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Po závody nabitém záfií pomalu a jistû startuje bûÏeck˘ podzim. Do
konce leto‰ního roãníku Okresní bûÏecké ligy zb˘vá pûtice závodÛ, pfii-
ãemÏ v fiíjnu na bûÏce ãekají dva zajímavé závody, a to Bûh kolem
Klostermannovy studánky a Hofiická rokle. Závody jsou to dost odli‰né.
Zatímco v Rudici se z velké ãásti bûÏí po zpevnûn˘ch lesních cestách,
na Hofiicích je tomu pfiesnû naopak. Tam pfievládá nároãn˘ lesní terén.

Muzeum Blanenska Vás srdeãnû zve na v˘sta-
vu stavebnice MERKUR. Tato kovová  ryze ães-
ká stavebnice vznikla poãátkem 20. století a do-
dnes je to oblíbená hra pro men‰í i vût‰í dûti.
Kromû historie v˘stava pfiedstavuje nûkteré uni-
kátní modely postavené z této sta-
vebnice. V˘stava potrvá aÏ do 19.
ledna 2018 a v této dobû bude moÏ-
nost zakoupit si stavebnici této
znaãky.

Pozvánka na pochod
Zveme v‰echny pfiátele turistiky a veãerního stra‰idelného lesa

s dobrodruÏstvím a pohádkami na 37. roãník Pochodu podzim-
ním lesem, kter˘ pofiádá Klub ãesk˘ch turistÛ Blansko. Start je
v sobotu 28. 10. od 17:00 do 18:00 hodin prÛbûÏnû ve vestibulu
Z· Dvorské v Blansku. Startovné 40 Kã za osobu, v cenû bufitík,
peãivo, perník a diplom. Pochod je urãen pro rodiãe s dûtmi, pfií-
padnû dûtské kolektivy s doprovodem dospûl˘ch, v‰ichni na
vlastní zodpovûdnost. Na startu si mÛÏete zakoupit kouzelné pyt-
líãky, v perníkové chaloupce perníãky pfiímo od baby Jagy. V cí-
li si opeãete párky a za v˘kon budete odmûnûni diplomem. Trasa
je dlouhá asi 5 km v okolí Blanska s cílem v Horní Lhotû
u Ka‰tánka. Doporuãujeme vzít s sebou baterku, pevnou obuv
a dobrou náladu!  Cestou na vás ãeká mnoho pfiekvapení. Konání
akce umoÏnil podnik Lesy âeské republiky, s.p.

Tû‰í se na vás Klub ãesk˘ch turistÛ Blansko
Foto: Renata Kuncová Polická

Babí léto nabízí dva závody
Okresní bûÏecké ligy

V˘stava stavebnice 
Merkur v Blansku

Devát˘ roãník bûhu kolem Kloster-
mannovy studánky probûhl v nedûli 8.
fiíjna. 10. roãník Hofiické rokle se pak
koná v sobotu 21. fiíjna v 11 hodin. BûÏí
se dvû kola o délce ãtyfi kilometrÛ 
lesním terénem. Jde o pomûrnû tûÏk˘
závod s nároãn˘mi stoupáními a klesá-
ními. I kdyÏ se bûÏí velmi hezk˘mi úse-
ky, na Ïádné kochání pfiírodou nezb˘vá
díky nároãnosti závodu moc prostoru
ani sil. Minul˘ rok tu zápolilo 66 bûÏcÛ
a snad si ani v tomto roce nenecháte ten-
to závod ujít. Ani zde nechybí Ïákovské
kategorie.

Na obou tûchto fiíjnov˘ch závodech

mohou dûti sbírat medaile v rámci Îá-
kovské ligy. Stále je moÏné dosáhnout
zlat˘ch medailí a moÏnost vyhrát
iPhone. Po záfiijovém zápolení máme jiÏ
32 medailistÛ. Stfiíbrní i bronzoví me-
dailisté mohou stále pom˘‰let na zlaté 
medaile, protoÏe kromû tûchto dvou zá-
vodÛ je do Ïákovské ligy zafiazen je‰tû
Bûh za jedovnick˘m kaprem a Hrabûn-
ãino bûhání. Celkem lze letos nasbírat
je‰tû ãtyfii úãasti. Kdo chce tedy je‰tû
pom˘‰let na zisk nûkteré z medailí, má
nejvy‰‰í ãas.

Text: Roman Kubûna
Foto: Nikol ·kvareninová, Rájeãko

Den shybÛ – akce v Blansku
pro dobrou vûc

V nedûli 10. záfií 2017 bylo po obû-
dû v Blansku na námûstí Republiky
pofiádnû Ïivo. Workoutová skupina No
Gravity z Blanska spoleãnû se spol-
kem Prosen zde pofiádali akci na pod-
poru dobré vûci. V rámci Svûtového
dne shybÛ zde mohl kaÏd˘ pomoci.
Bylo zde k dispozici nûkolik hrazd,
kde mohli v‰ichni v‰ech vûkov˘ch ka-
tegorií zmûfiit své síly. Nechybûli dob-
rovolní zapisovatelé, ktefií v‰e peãlivû
sãítali. Celkem zde v‰ichni spoleãn˘-
mi silami udûlali 16 083 shybÛ. Celá
akce se konala pro dva postiÏené
chlapce, Mat˘ska a âestu, kter˘m by-
ly penízky rozdûleny. V̆ tûÏek z akce

se skládal ze dvou komodit. Za kaÏd˘
shyb nakonec byly místo avizovaného
0,50 Kã celé 2 Kã (uhradil spolek
Prosen ze zdrojÛ, které zbyly po akci
You Dream We Run) a mimo to se do
kasiãky vybralo na podporu chlapcÛ 
6 790 Kã. PodtrÏeno a seãteno, kaÏd˘
z chlapcÛ obdrÏel 19 478 Kã. 

Nechybûl kulturní program a celou
akci svou úãastí za‰títil starosta mûsta
Blansko Ivo Polák a místostarosta Jifií
Crha. 

Je dobfie, Ïe i v dne‰ní dobû není
lidsk˘ osud ostatním lhostejn˘.

Text: RePo
Foto: archiv No Gravity

V lese nebudou chybût stra‰idla a ãerti.


