
 

 

 

 

Karlovy Vary 5. 5. 2014:  Nordic walking je aktivitou, která spojuje všechny generace a národy. O tom se 

přesvědčili organizátoři projektu WalkingVary tour, jejíž první část proběhla v neděli 4. 5. 2014 v rámci Zahájení 

lázeňské sezóny.  

Na velmi těžkou trasu vedoucí od INFOCENTRA přes Dianu k Linhartu se v neděli vydalo přes 20 odvážlivců, kteří za 

doprovodu zkušené instruktorky Jany Motlíkové zdolali trasu v délce 6 kilometrů a s převýšením přes 254 m.  

Nejmladší účastnici bylo 9 let, nejstaršímu odvážlivci pak téměř neuvěřitelných 93 let - pan Vlastimil Fiala je 

vášnivým turistou a i přes svůj úctyhodný věk je stále velmi aktivní – jen v loňském roce nachodil přes 550 km a v neděli 

zvládnul jednu z nejtěžších tras s přímým výstupem na Dianu. Pan Fiala i nejmladší účastnice byli na konci trasy 

obdarováni drobnými dárky.  

Další společná procházka se uskuteční 1. 6. 2014, kdy se v 10:00 setkají zájemci v Doubí na křižovatce Studentská – 

Svatošská. A jelikož bude zrovna den dětí, i tato procházka bude určena (nejen) dětem. Lehká trasa v délce cca 7,3 km 

zájemce dovede do Dětského ráje ve Svatošských skalách, kde bude připraven program v areálu, vč. exkurze u 

místních zvířat. Nejmladší a nejstarší účastníci budou opět odměněni.  Zváni jsou všichni - nejedná se o závody, ale o 

volnou procházku, kde se začátečníci můžou naučit správný styl chůze NW a pokročilí objevit nové, dosud neznámé 

trasy. Každý jde svým tempem, které si určí individuálně 

Startovné: Účast je zcela zdarma, není požadován žádný registrační poplatek. Naopak na trase bude účastníkům 

poskytnuto bezplatné osvěžení na Axxos Refresh Pointu. 

Organizátorem akce je INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary a AXXOS Hotels&resorts. Partnery projektu je společnost 

Polypress a Lázeňské lesy Karlovy Vary, p.o.  

 

Termíny Walking Vary Tour: 

o   4.5. „lázeňská tour“ 

o  1.6. „walking children“ 

o  6.7. „festivalová“ 

o  3.8. „prázdninová“ 

o  7.9. „zahájení školního roku“ 

o  5.10. „tourfilm“ 

o  2.11. „podzimní“ 

o  7.12. „adventní“

 

 

Více informací:  

INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s  

ing. Jitka Štěpánková 

stepankova@karlovyvary.cz , 777 486 082 
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