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Pfied leto‰ní sezónou byly na vol-
ném prostranství v areálu sportparku
instalovány dfievûné pfiekáÏky pro
nácvik techniky jízdy. 

Samotné stezky se budovaly
postupnû; kolik trailÛ je nyní
v provozu?

V souãasnosti je v provozu 9 trai-
lÛ; 5 modr˘ch - nejlehãích, 3 ãerve-
né a jeden ãern˘, kter˘ je urãen˘ pro
zku‰ené jezdce. Okruhy se vzájemnû
prolínají, takÏe lze kombinovat
mnoÏství rÛzn˘ch variant a jezdit
bez nutnosti návratu do v˘chozího
bodu. V ãervenci jsme zprovoznili
2,5 km dlouh˘ závodní okruh XCO
1, kter˘ je urãen˘ pro technicky 
vyspûlé jezdce; tvofií ho mnoÏství
pfiírodních pfiekáÏek; jezdí se pfies
kofieny, men‰í skály, je to skuteãnû
nároãná traÈ. 

Jaké máte ohlasy od náv‰tûvníkÛ,
jsou spokojeni?

Domnívám se, Ïe se podafiila na-
plnit pÛvodní idea – vytvofiit cyk-
listick˘ areál, kter˘ bude vyuÏívat
co nej‰ir‰í okruh zájemcÛ. Tedy od

rodin s mal˘mi dûtmi, cyklistÛ s mi-
nimálními zku‰enostmi, aÏ po soutû-
Ïe a závodní akce. Letos nás je‰tû 
ãeká 25. srpna Pohár Drahanské 
vrchoviny. Cyklistick˘ oddíl Drahan-
sk˘ sport team, kter˘ vede Erik 
¤ezník, uspofiádá v záfii závody na
pumptracku; ostatnû tento oddíl pravi-
delnû vyuÏívá ná‰ areál k tréninkÛm.

Ohlasy od naprosté vût‰iny bûÏ-
n˘ch cyklistÛ jsou kladné; pfiede-
v‰ím právû rodiny s dûtmi oceÀují
poskytované sluÏby na‰eho zázemí.
Co se t˘ká pfiipomínek a kritick˘ch
postfiehÛ, tak ty pochází od jezdcÛ,
ktefií mají hodnû najezdûno v tûÏ-
k˘ch terénech a kter˘m zde schází
obtíÏnost odpovídající jejich umu.

Právû pro ty byl novû vyznaãen 
okruh XCO 1.  

Kdy konãí sezona ve Sportparku
a jaká je provozní doba?

Bûhem prázdnin máme otevfieno
dennû od 9 do 20 hodin. V jarním
a podzimním období pfiizpÛsobuje-
me provozní dobu zájmu náv‰tûv-
níkÛ a poãasí, napfiíklad loni jsme
konãili aÏ v listopadu. Aktuální in-
formace o provozu Sportparku
i stezek je moÏno získat na na‰em
webu www.boskovickestezky.cz,
na facebookovém profilu, e-mailu
sportpark@boskovice.cz, nebo na
telefonu 733 731 113. Provozní
doba se t˘ká Sportparku, vlastní
stezky, pumptrack i parkovi‰tû lze
vyuÏívat i mimo tuto dobu. Stezky
jsou uzavfieny jen v pfiípadû oprav,
tûÏby v lese, jin˘ch mimofiádností
a také v zimním období. Na závûr
doplním je‰tû informaci, Ïe parko-
vi‰tû, vstup do areálu a vyuÏití slu-
Ïeb, vjezd na stezky – to v‰e je
bezplatné.

Pane Kejíku, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

vstoupily do druhého roku provozu
Boskovické stezky

Boskovické stezky vyuÏívají zaãáteãníci i pokroãili jezdci, jako tfieba
Ivan Kratina Foto: Ivo Legner

Ve ãtvrtek 26. dubna 2018 probûhla v Brnû závûreãná konference projektu „MÛÏe‰ to zmûnit!”. Projekt „MÛÏe‰ to zmûnit" pfiipravil spolek Mezigenerace
a sdruÏení Eutis s podporou programu EU Erasmus+ a Jihomoravského kraje. Jeho cílem bylo zapojit jihomoravské stfiedo‰koláky do aktivního vnímání
politiky a do projektÛ, které by zmûnily mûsta a obce, kde Ïijí. Na tfiinácti workshopech vzniklo ‰edesát návrhÛ a do finále postoupilo dvanáct z nich.

T˘m na‰ich ÏákÛ ve sloÏení Sára
·pinarová, Michal Kfienek, Matyá‰
Kostík a Jakub Oliva postoupil. Na
konferenci získal v obrovské konku-
renci tfietí místo. Pfied odbornou 
porotou vystoupili s návrhem vybu-
dování cyklostezky mezi ZboÀkem
a Letovicemi. V souãasnosti v tomto
úseku cyklostezka chybí. Návrh ÏákÛ
poãítá s vyuÏitím souãasné polní ces-

ty kolem trati. Je v nûm volena roze-
bíratelná skladba krycí vrstvy kvÛli
ochrannému pásmu âD. Souãástí
projektu je také návrh dfievûného 
odpoãívadla, jehoÏ stavbu by realizo-
vala na‰e ‰kola. PfiibliÏn˘ rozpoãet
Ïáci stanovili na necel˘ch 10 mil. ko-
run. Pfiíjemnou zku‰eností ÏákÛ byla
spolupráce se zástupci mûsta Letovice
a vedoucí projektu „MÛÏe‰ to zmûnit”.

Îáci také se sv˘m projektem vy-
stoupili ve stfiedu 23. kvûtna 2018
na Fóru Zdravého mûsta Letovice,
kde svÛj zámûr pfiednesli ‰iroké ve-
fiejnosti. V souãasné dobû jiÏ dále
plánují, jak v projektu pokraãovat
a svÛj návrh zrealizovat.

Text: Ing. Hana Dostálová, Masarykova
stfiední ‰kola Letovice, p. o.

Foto: archiv ‰koly

Hodnotící zpráva „MÛÏe‰ to zmûnit!”
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