KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
683 23 CHVALKOVICE NA HANÉ

pořádá
XXXV. ročník DÁLKOVÉHO A TURISTICKÉHO POCHODU

Vážení turisté, přátelé, děti, rodiče, mladí i ti dříve narození – přijďte a zúčastněte
se našeho XXXV. ročníku pochodu z Chvalkovic do Chvalkovic. Udělejte něco
pro své zdraví, nebudete litovat! Srdečně zvou pořadatelé pochodu.

sobota 10. ČERVNA 2017

ZDRÁVI DOŠLI !!!
Prezence na start pěší trasy – od 06,00 do 10,00 hodin za kulturním domem
ve Chvalkovicích u Bučovic
SPONZOŘI:
Pivovar Vyškov, Vlastimil Závadský – pokrývačské práce, Emil Vysloužil – elektro,
Jiří Vystavěl – pěstitel jahod, Hakol – jízdní kola, AD Moto, Klanicovo pekařství,
CK OutDoor Travel a další.

Prezence na start cyklotras – od 07,00 do 10,00 hodin na hřišti TJ SOKOL
ve Chvalkovicích na Hané
Prezence na start koňské trasy – od 07,00 do 10,00 hodin na hřišti TJ SOKOL
ve Chvalkovicích na Hané

Místo startu:
Turistické trasy za kulturním domem ve Chvalkovicích u Bučovic.
Cyklotrasy fotbalové hřiště TJ Sokol ve Chvalkovicích na Hané.
Místo cíle:
Fotbalové hřiště TJ Sokol ve Chvalkovicích na Hané do 18,00 hodin.
Čas startu:
Turistické trasy - start postupný od 06,00 do 10,00 hodin.
Cyklotrasy - start postupný od 07,00 do 10,00 hodin.
Startovné:
Jednotné 30,- Kč.
Členové KČT a držitelé slevového systému EUROBEDS mají slevu 5,- Kč.
Ubytování:
Možnost ubytování ve vlastních spacích pytlích na zemi v zařízení TJ Sokol
Chvalkovice na Hané.
Stravování:
Na trasách z vlastních zásob. Na některých kontrolách bude připraven čaj.
V cíli je zajištěno občerstvení.
Turistická mapa:
Kroměřížsko
Podmínky účasti:
Dobrý zdravotní stav. Trať na 50 km je pouze pro starší 15 ti let
a doporučujeme lékařskou prohlídku.
Doprovodný program v cíli:

Něco málo z historie KČT Chvalkovice na Hané

od 16,00 hodin – losování TOMBOLY
od 17,00 hodin – vystoupení ženské hudební skupiny SCHOVANKY
od 19,00 hodin – k poslechu a tanci hraje hudební skupina CECH z Brna

Přehled o účasti v jednotlivých ročnících pochodu:

Na podzim v roce 1973 vzniká při TJ Sokol
Chvalkovice na Hané turistický oddíl mládeže,
který má 19 členů. Jeho vedoucími jsou Josef
Špidla a Drahoš Baláš. Oddíl se účastní různých
turistických pochodů, závodů a podniká celodenní výlety.
Ve dnech 12. - 16. června 1974 se účastní VIII. mezinárodního turistického
srazu u Jinolických rybníků. V roce 1976 se vedoucí Josef Špidla stěhuje z
Chvalkovic a vedení oddílu zůstává na Drahoši Balášovi. V témže roce vyhrává naše
družstvo na setkání TOM v Jedovnicích - v silné konkurenci oddílů z celé republiky
- turisticko-branný závod (Jirka Vystavěl, Ivoš Dolejš, Vlastik Procházka, Milan
Brunclík a Jirka Sekanina).
V roce 1977 jedeme poprvé na dálkový pochod Praha - Prčice a od roku 1980
pořádáme na tento populární pochod autobusové zájezdy.
V roce 1980 a 1985 se účastníme turistického celostátního srazu v Praze. Po
několika akcích do československých hor vyjíždějí někteří členové oddílu i do
zahraničí (především Rumunsko).
V roce 1982 byl členy turistického oddílu zorganizován I. ročník turistického a
dálkového pochodu "Z Chvalkovic do Chvalkovic".
Po obnovení Klubu českých turistů v roce 1989 zůstává odbor i členem Českého
svazu tělesné výchovy (ČSTV).
V roce 2007 zakládá KČT Chvalkovice na Hané své webové stránky, kde se
mohou návštěvníci těchto stránek dozvědět o historii, výboru, plánech a akcích
našeho klubu a tudíž být s naším klubem v úzkém kontaktu.
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