Klub českých turistů, odbor Malá Haná Velké Opatovice
pořádá pod záštitou Ing. Kateřiny Gerbrichové,
starostky města Velké Opatovice
25. ročník dálkového a turistického pochodu

OPATOVSKÉ ŠMAJD
Barvova 60

8. února 2020
START: trasy budou startovat ze dvou míst
VELKÉ OPATOVICE: 2 - 60 km (krátké trasy vhodné i pro kočárky)
MÍSTO: sokolovna Velké Opatovice, ul. Sokolská 278 (u autobusového nádraží)
Start dle délky tras: 6.00 – 11.00 hod.
SPOJENÍ BUS: z Letovic od ČD 7.06, 10.11
ze Skalice n. S. od ČD 5.44, 7.34, 9.34
CÍL: sokolovna Velké Opatovice do 22.00 hod.
LETOVICE: 15 - 45 km
MÍSTO: nádraží ČD (restaurace)
Start dle délky tras: 6.00 – 8.45 hod.
SPOJENÍ: trať 260 Brno – Česká Třebová
CÍL: sokolovna Velké Opatovice do 20.00 hod.
UBYTOVÁNÍ: 7. – 9.2. v sokolovně V. Opatovice ve vlastním spacáku (40 Kč/noc) - sprchy
na lůžku - Ubytovna města (230 Kč/noc) tel. +420 776 383 837
STARTOVNÉ: 30 – 50 Kč
ODMĚNA: pamětní list, něco na cestu, razítka IVV, 200 a pochodu, pamětní medaile
V cíli pochodu od 13 hodin k tanci a poslechu zahraje dívčí rocková skupina Rebelky.
V průběhu odpoledne vystoupí klienti domova Paprsek.

Po oba dny v prostorách sokolovny zajištěno bohaté občerstvení.
Pochod se koná za finanční podpory města Velké Opatovice.

Klub českých turistů, odbor Malá Haná Velké Opatovice
pořádá pod záštitou Ing. Kateřiny Gerbrichové,
starostky města Velké Opatovice
25. ročník dálkového pochodu

MALOHANÁCKÁ STOVKA
7. února 2020

START: sokolovna Velké Opatovice, ul. Sokolská 278 (u autobusového nádraží)
společný start v 20.00 hod.
SPOJENÍ BUS: z Letovic od ČD: 17.11, 17.45, 18.45, 19.11 ze Skalice n.S od ČD: 17.34, 18.37
CÍL: sokolovna Velké Opatovice
TRASA: cca 100 km – popis trasy a převýšení koncem ledna na webu akce a na startu
STARTOVNÉ: platba zasláním do 5. 2. 2020 na účet: 2700268496/2010
(do poznámky uvést jméno) nebo na místě s přirážkou (mimo cizinců)
REGISTRACE:
•
spuštění registrace během prosince na webu akce www.kctmalahana.cz
•
ukončení 5. 2. 2020
•
na místě startu
ODMĚNA: pamětní list, medaile, razítko IVV a pochodu, občerstvení na trase pochodu
První tři v kategoriích muži a ženy obdrží poháry.
Trasa pochodu povede převážně po turistických a cyklo trasách.

INFORMACE:
DUŠAN MACHOUREK, Žleb 278, Velké Opatovice, 679 63
mob.: +420 604 133 866 email: machourek@seznam.cz
			web: www.kctmalahana.cz
			facebook: KČT MALÁ HANÁ
•
•
•
•
•
•

možnost zakoupení odznaků pochodu a nálepek
akce zařazená do seriálu akcí „IVV“ Internationaler Volkssportverband +
„Dvoustovka“ (200 turistických akcí KČT)
každý se účastní akce na vlastní nebezpečí a pojištění
děti do 15 let jen s doprovodem starší osoby
trasy pochodu budou uveřejněny v lednu na webu pochodu
na akci bude pořízen foto a video záznam

