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Od pátku 8. února 2019 se po obûdû v sokolovnû ve Velk˘ch Opatovicích zaãali scházet prv-
ní úãastníci mezinárodního dálkového pochodu „Malohanácká stovka”. Tato jiÏ tradiãní akce
pfiilákala na start 72 úãastníkÛ (z toho 9 Ïen) z âeské republiky, Polska, Slovenska, Ruska,
Rakouska a Maìarska. 

Po dÛkladné pfiípravû, instruktáÏi
se úãastníci vydali autobusem do
Chornic, kde po spoleãném fotu 
vystartovali ve 20:25 hodin na traÈ
dlouhou celkem 102 km. Noãní ãást
mûfiila 46 km a vedla smûrem na hrad
Bouzov následnû na jeskynû
v Javofiíãku, kde byla noãní kontrola
na chatû JeskyÀka, odtud pfies Kladky
a Jaromûfiice do Velk˘ch Opatovic.
Poãasí letos dálkov˘m turistÛm cel-
kem pfiálo, pfiestoÏe je trápila hustá
mlha z první ãásti tratû jiÏ tak nároã-
né trasy.

Na kontrolu v sokolovnû se po
zdolání noãní ãásti zaãali první stov-
kafii scházet jiÏ hodinu po pÛlnoci
a po obãerstvení, odpoãinku a pfievle-
ãení do suchého obleãení se vydali na
denní ãást trasy v délce 56 km, která

je vedla na Opatovské hradisko, pfies
Vísky do Boskovic kde byla kontrola
denní trasy v Arboretu ·melcovna. Po
obãerstvení se úãastníci vydali na po-
sledních 28 km trasy smûrem na ·e-
betov a Pohoru zpût do Velk˘ch
Opatovic.

Nejrychlej‰í úãastník absolvoval
celou trasu od startu do cíle v ãase
12:44 hodin a to je vzhledem k délce
a poãasí vrcholn˘ v˘kon srovnateln˘
s bûÏci na mistrovství republiky
v dálkovém bûhu.

První v cíli byl Jan Suchomel
z Olomouce, druh˘ Petr Horsák
z Otrokovic zaostal o 8 minut a tfietím
v cíli byl Ondfiej Kacar z Ol‰an
u Prostûjova se ztrátou16 minut.

V Ïenské kategorii byla první Anna
Korobko v ãase 15:01 hod, druhá

Petra Rubá‰ová z Borovan mûla ãas
19:34 hod. a tfietí Vûra Hejkrlíková
z Jifiíkova 22:26 hod.

Poháry a ceny od sponzorÛ pfieda-
la paní starostka Velk˘ch Opatovic
Ing. Katefiina Gerbrichová s pfiedse-
dou KâT Malá Haná Du‰anem
Machourkem.

Pfies obtíÏnost a délku trati a za ztí-
Ïen˘ch klimatick˘ch podmínek dokon-
ãilo trasu 64 úãastníkÛ, ale i zb˘vající,
ktefií do‰li do cíle noãní ãásti, si 
zaslouÏí velkou poklonu, protoÏe i ten-
to roãník byl rozhodnû nároãn˘.
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Hledáme spolupracovníky těchto profesí:

➔ PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ

➔ SOUSTRUŽNÍK CNC

➔ BRUSIČ NA KULATO

➔ OBSLUHA CNC OHRAŇOVACÍHO LISU

➔ OBSLUHA SVAŘOVACÍHO ROBOTA

➔ KONTROLOR SVAŘOVNY 

Více informací a dal‰í volná místa najdete na stránkách www.lsletovice.cz
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