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Úspěšný triatlonista Filip Tlamka žije v Boskovicích
Pokračování ze str. 11
odletu jsme stále stáli na místě, když 
letadlem proběhl pracovník letiště  
v oranžové vestě, z kabiny vylezl pilot  
a něco řešili u vchodu do letadla. Po 
chvíli nám bylo oznámeno, že let je zru-
šen. To je to poslední, co chcete o půl-
noci na letišti v Lisabonu slyšet. Dal- 
ší hodinu jsme čekali u pásů na kufry  

a jelikož jsme cestovali s koly, museli 
jsme čekat i na ně u přepážky pro nad- 
rozměrná zavazadla. 
 Mezitím letecká společnost zařídila 
autobus, do kterého se rychle nahrnuli 
ostatní cestující. Česká výprava o 7 li-
dech, se 7 kufry a 7 koly přišla k plné-
mu autobusu jako poslední a zde nastal 
problém. Jak uložit naše zavazadla do 

už tak plného kufru autobusu. Pracov-
níci letecké společnosti nebyli nejvstříc-
nější a pouze řekli, že budeme muset 
počkat do odpoledne na další let. Řidič 
autobusu se ale snažil, jak mohl, celý 
kufr přeskládal, a nakonec se mu 
všechna zavazadla podařilo do kufru 
po 20 minutách naskládat. Cesta, která 
měla letadlem trvat necelých 40 min, se 

tak proměnila v 4 hodinovou jízdu au-
tobusem. Nakonec nás řidič odvezl ne-
jen do Fara na letiště, ale i před hotel do 
Quarteiry, kam jsme, po 15 h cesty, 
dorazili v půl páté ráno. 
 Filipe, děkuji Ti za rozhovor a přeji 
Ti hodně úspěchů a už na poli spor-
tovním, studijním nebo v životě.

Renata Kuncová Polická

PF 2022

Dûkujeme na‰im klientÛm 
a partnerÛm za spolupráci 
v uplynulém období a pfiejeme 
veselé vánoce a v‰e nejlep‰í 
do nového roku. T˘m Realitní kanceláfie Artoss

ROZVOZ JÍDEL
objednávky přijímáme
od 9:30 hodin

 516 453 977

PIZZERIA VENEZIA
Kpt. Jaroše 24a, 680 01 Boskovice

www.pizzeria-venezia.cz

Venezia
PIZZERIA 

RESTAURANT

HLEDÁME: KUCHAŘE-MINUTKÁŘE a VÝPOMOC ZA BAR

V NABÍDCE 
DENNÍ MENU 11:00–14:00 h
 PIZZA (i bezlepková)
	 TĚSTOVINY
	 POKRMY Z KUŘECÍHO
 VEPŘOVÉHO I HOVĚZÍHO
	 SALÁTY
	 DEZERTY

