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LANŠKROUNSKÁ 37
SVITAVY

Veltlínské zelené 58,-
Rulandské modré 58,-

Chardonnay 
BARRIQUE BIO (PS) 149,-
André (Pozdní sběr) 139,-

Veltlínské zelené 59,-
Modrý portugal 59,-

SMETANOVA 6
678 01 BL ANSKO

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

www.realityhynstova.cz

HLEDÁME pro naše klienty CHATY A CHALUPY, 
které jsou v podzimních měsících velmi žádané. 
Prosíme nabídněte. 
Předem děkujeme.

Jak pracujeme a co nabízíme? 
Více na: https://www.realityhynstova.cz/sluzby/co-nabizime

Jsme tu pro vás

VYUŽIJTE NAŠICH SLUŽEB

Druhý srpnový víkend věnoval Spolek (na)Moll z Olešnice 
zlepšování fyzické kondice, ale také dobrému skutku

	 V	 pátek	 ve	 večerních	 hodinách,		
i	přes	nepřízeň	počasí	a	hustý	déš,	vy-
razilo	22	nadšenců	nevšedních	zážitků	
na	 jednapadesátikilometrovou	 noční	
tůru	z	Babic	nad	Svitavou	do	Olešni-	
ce	na	Moravě.	Celá	akce	pod	názvem	
Nočník	 2020	 měla	 několik	 rozměrů,		
v	 prvé	 řadě	 šlo	 o	 nevšední	 zážitek		
v	 podobě	 náročného	 nočního	 pocho-
du,	který	byl	výzvou	nejen	pro	turisty	
amatéry,	ale	také	pro	trénované	borce.	
Většina	lidí	musela	jaro	a	část	léta	strá-
vit	doma	kvůli	všudypřítomné	pande-
mii	koronaviru,	proto	jsme	se	ve	spol-

ku	rozhodli,	že	druhou	polovinu	roku	
začneme	pracovat	na	své	fyzické	zdat-
nosti	a	uděláme	něco	pro	naše	zdraví		
a	 pro	 naši	 imunitu.	 Vrcholem	 tohoto	
snažení	byl	právě	vytrvalostní	pochod,	
do	 kterého	 jsme	 vyzvali	 nejen	 členy	
spolku,	ale	také	veřejnost.	
	 Celý	 pochod	 byl	 od	 prvopočátku	
plánován	tak,	aby	byl	extrémně	nároč-
ný.	Celková	náročnost	však	byla	ztíže-
na	místy	hustým	deštěm,	který	prních	
15	kilometrů	chodce	na	trase	provázel.	
Již	na	prvním	větším	záchytném	bodě	
v	 Blansku	 tak	 první	 chodci	 pochod	

ukončili,	další	část	 se	odpojila	asi	po	
23	 kilometrech	 v	 Rájci-Jestřebí.	 Do	
Lysic,	 kde	 měli	 účastníci	 pochodu		
k	 dispozici	 vestibul	 místní	 základní	
školy	 a	 občerstvení,	 dorazilo	 již	 jen	
sedm	statečných	chodců.	Největší	po-
klona	však	patří	pouze	dvěma	nejsta-
tečnějším	 vytrvalcům	 z	 Březové	 nad	
Svitavou	–	Kateřině	Navrátilové	a	Bo-
humilu	 Jírů,	 kteří	 došli	 celou	 trasu		
až	do	cíle	v	Olešnici	na	Moravě.	
	 Účastníci	 pochodu	 mohli	 přispět	
dobrovolným	 startovným	 na	 dobrou	
věc,	dopředu	však	nevěděli,	 jaká	na-

Cestou necestou…

rou	věc,	a	na	všechny	zúčastněné	i	na	
nové	 odvážlivce	 se	 budeme	 těšit	 zase	
příští	rok.	

Text: Tereza Dřevová
Foto: archiv Spolek (na)Moll

CHCETE INZEROVAT?
 VOLEJTE 606 931 795

dace	obdrží	výdělek	z	pocho-
du.	 O	 tom	 v	 několika	 dnech		
po	 skončení	 pochodu	 sami	
rozhodovali	 prostřednictvím	
hlasování	na	Facebooku	Spol-
ku	 (na)Moll.	 Třídenní	 hlaso-
vání	 jasně	 rozhodlo	 o	 tom,		
že	 mezi	 jinými	 nadacemi	 vy-
hrála	 organizace	 Psí	 život,		
která	 se	 jako	 jediná	 v	 České	
republice	 cíleně	 zaměřuje	 na	
pomoc	 zvířatům,	 která	 patří	
lidem	 bez	 domova,	 osobám	
závislým	 na	 návykových	 lát-
kách	 a	 zvířatům,	 která	 žijí		
s	 lidmi	 v	 sociálně	 vylouče-
ných	lokalitách.	
	 Ještě	jednou	děkujeme	všem,	
kteří	přispěli	financemi	na	dob-


