III. ROČNÍK NORDIC WALKING TOUR 2017

Již potřetí se Horské lázně Karlova Studánka staly pořadatelem pochodu severské chůze
s holemi, nazvané NORDIC WALKING TOUR 2017. V letošním roce byl pochod odstartován
26. srpna a nejen, že všichni jeho účastníci udělali něco pro své zdraví, ale současně pomohli
s finanční podporou sociálně terapeutických dílen pro lidi s mentální nebo kombinovaným
postižením Sagapo Bruntál, kam putoval celý výtěžek z této akce.

Již tradičně předcházela pochodu instruktáž severské chůze, kdy byla účastníkům
poskytnuta i možnost zapůjčit si hole. Slavnostní zahájení pochodu proběhlo u Hudební haly, při
kterém každý účastník dostal startovací číslo slosovatelné v tombole.
Pochod nabízel výběr ze tří tras. První pohádková trasa (značená modře), pro nejmladší
účastníky, byla dlouhá 6 kilometrů a děti spolu s rodiči během ní plnily zajímavé a naučné úkoly,
které v nich podporovaly zájem o přírodu a informovanost o tom, jak se k ní chovat. Poznávali
rostlinné i živočišné druhy nebo procházeli překážkovou dráhou. Celkem si tuto trasu prošlo 56
účastníků.
Pod Vysokou horou byla trasa druhá (značená
zeleně), která už byla náročnější v délce 14 kilometrů
a chodci se mohli občerstvit v Penzionu u Jiřího.
Celkem ji prošlo 25 účastníků.
Ze Studánky na Zámecký vrch byla trasa nejdelší a
nejnáročnější v délce 24 kilometrů (značená červeně),
ale i přes její náročnost ji všichni zdárně a s úsměvem
dokončili a prošli cílem v celkovém počtu 8
účastníků.
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Celá akce se konala za podpory českého
profesionálního silničního cyklisty, Leopolda
Königa, mistra České republiky v časovce za rok
2016, který se podělil o své kariérní zážitky
s návštěvníky lázní během besedy. Po jejím
ukončení potěšil všechny přítomné autogramiádou,
při které velmi ochotně rozdával podpisy.
Slavnostní ukončení pochodu, jehož se
všichni účastnili úspěšně, proběhlo v podvečer za
účasti cyklisty Leopolda Königa a ředitele Horských lázní Karlova Studánka Ing. Jana Poštulky.
Ten následně předal dárkový šek v hodnotě 16.500 Kč, řediteli Sagapo Bruntál, Mgr. Petrovi
Konečnému.
Večer poté pokračoval slosování
startovacích čísel a předáváním bohaté
tomboly o hodnotné ceny, od štědrých
sponzorů. Akce Nordic Walking Tour tak
byla nejen akcí sportovní, ale i společenskou,
při které se bavili všichni účastníci pochodu i
pořadatelé.
Velké poděkování patří našim
vzácným sponzorům, kteří přispěli finančním
darem: Zeman Art s.r.o., Lesy ČR, Sportovní
medicína a.s., BPS Prastav s.r.o., Stavební
firma František Letovský a Patrik Kaduch.
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