DĚKUJEME  NAŠIM 
ZÁKAZNÍKŮM ZA  PŘÍZEŇ 
V LETOŠNÍM  ROCE A  TĚŠÍME 
SE NA VÁS  V  ROCE  2022

MTB Pohár Drahanské vrchoviny slavil jubileum!
 Regionální seriál závodů horských 
kol – Pohár Drahanské vrchoviny, který 
je od svého počátku zaměřen přede-
vším na mladé terénní cyklisty z řad 
dětí a mládeže - oslavil v letošním roce 
významné jubileum: dvacáté výročí 
svého trvání!
 Na začátku roku 2002 se z iniciativy 
tehdejšího starosty obce Okrouhlá, Ing. 
Aloise Hložka dohodlo šest vrcholných 
zástupců obcí Drahanské vrchoviny 
(Okrouhlá, Benešov, Kořenec, Žárná, 
Suchý a Velenov) na pořádání seriálu 
závodu horských kol, se zaměřením na 
objevování talentů především z řad dětí 
a mládeže v cyklistické disciplíně hor-
ských kol, která na přelomu tisíciletí 
zažívala pozoruhodný rozmach. První 
závod premiérového ročníku pohosti- 
la 8. června 2002 právě obec Okrou- 
hlá a z původních šesti pořadatelských 
obcí se seriál postupem času rozprostřel 
do celkem šestnácti(!) pořadatelských 
obcí a měst na území čtyř krajů: Jiho-
moravského, Olomouckého, Pardubic-
kého a Kraje Vysočina. V současnosti 
je součástí této, dnes už na Moravě  
kultovní MTB série, zpravidla 11 zá- 
vodů, přičemž hrdými pořadateli jsou  
i centra našeho regionu – Boskovice  
a Blansko.
 V sobotu, 6. listopadu 2021 pro- 
běhl v kulturním domě obce Suchý 
slavnostní Večer vítězů MTB Poháru 
Drahanské vrchoviny 2021 a při této 
příležitosti se nejen slavilo jubileum, 

ale vzpomínalo se i na začátky těchto 
závodů, které čítají už dvě desítky  
let své existence. Milými gratulanty  
a VIP hosty byli (mimo jiných) i věrní 
příznivci této určitě Bohu-libé akce 
pro děti: senátorka  Ing. Jaromíra Vít-
ková, která je už po několik roků  
patronkou seriálu a reprezentační tre-
nér Viktor Zapletal, který na letních 
Olympijských hrách v r. 2012 v Lon-
dýně přivedl svého svěřence, Jarosla-

va Kulhavého ke zisku titulu olympij-
ského vítěze závodu horských kol 
v kategorii muži ELITE. Na slavnost-
ním večeru nemohl samozřejmě chy-
bět ani host z nejvýznamnějších: za-
kladatel seriálu Ing. Alois Hložek, 
který pro letošní rok svým jménem 
věnoval poháry třem nejlepším šta- 
fetovým týmům, které osobně, v rám-
ci slavnostního večera, cennými tro-
fejemi dekoroval!

 Cíl, který si zakladatelé soutěže 
před dvaceti lety vytkli – tj. objevovat 
cyklistické talenty – se v průběhu let 
trvání seriálu určitě daří naplňovat. 
Vždy dříve jména jako: Radim Ko-
vář, Nikola Hlubinková, Adam Seka-
nina, Adéla Šafářová, Tomáš Tlamka 
„Contador“ nebo v současnosti – ses-
try Eliška a Anna Hanákovy či sestry 
Lucie a Amálie Gottwaldovy spolu 
s Justýnou Novotnou, jsou v mládež-
nické cyklistice pojmy i díky tomu,  
že se vyučili bikerskému kumštu prá-
vě na MTB „Vrchovině“! A protože  
se Pohár Drahanské vrchoviny ješ- 
tě zdaleka nechystá „do penze“, dá  
se předpokládat, že k výše jmeno- 
vaným, přibudou v nejbližší budouc-
nosti i další jména skvělých mládež-
nických bikerů a bikerek, jenž svo- 
je první cyklistické krůčky a kroky 
zažijí právě na závodech Poháru Dra-
hanské vrchoviny! A skutečnost, že 
na tratích Poháru Drahanské vrcho- 
viny se v r. 2009 a 2011 (Okrouhlá)  
a 2013 (Boskovice) uskutečnili i zvo-
dy Českého poháru horských kol,  
též svědčí o vysoké prestiži a uznání 
tohoto seriálu jak na národní, tak  
i na mezinárodní úrovni! Seriálu,  
který svojí historií i současností pat- 
ří bezesporu ke skutečným uniká- 
tům!
 www.pohardrahanskevrchoviny.cz 

Text: Ing. Petr Koudelka
Foto: Karel Všetula z týmu Moravec Benešov

Mistři ČR v disciplíně MTB XCE – MČR 2016 - Bedřichov, odchovanci Pohá-
ru Drahanské vrchoviny. Dominik Prudek, Adéla Šafářová a Tomáš Tlamka 
„Contador“


