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·est˘ závod seriálu OffROAD Maraton se po tfiech t˘dnech pfie-
souvá do Drnovic v okrese Blansko. V sobotu 21. záfií 2013 ãeká
na závodníky terénních aut, motorek a ãtyfikolek velmi oblíbená,
zhruba ãtyfikilometrová traÈ, na které si letos poprvé uÏijí i písku.

Tû‰te se na offroadov˘ adrenalin v Drnovicích

Auta na startu v loÀském roãníku.

OffROAD Maraton Drnovice zaãíná
v 7:00 startem motorek na tfii hodiny.
V 10:30 budou o své dal‰í dÛleÏité bo-
dy bojovat ãtyfikolkáfii. V obou závo-
dech dospûl˘ch startují zároveÀ i star‰í
juniofii, jiÏ tradiãnû na cel˘ch 60 minut.

Mezi 14:00 a 15:00 pfiedvedou své
offroadové umûní dûti a men‰í juniofii
na jednodu‰‰í trati. Odhodlané zápole-
ní nejmen‰ích offroaìákÛ na motor-
kách a ãtyfikolkách bere dech i zku‰e-
n˘m dospûl˘m borcÛm.

V 15:30 se posádky vozidel v‰ech
kategorií vydají do ‰estihodinového
boje. Nebudou chybût stálí domácí

jezdci, stejnû jako dakar‰tí matadofii.
Srdeãnû zváni jsou v‰ichni pfiíznivci

rychl˘ch strojÛ, ãili i závodníci z okolí,
ktefií mohou na na‰ich webov˘ch strán-
kách pfiihlásit sebe nebo své dûti, ty s ná-
mi jezdí uÏ od 3 let vûku a pofiádnû si za-
jezdit, ale i nahodilí diváci, které ãeká pra-
vé offroadové prostfiedí: v‰udypfiítomn˘
adrenalin, odstfiikující bláto a situace, pfii
kter˘ch tuhne krev v Ïilách. V̆ sledkov˘
servis budou v‰ichni moci sledovat na
velkoplo‰né obrazovce spolu s kvalitním
obãerstvením. Kompletní informace na-
jdete na www.offroadmaraton.cz.

Text: Libûna Nová, foto: Jifií Joná‰

Ol‰ovec  Jedovnice spol. s r.o. si vás dovoluje pozvat na

TRADIâNÍ V¯LOV RYBNÍKU OL·OVEC
sobota - 26. 10. 2013 • nedûle - 27. 10. 2013 • pondûlí - 28. 10. 2013

hráz „U BA·TY"
** stánkov˘ prodej Ïiv˘ch ryb ** (kapr, amur, tolstolobik, lín, candát, ‰tika, sumec)
** obãerstvení - speciality z ryb **
** doprovodn˘ program ** (kolotoãe pro dûti, jízda na ponících)

** zaji‰tûna posilová doprava na v˘lov na linkách IDS – JMK ã. 201 a 231 **
(ze zastávek Brno – Îidenice  aut. nádraÏí a zpût a Blansko  aut. nádraÏí a zpût)

Kompletní fie‰ení prÛmyslov˘ch a tepelnû poÏárních izolací 
a jejich pouÏití – majitel: Miroslav Konopáã , tel./fax: 516 463 413, 
mob.: 602 500 813, e-mail: konopac@iol.cz

Kompletní zabezpeãení staveb vã. projektové 
dokumentace - Ing. Vlasák Jaroslav, tel.: 606 154 182

PotkanÛ, krys, my‰í, ‰vábÛ, rusÛ, mravencÛ, faraonÛ, vos, molÛ, rybenek, blech, 
‰tûnic, plísní, virÛ, bakterií, plevelÛ, dfievomorky, ãervotoãÛ a v‰ech ostatních 
obtíÏn˘ch ‰kÛdcÛ.
Provádíme vyklízecí práce vã. likvidace odpadu, ochranu proti holubím koloniím, 
nástfiiky krovÛ proti dfievokazÛm, likvidaci neÏádoucí vegetace, poradenskou ãinnost.

mobil: 602 563 380, e-mail: parez.martin@seznam.cz
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