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HLEDÁTE PRÁCI? ...
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POZVÁNKA 
DO ARBORETA...

- více na str. 9

Citát pro tento mûsíc

Za jednu minutu 
ãlovûk pozná, zda se 
mu nûkdo líbí, 
za hodinu pozná, 
zda by jej dokázal 
mít rád ãi milovat, 
za jeden den zjistí, 
jestli by s tou osobou
dokázal strávit cel  ̆
Ïivot. Ale poté trvá 
cel˘ Ïivot, neÏ na tu 
osobu zapomene.

Honoré De Balzac

PÒLMARATON 
SE BLÍÎÍ...

- více na str. 15

Mûsto Kun‰tát, námûstí Krále Jifiího

❚ ROZMANITÁ P¤EHLÍDKA HRNâÍ¤SKÉHO UMùNÍ
❚ OJEDINùLÁ AKCE V REGIONU
❚ DOPROVODN¯ KULTURNÍ PROGRAM 

Informace na www.kunstat.eu

Unikátní bûÏeck˘ závod bude 
hostit Ole‰nice na Moravû

Ole‰nice na Moravû bude 10. záfií 2016 ve znamení bûhu. Na programu je premiérov˘ roãník
Ole‰nického Everestu, kter˘ bude pilotní závod seriálu bûhÛ po sjezdovce, jenÏ se pfiipravuje na
rok 2017. Na úãastníky ãeká nejen v˘bûh sjezdovky v Ole‰nici na Moravû, ale také samotn˘ bûh
po krásn˘ch lesích a loukách regionu. 

Organizátofii z brnûnského sdruÏení
Naboso si stanovili za cíl pfiilákat do
Ole‰nice pfiibliÏnû 300 bûÏcÛ a vûfií,
Ïe bûÏce naláká právû netradiãní za-
hájení závodu – v˘bûh po sjezdovce
s více neÏ 100 m pfiev˘‰ením.

„Pro bûÏce je pfiipraven i doprovodn˘
program. Pro v‰echny nad‰ence je moÏ-
né po hlavním závodû vyzkou‰et si 
sprint po sjezdovce. „Sám jsem zvûdav,
za jak˘ ãas vybûhne pfiibliÏnû 500
m dlouho sjezdovku nejlep‰í bûÏec”, po-
dotkl Pavel Pichler ze sdruÏení Naboso.

Organizátofii pfiipravují dvû délky
tratí a to Ole‰nick˘ Everest – více neÏ
8000 metrÛ a pro silnûj‰í jedince
Everest a Mt. Blanc s délkou pfievy‰u-
jící 13 000 metrÛ. 

Registrace byla zahájena 5. 8.
2016 a více informací naleznete na
www.olesnickyeverest.cz 
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Sjezdovka v Ole‰nici na Moravû – zde se bude bûhat.


