
Bûh na Nov˘ hrad byl úspû‰n˘
V nedûli 18. bfiezna se uskuteãnil 11. roãník Bûhu na Nov˘ hrad za úãasti 74 bûÏcÛ. Leto‰ní roãník závodu, kte-
r˘ se koná tradiãnû uprostfied bfiezna, probûhl za krajnû nepfiíznivého poãasí. 

Puklová, AC Moravská Slavia, v ãase
35:24 min, která tím pfiekonala dosud
nejrychlej‰í ãas dosaÏen˘ Ïenou v roce
2013 o 16 sekund. Za pfiíznivûj‰ích
podmínek by zfiejmû hranice 35 minut

Zatímco v minul˘ch letech se teplo-
ta pohybovala kolem 7 °C, letos bylo
nejen o 10 stupÀÛ chladnûji, ale navíc
také foukal ãerstv˘ vítr. I za tûchto
podmínek se na startovní ãáru postavi-
lo 74 závodníkÛ, z nichÏ 64 bûÏelo traÈ,
která míjí v tûsné blízkosti Nov˘ hrad.
Jedná se o ãtvrtou nejvy‰‰í úãast v his-
torii, coÏ svûdãí o tom, Ïe si tento bûh
získává stále vût‰í oblibu. Jen pro in-
formaci, o tomto víkendu byla na úze-
mí âeské republiky uspofiádána témûfi
tfiicítka obdobn˘ch akcí.

V‰ichni vãetnû nejstar‰ích 64let˘ch
muÏÛ a 10 Ïen zvládli traÈ dlouhou 8,3
km s pfiev˘‰ením 165 m pod 60 minut,
coÏ si zaslouÏí uznání. Pod úctyhod-
n˘ch 40 minut se dostalo celkem 30 
úãastníkÛ, z toho 2 Ïeny. Nejrychleji
bûÏel Rostislav Pukl z Univerzity
Brno, kter˘ dosáhl ãasu rovn˘ch 32
minut. Navázal tak na své vítûzství,
kterého dosáhl v tomto bûhu pfied 7 ro-
ky. Mezi Ïenami pak zvítûzila Patrícia

neodolala. Dá se tedy s nadsázkou fiíci,
Ïe v mrazivém vûtrném poãasí zvítûzi-
li manÏelé Puklovi.

Závod uspofiádal oddíl orientaãního
bûhu Spartaku Adamov za pomoci ãle-
nek turistického oddílu. Finanãním da-
rem na ceny pro nejlep‰í závodníky
v‰ech kategorií pfiispûl ADAVAK.

Detailnûj‰í referát o dûní na trati i v zá-
kulisí se objevil na internetov˘ch
stránkách „Bezva bûhu” jiÏ nûkolik ho-
din po ukonãení akce. 

VideoreportáÏ bûÏí na Adamovském
infokanálu. 
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Pofiadí muÏi: 1. Rostislav Pukl, 
2. Dan Fiala, 3. Luká‰ Koudelka.

Pofiadí Ïeny: 
1. Patrícia Puklová, 2. Dagmar

Koudelková, 3. Zdenka Klinkovská.

Blansko • Boskovice • Letovice • Adamov

Adamov

roãník 7 ãíslo 3 duben 2018
17 800 ks

VELKÁ JARNÍ AKCE! AKâNÍ 
SLEVY!

KUBOSPOL s.r.o.
Lesnická 87, 67902 Rájec Jestfiebí
Tel.: 516 432 168 
Mobil: 777 709 518, 
e-mail: kubospol.brno@volny.cz

• Prodej a servis v˘robkÛ 
znaãky HUSQVARNA

• Po dohodû servis v˘robkÛ 
jin˘ch znaãek


