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Tro‰ku upravenou pranostikou se vás
snaÏíme nalákat na nadcházející závody
v seriálu Okresní bûÏecké ligy. Bfiezen byl
pfiece jen tro‰ku odpoãinkov˘m mûsícem,
ale Ïádn˘ závodník jej jistû neproleno‰il.
Ba naopak. Spoustu bûÏcÛ bylo vidût na
tradiãních i ménû tradiãních tréninkov˘ch
místech a pfiípadnû svou formu pilovali na
závodech mimo OBL. Tfieba pfii Bûhu na
Nov˘ Hrad nebo pfii honiãce za veliko-
noãním zajícem v Ole‰nici. Hofiická os-
miãka se nám pfiesunula na nedûlní ter-
mín. Podobné nastavení uÏ pofiadatelé
aplikují na podzimní Hofiické rokli a ten-
to systém se jim jiÏ osvûdãil. 

14. dubna bude ve Skalici nad

Svitavou jistû pofiádnû veselo, protoÏe
tady b˘vá dûtí jako smetí. V‰ak je sou-
ãástí závodu i tradiãní Boj o 1. místo. Je
to soutûÏ dûtí o putovní pohár. âlenové
oddílÛ tak nezávodí pouze sami za sebe,
ale mohou spoleãnû se sv˘mi parÈáky
vybojovat i krásn˘ keramick˘ pohár. Ti
nejmen‰í závodníci si na fotbalovém
hfii‰ti mohou zaskotaãit s vesel˘m klau-
nem. Kdo obleãe tento kost˘m letos?
Pfiijeìte na Skalickou desítku a uvidíte.
Také bude zajímavé, jaké taktické plány
chystají muÏi na volbu smûru pfii hlav-
ním závodu. Letos jim pofiadatelé totiÏ
nabízí moÏnost volby. Tak aÈ si vyberou
tu nejlep‰í variantu.

Tfietím dubnov˘m závodem je v pá-
tek 20. dubna 5.000 metrÛ na ovále na
ASK Blansko, které si mÛÏou závod-
níci zabûhnout v rámci Jarní pûtky na
dráze. I letos pofiadatelé zafiazují zá-
vod pro star‰í a mlad‰í Ïáky a Ïákynû
a také pro pfiípravku chlapcÛ a dívek,
takÏe ani tyto kategorie nepfiijdou
zkrátka. Oproti Skalické desítce, tady
Ïádná volba smûru nepfiichází v úvahu
a pobûÏí se tradiãnû v protismûru ho-
dinov˘ch ruãiãek. PakliÏe nedojde
k rozdûlení na více drah v rámci jedno
rozbûhu, tak to bude 12 a pÛl okruhu.
JelikoÏ je tento závod sv˘m zpÛsobem
specifick˘, tak je tfieba dbát pokynÛ
pofiadatelÛ a pilnû nastudovat propozi-
ce k závodÛm. Ulehãíte tak pofiadatel-

skému t˘mu práci a sami pfiedejdete
pfiípadn˘m komplikacím.

K posledním dvûma jmenovan˘m závo-
dÛm pfiipomínám, Ïe pfiípravky, mlad‰í
a star‰í Ïactvo mají moÏnost „ulovit” plu-
sové body do Îákovské ligy Tajovsk˘ 
reality. Není tfieba dûlat nic navíc. Prostû se
závodu zúãastníte, pfii úãasti nahlásíte klu-
bovou pfiíslu‰nost k oddílu se sídlem na 
okrese Blansko nebo bydli‰tû na okrese
Blansko a v‰e je hotovo. Pokud pfiesná pra-
vidla této soutûÏe neznáte, tak ve Skalici
i v Blansku obdrÏíte letáãek k této soutûÏi.

Tû‰íme se s vámi na vidûnou a aÈ to
bûhá.

Za Okresní bûÏeckou ligu 
Jifií Vrtílka, fieditel
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âeská obchodní inspekce spustila nov˘ systém poskytování spotfiebitel-
ského poradenství. SpotfiebitelÛm v rámci celé âeské republiky je v pracov-
ní dny od 8:00 do 16:00 hod. dostupné call centrum – poradenská linka âOI
s telefonním ãíslem 222 703 404, kde jsou spotfiebitelÛm k dispozici kvalitnû
vy‰kolení operátofii.

Tato nová poradenská linka plnû nahrazuje dfiíve poskytovanou poradenskou
a informaãní sluÏbu v Blansku i v Brnû.

MÚ Blansko – odbor obecní Ïivnostensk˘ úfiad

Bfiezen, za kamna vlezem. 
Duben, s OBL závodit budem!

Nová poradenská 
linka âOI


