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S M E T A N O V A  6
678 01 BL ANSKO
Obchodní centrum 
J E Ž E K

Ing. SILVIE HYNŠTOVÁ      LENKA OUJESKÁ VESELÁ
 +420 775 582 092  +420 775 246 549

Jsme tu pro vásJsme tu pro vás

www.realityhynstova.cz

Uvažujete o prodeji, 
koupi nemovitosti? 
Spojte se s realitními specialisty 
(praxe 14 let).
Nabízíme poradenství 
v oblasti realit ZDARMA.

MĚSTSKÉ 
KULTURNÍ STŘEDISKO 
LETOVICE, příspěvková organizace

Nová 71/1, 
679 61 

Letovice
okres Blansko

telefon:
516 474 422
info@mks-letovice.cz / Předprodej online na www.mks-letovice.cz

31. 7. – MARTIN BRUNNER BAND 
(jazz, v rámci Festivalu 3+1)

  2. 9. – KLÍČE NA NEDĚLI 
(Háta Praha)

23. 9. – RADŮZA (koncert s kapelou)

24. 9. – ÚSMĚVY ZDEŇKA TROŠKY

LIKVIDACE VOZIDEL
www.eko-vrak.czEkologická 

Garantujeme   minimálně 500 Kč za Váš vrak   

Odtah vozidla ZDARMA 

Vystavení dokladu o likvidaci    

   776 060 561

Garantujeme minimálně 1000 Kč za Váš vrak

Odtah vozidla ZDARMA

Odtahová služba NONSTOP

info@eko-vrak.cz

Tak v červnu to snad rozběháme
	 S	postupným	uvolňováním	vládních	
opatření	 se	 dostává	 řada	 i	 na	 běžecké	
závody	a	jak	to	tak	vypadá,	tak	znovu	si	
s	OBL	zaběháme	v	neděli	28.	června	ve	
Sloupu.	Na	 tento	 termín	 se	připravuje	
Sloupský	 lesní	běh,	který	 je	unikátem		
v	seriálu	Okresní	běžecké	 ligy.	Závod	
bez	startovného,	bez	cen	a	bez	zbyteč-

ných	komplikací	je	ideálním	podnikem	
pro	současné	komplikované	období.
	 Ředitel	 závodu	 Pavel	 Svoboda	 je	
optimista,	a	věří,	že	závod	bude.	Vše	
směřuje	k	tomu,	aby	se	i	letošní	roč-
ník	 uskutečnil.	 Samozřejmě	 je	 třeba	
sledovat	 aktuální	 dění,	 ale	 pokud	 se	
vývoj	rapidně	nezhorší,	tak	se	Sloup-

ský	 lesní	 běh	 poběží.	 Závodí	 se	 bez	
startovného	a	v	menším	počtu	závod-
níků.	 Pro	 umístěné	 jsou	 připraveny	
diplomy.	Pokud	to	podmínky	dovolí,	
tak	 budou	 připraveny	 i	 šatny	 a	 WC.	
Apeloval	 však	 na	 závodníky,	 aby		
zvážili	 svůj	 aktuální	 zdravotní	 stav		
a	pokud	budou	pociovat	příznaky	ja-

Sloup, 24. 6. 2018 „Krátce po startu děštivého závodu“

	 Tak	pevně	věřím,	že	další	články	bu-
dou	 ještě	více	optimistické	a	 že	 se	na	
běžeckých	 tratích	 setkáme	 v	 rozum-
ných	 rozestupech.	 Pomůžete	 tím	 jak	
sobě,	tak	pořadatelům	v	cíli	při	zpraco-
vání	výsledků.

Za Okresní běžeckou ligu Jiří Vrtílka
Foto: Zdeněk Smutný

kéhokoli	 one-
mocnění,	 tak	
a	na	závod	ra-
ději	 nejedou.	
Více	 jak	 kdy	
jindy	bude	tře-
ba	 dodržovat	
pokyny	 pořa-
datelů.	Aktuál-
ní	 informace	
budou	 průběž-
ně	 k	 dispozici	
na	 webových	
s t r á n k á c h	
www.oblblan-
sko.cz	a	to	včet-
ně	 propozic	 na	
závod.


