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Mistr Evropy – běžec Jan Strýček z Letovic

OD 6.9.2021

LANŠKROUNSKÁ 37
SVITAVY

Veltlínské zelené 58,-
Rulandské modré 58,-

Frankovka rosé (pozdní sběr) 129,-
Pálava (výběr z hroznů) 249,-

Chardonnay (pozdní sběr) 149,-
Veltlínské zelené 59,-

Cabernet Sauvignon 59,-

MASARYKOVO NÁM. 11 (bývalá KB)

V Ý D E J N Í  M Í S T O  E - S H O P U 
w w w.makeupfengsuej.cz 

a výdejní místo 
ruské kosmetiky 

FABERLIC
www.makeupfengsuej.cz

PO–PÁ 10 h do 16 h
(OTEVŘENO I V OMEZENÍ)

ROŽMITÁLOVA 5, BLANSKO
(nad Albertem a hračkářství Wiki)NO
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Stupně vítězů ze sprintu – na stupni nejvyšším novopečený mistr Evropy Jan 
Strýček z Letovic

	 Ve	dnech	20.–22.	8.	2021	se	v	hlav-
ním	městě	Litvy	–	Vilniusu	konalo	
Dorostenecké	 Mistrovství	 Evropy		
v	orientačním	běhu,	kterého	se	zúčast-
nilo	377	dorostenců	a	dorostenek	z	29	
států	Evropy.	Českou	republiku	repre-

zentovalo	16	běžců	ve	4	kategoriích	–	
hoši	do	16	let,	dívky	do	16	let,	hoši	do	
18	let	a	dívky	do	18	let.
	 Mezi	 hochy	 do	 16	 let	 byl	 i	 Jan	
Strýček	 z	 Letovic,	 student	 Gymná-
zia	v	Blansku,	který	s	tímto	sportem	

začínal	 v	 8	 letech.	 Zpočátku	 běhal	
za	 TJ	 Spartak	 Adamov,	 nyní	 dru-
hým	rokem	závodí	za	brněnský	od-
díl	TJ	Spartak	1.	brněnská.
	 V	 letošní	 covidové	 sezoně	 se	
mnoho	závodů	nemohlo	konat,	 tak-
že	vybojovat	si	účast	na	Mistrovství	
Evropy	 nebylo	 vůbec	 jednoduché,	
protože	 v	 této	 věkové	 kategorii	 je		
v	ČR	veliká	konkurence.	O	vysoké	
úrovni	 závodníků	 v	 této	 kategorii	
nakonec	svědčí	 i	výsledky	na	mist-
rovství:	5	medailí	ze	3	disciplín	–	
Honza	se	na	tomto	výsledku	podílel	
ziskem	3	medailí.
	 Soutěžilo	 se	 ve	 3	 disciplínách.		
V	pátek,	20.	8.	byl	na	pořadu	závod	
na	klasické	trati	–	6,2	km	s	15	kontro-
lami	a	převýšením	215	m.	Běželo	se	
západně	od	litevského	hlavního	měs-
ta.	Les	měl	dost	sníženou	průběžnost	
a	viditelnost.	Honza	v	konkurenci	95	
závodníků	vybojoval	bronz.	V	sobo-
tu,	21.	8.	se	ve	stejném	terénu	běžely	
3-členné	 štafety.	 Honza	 běžel	 první	
úsek	 a	 štafetu	 předával	 jako	 druhý.	
Ve	 druhém	 úseku	 se	 česká	 štafeta	
propadla	na	4.	místo,	ale	na	posled-
ním	úseku	se	opět	dostali	na	medai-
lovou	pozici.	V	konkurenci	24	štafet	
kluci	 dokázali,	 že	 patří	 k	 nejlepším		
v	Evropě.	Přesto,	že	hodně	chybova-	
li,	skončili	na	krásném	2.	místě.	Šam-
pionát	končil	v	neděli,	22.	8.	sprintem	
v	historickém	centru	Vilniusu.	I	když	
tato	 disciplína	 není	 Honzova	 nej-	
silnější,	podařilo	se	mu	tra	dlouhou	
3,3	km	se	17	kontrolami	proběhnout	
v	čase	12:55	min.	a	zvítězit,	čímž	do-
plnil	svoji	sbírku	medailí	o	kov	nej-
cennější.	

	 Celkově	 Česká	 republika	 získa-	
la	 na	 tomto	 mistrovství	 10	 medailí		
a	zvítězila	v	soutěži	národů.

Text: Marie Provazníková, babička
Foto: zdroj net

SMETANOVA 6
678 01 BL ANSKO

Obchodní centrum JEŽEK
Ing. SILVIE HYNŠTOVÁ          LENKA OUJESKÁ VESELÁ
  +420 775 582 092   +420 775 246 549
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Chaty, chalupy, zahrady....se začínajícím podzimem velmi žádané.
Uvažujete o prodeji tohoto typu nemovitostí?
Neváhejte nás kontaktovat.

Už 15 let vám
pomáháme s prodejem,
koupí, pronájmem nemovitostí.


