
Vážení přátelé, příznivci lyžování a bývalí  účastníci závodů, 

Lyžařský  oddíl  Tělovýchovné  jednoty  Chrudim  z.s.,  slaví 40 let  závodů  

pro děti  a  mládež   „Štít města Chrudimě „ 

 

Kulaté  narozeniny  ať  v  životě  jednotlivce  nebo  organizace jsou vzácnou 

příležitostí k bilancování. 

Náš lyžařský  spolek  trvá  již  42 let a posledních 40 let pořádá pro děti a 

mládež jako jediná chrudimská organizace závody v lyžování. 

Letos  tedy  pojedeme  40. ročník závodu v obřím slalomu pod tradičním  

názvem  oslavujícím  i naše  město -  „Štít města Chrudimě“. 

Závod  se  pojede    v  sobotu  5.března 2016  v  Jablonci  nad Jizerou.   

Podrobnosti  o závodech se  dozvíte  na našich  webových stránkách - 

www.ski-chrudim.cz,  kde  jsou  i  dopravní  instrukce. 

Tyto závody pořádá parta nadšenců,která věří,že věnovat se dětem má  

smysl i  když  tyto  aktivity  ze  strany  státu  ztratily   podporu. 

Mnozí z vás pochopili,že má význam  nás v této činnosti podporovat ať 

formou finanční nebo osobní účastí neboť za 40 let se  v různých funkcích 

vystřídalo mnoho z vás. 

Zvláštní  poděkování  patří   představitelům  města  Chrudimě,  pod jehož  

názvem  závody  pořádáme a které nás v této činnosti každý rok podpořilo. 

My, jako pořadatelé  a,jak se ve volebním žargonu osvědčilo říkat, tedy   

„dinosauři“,   se   budeme   snažit,   aby   tato   aktivita  měla pokračování i 

dál. 

Není dobré, aby ušlechtilé,bezplatně dobrovolníky pořádané  akce  sloužící   

dětem  a   mládeži    bezdůvodně   pro  nezájem   dalších pokračovatelů 

zanikly !  

Proto vás rádi mezi sebou přivítáme, abychom měli komu štafetu předat ! 

Těšíme se , že  pošlete  své děti nebo vnoučata do 40. ročníku, by si 

zazávodily. 

http://www.ski-chrudim.cz/


Doufáme, že  se  s   mnohými  z    účastníků   minulých   závodů   a bývalých  

členů  oddílu  nebo sponzorů opět sejdeme na horách a to již   5.3.2016  v  

Jablonečku  nebo na naší chystané výstavě,  kterou uskutečníme  v  

prostorách  divadla  v Chrudimi.   Výstava bude mít vernisáž   ve  středu  6. 

dubna 2016  v 18 hodin  ve foyer  divadla a potrvá do konce měsíce dubna. 

Zveme Vás mezi nás a těšíme se na Vás ! 

                                                                     Výbor lyžařského oddílu. 

P.s. 

V případě  Vašeho zájmu na rezervaci míst v autobusu,  zašlete svůj 

požadavek na mail :          kontakt@ski-chrudim    a to do 26.2.2016 

mailto:kontakt@ski-chrudim

