
20 Sport / i*

roãník VI        ãíslo 4       kvûten 2017 www.listyregionu.cz

Dal‰í ãíslo vyjde 13. ãervna 2017, uzávûrka je 2. ãervna 2017.

LISTY REGIONÒ – regionální noviny pro Blansko, Boskovice a Letovice. Vychází mûsíãnû. Vydavatel: Renata Kuncová Polická, Jasanová 20, 678 01 Blansko. IâO: 68119615. Tel.: 606 931 795, 
e-mail: listyregionu@seznam.cz, www.listyregionu.cz. Registruje Ministerstvo kultury âR pod ev. ã. MK âR E 20582. Roãník VI. Vychází v nákladu 15 500 kusÛ v˘tiskÛ a je distribuováno do 
po‰tovních schránek v Blansku, Boskovicích a Letovicích zdarma. Strany v záhlaví oznaãené: /i* = strany obsahující inzerci. Zaslané pfiíspûvky redakce nevrací, za obsahovou pravdivost ãlánkÛ
a inzerce ruãí autor nebo zadavatel. Redakce se nemusí vÏdy ztotoÏÀovat s obsahem zvefiejnûn˘ch materiálÛ. Vzhledem k pouÏité technologii tisku mÛÏe dojít k mírné odchylce barevnosti. 

Závody v dubnové ãásti
OBL byly hodnû pestré a to
pfiedev‰ím, pokud jde o poãa-
sí. Zatímco na Hofiicích a ve
Skalici bylo pfiíjemné jarní po-
ãasí, tak Jarní pûtka na dráze
byla ohroÏena náledím na 
tartanovém ovále. Vûfiíme, Ïe
kvûten uÏ bude teplotnû pfiíz-
nivûj‰í a bûÏci si budou moci
svou formu vyzkou‰et bez ku-
lichÛ a rukavic. Kvûten je totiÏ
spoleãnû se záfiím nejvíce na-
‰lapan˘m bûÏeck˘m mûsícem. 

V oba kvûtnové svátky se
uskuteãnily jiÏ tradiãní bûÏec-
ké závody. Na 1. kvûtna to by-
ly Boskovické bûhy a na 8.
kvûtna to byl Bûh âernou
Horou. Oba zmínûné závody
mûly i dûtské kategorie. Od
zaãátku roku to tedy byl v po-
fiadí ãtvrt˘ a pát˘ závod s
dûtskou úãastí. Ti nejpilnûj‰í
dût‰tí bûÏci si mohli pfiipsat 
úãast na ãtvrtém závodû a tím
pádem jiÏ dosáhnout na bron-
zovou medaili v Îákovské lize

Tajovsk˘ reality. Zda se jim to
povedlo, se nám do uzávûrky
tohoto ãísla neve‰lo.

V druhé polovinû kvûtna nás
v‰ak ãeká dal‰í porce závodÛ
a to dokonce ãtyfii. Na úvod to
bude jarní ãást seriálu Hrabûnka
cup. Bûhem tfiech úterních pod-
veãerÛ si bûÏci dvakrát vybûh-
nou k penzionu U Hrabûnky
v Petrovicích a jednou na Horní
mÛstek Macochy. Jsou to 
nároãné bûhy do vrchu, ale 
odmûnou pro v‰echny bûÏce je
luxusní servis pofiadatelského
t˘mu a to jak po stránce zpraco-
vání v˘sledkÛ, tak po stránce
obãerstvení v cíli. Závody nás
ãekají 16. 5. (bûÏí se z Horní
Lhoty), 23. 5. (start na Skalním
ml˘nû) a 30. 5. (bûÏí se
z Rájeãka od restaurace Nová).

Mezi trojblok Hrabûnka cu-
pu se vklínila ·amalíkova míle,
která se odehrává v Ostrovû
u Macochy. Letos je to jiÏ ‰est˘
roãník a tfietím rokem se závo-
dy uskuteãní na fotbalovém

hfii‰ti a jeho okolí. Jedná se o velice pfií-
jemn˘ závod, kter˘ je témûfi po celou dobu
doprovázen hudební produkcí. A opût jde
o bûh s dûtsk˘mi kategoriemi. V leto‰ním
roãníku to bude jiÏ v pofiadí ‰est˘ dûtsk˘
závod, a tudíÏ si ti nejpilnûj‰í budou moci
pfiipsat ‰estou úãast a tedy stfiíbrnou meda-
ili v Îákovské lize. Jen vûfiíme, Ïe se nám
chlapci tro‰ku pochlapí a budou závodit
pravidelnûji neÏ dosud. Více se o této dût-
ské soutûÏi i o kompletních pravidlech
Okresní bûÏecké ligy dozvíte na na‰ich we-
bov˘ch stránkách www.oblblansko.cz. 

Za Okresní bûÏeckou ligu, Jifií Vrtílka, fieditel
www.oblblansko.cz
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I druhá polovina kvûtna je
pestrá na závody seriálu OBL


