
VzrÛstající obliba cyklistiky a zájem o jízdu v terénu, mimo asfalt a beton, to jsou dÛvody, proã v uplynul˘ch
letech vyrostly jako houby po de‰ti singltrailové areály. Upravené, úzké stezky v zalesnûn˘ch kopcích umoÏ-
Àují ‰irokému okruhu bikerÛ uÏít si sviÏnou, technicky nároãnou jízdu v pfiírodû.

V známé lokalitû Doubravy na 
okraji Boskovic byl loni, 16. ãervence,
otevfien Sportpark Boskovice, kter˘
pfiedstavuje v˘chozí bod a pfiedev‰ím
zázemí pro témûfi 10 km vybudova-
n˘ch trailÛ, pro Boskovické stezky.
Provozovatelem areálu jsou SluÏby
Boskovice, s.r.o.; správcem areálu je
Pavel Kejík, kterého jsem se zeptal:

Pane Kejíku, co se za rok od otevfie-
ní areálu zmûnilo? Podafiilo se roz‰ífiit
sluÏby, které Sportpark poskytuje?

Budování ve v˘chozím areálu i na
trailech probíhá stále a asi bude vÏdy
co zlep‰ovat. Myslím, Ïe ná‰
Sportpark nabízí zázemí opravdu na
dobré úrovni; je zde moÏnost provést
základní samoobsluÏn˘ servis kol a je-
jich umytí. Osprchovat se v sociálním

zafiízení mohou i samotní jezdci, coÏ
b˘vá velmi kladnû hodnoceno. K dis-
pozici jsou také toalety a ‰atny, vyuÏí-
vané pfii závodech a víceúãelová míst-
nost s kuchyÀkou. U vstupu do areálu
je stánek s obãerstvením a pÛjãovna
kol. Kola lze za pfiijatelné ceny zapÛj-
ãit nejen na jízdu po stezkách, ale i na
del‰í turistické v˘lety po okolí; pro ty-
to v˘lety plánujeme na pfií‰tí sezonu
roz‰ífiit nabídku pÛjãovny o elektroko-
la. PÛjãují se zde bezplatnû také turis-
tické nordic walking hole. Bezplatné
je také parkovi‰tû, které slouÏí ná-
v‰tûvníkÛm. Nejen zaãáteãníci, ale
i pokroãilí jezdci vyuÏívají pumptrack,
coÏ je umûle vytvofiená dráha, na kte-
ré se jezdí bez ‰lapání, jen s vyuÏitím
„pumpování” na zvlnûném terénu.
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Areál Sportparku má na starosti Pavel Kejík Foto: Petr Hanáãek

vstoupily do druhého roku provozu
Boskovické stezky

Listy regionÛ jsou distribuovány jiÏ sedm˘m rokem kaÏd˘ mû-
síc v nákladu 17 800 kusÛ v˘tiskÛ zdarma pfiímo do po‰tovních
schránek v Blansku, Boskovicích, Letovicích, Adamovû a na
smluvená místa v 38 obcích okresu Blansko.
Novinky z okresu, aktuality a archiv novin najdete na www.listyregionu.cz

Exkluzivnû nabízím k prodeji dvoupodlaÏní 
RD 4+kk v obci Lazinov. RD se prodává tûsnû
pfied dokonãením, je po kompletní rekonstrukci,

Cena na poÏádání, RK Reality-Lionix.cz 

Ing. Dvorsk˘ Petr 603 161 881

NA PRODEJ RD V Lazinovû

Listy regionÛ hledají od záfií do svého t˘mu poctivého distributora pro roznos
800 kusÛ novin jednou mûsíãnû do kaÏdé po‰tovní schránky v ãásti Blanska.
Více informací na tel.: 606 931 795 nebo listyregionu@seznam.cz

Pfiedem dûkuji za Vá‰ zájem. Renata Kuncová Polická - vydavatelka


