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Vážení čtenáři,
dovoluji si Vám představit další číslo Newsletteru města Svitavy. Alice Štrajtová Štefková

V Čenkovicích vrcholí přípravy na zimní sezonu
Skiareál Čenkovice se již v těchto dnech připravuje na nadcházející zimní sezonu, která opět potěší milovníky lyžování,
snowboardingu i vyznavače běžeckého lyžování. Přestože se zde teprve nedávno skončilo s letním provozem, kde
jste měli možnost si zalyžovat na travních lyžích nebo si zajezdit na horských koloběžkách a minikárách, zaměstnanci
již vykonávají práci na revizích vleků a lanovky.

Místní lyžařský terén je oblíben zvlášť rodinami s dětmi, protože si mohou vybrat místo pro děti od cvičných louček
až po náročnější sjezdové terény. Přibývá i vyznavačů snowboardingu. Pro lyžování se zde nachází rozsáhlý lyžařský
ski areál. Milovníky zimních sportů zde čeká 7 sjezdovek s 8 vleky, které jsou každodenně upravované s umělým
zasněžováním a jsou vhodné jak pro začátečníky, tak i pro vyspělé lyžaře. Ve skiareálu je pečlivě udržováno několik
desítek kilometrů běžeckých tras.

Ceny skipasů se v letošní zimní sezoně nebudou zdražovat, pokud se nebude zvyšovat DPH. Naopak ve spolupráci
s ubytovateli zlevníme ceny skipasů. Všem ubytovaným lyžařům v obci Čenkovice bude umožněna sleva 5% z ceny
skipasu. Chceme tím zvýšit návštěvnost regionu po celou zimu. Stejně jako v předchozích letech i letošní zimní sezonu
bude parkování zdarma.

Lyžařská a snowboardová škola v Čenkovicích
V lyžařské škole pod vedením zkušených učitelů lyžování, vniknete do tajů lyžařského sportu. Vyučuje se zde dle
aktuálních učebních metod a poznatků, v různých jazycích, zábavnou formou pro děti i dospělé. Budete seznámeni
s jízdou na lyžích či snowboardu, naučí vás řezané oblouky nebo vám pomohou zlepšit techniku.
Nedílnou součástí lyžařské školy je kvalitně vybavená půjčovna lyžařské a snowboardové výzbroje a servis.

Pro děti:
Hlavní část klientů lyžařské školy tvoří děti ve věku 3 – 6 let.
Již 10 let spolupracuje s mateřskými a základními školami v okolí střediska. Pořádá pro žáky kurzy „Lyžujeme se
Sluníčkem“. Kurzy jsou určeny pro nejmenší lyžaře ve věku od čtyř let. V uplynulé sezoně prošlo kurzy přes 900
spokojených dětí.

O nejrychlejšího jezdce tobogánu
Od začátku školního roku do konce října probíhá soutěž O nejrychlejšího jezdce tobogánu na svitavském 93 m
dlouhém tobogánu. Průběžné výsledky třech nejlepších v jednotlivých kategorií jsou pravidelně aktualizovány na:
www.sportes.svitavy.cz. 										
Filip Tomanec

Foto z Pohádkového lesa 2012
Vyhlašujeme soutěž o nejhezčí fotografii z letošní akce Pohádkový les. První tři nejlepší snímky budou odměněny
cenami, vybraná fota budou zveřejněna ve fotogalerii na webu města. Posílejte své fotografie do 22. října 2012 na
adresu: noviny@svitavy.cz - max. 3 snímky ve formátu JPG. Uveďte prosím celé jméno, adresu a potvrďte, že souhlasíte se zveřejněním fotografií.

Drakiáda
Dne 3. října proběhla na svitavském stadionu „Drakiáda“, kterou organizoval Dům dětí a mládeže „Tramtáryje“
ve Svitavách.
Akce byla velmi vydařená, sluníčko nám svítilo celou dobu a dokonce začalo i pofukovat. Rodiče s dětmi si pouštění
draků pěkně užili. Pro děti byly připraveny deskové hry, malování a dospělí si mohli podle návodu skládat různé
druhy vlaštovek z papíru. Jako odměnu děti dostávaly pamětní listy, sladkosti a čaj.
Účast byla nadmíru vysoká a všichni byli spokojeni.
Těšíme se na vaši účast opět příští rok.								

Robert Snášil

Bikeři zápolili se specialisty
Po červnovém maratonu uspořádali členové Bike clubu
Svitavy jako druhý letošní závod terénní duatlon u rybníka Rosnička. Jednalo se o závěrečnou část cyklistického
seriálu Pohár Českomoravské vrchoviny. Na start se
v sobotu 29. září postavilo 78 závodníků, z nichž většina
bojovala o celkové umístění v poháru, ale objevili se
i specialisté na tuto disciplínu. Úvodní běh startoval
z pláže a borci museli dvakrát oběhnou rybník. Poté
zamířili do depa pro kola a následovala 21 km dlouhá
cyklistická část v nedalekém lese. Zpestřením jinak jednoduché trati byla technická část kolem Zatopeného písníku
a krátký singltrek na konci každého ze tří okruhů. Poté
znovu do depa a ještě jednou oběhnout rybník.
Duatlonisté potvrdili svoji výhodu v bězích a začátek výsledkové listiny patřil právě jim. Vítězem prvního ročníku
„MTB duatlon Rosna“ se stal Jakub Jaroš z KED Cyklomax před Lukášem Netíkem z SK RN HK a Vítem Ryškou
z týmu Horokolo Jundrov. Skvělé šesté místo v této konkurenci obsadil domácí závodník Petr Horký. Pořádající
Bike club Svitavy měl ve startovním poli pět svých členů, kteří se s náročným závodem poprali ze všech sil. Vítězové
duatlonu ve všech kategoriích pak získali příznačně k názvu závodu jako trofej nejvyšší - dřevěnou žábu.
Na závěr proběhlo také slavnostní ocenění historicky prvních vítězů Poháru Českomoravské vrchoviny. Do hodnocení
se počítalo pět nejlepších výsledků ze šesti závodů a pro bodování v seriálu se museli závodníci účastnit minimálně

tří. Tuto podmínku nakonec splnilo 47 závodníků a z nich vzešli vítězové jednostlivých kategorií. Absolutním vítězem Poháru Českomoravské vrchoviny 2012 se stal Luboš Němec z Vokolek Cycling Team před Pavlem Václavíkem
(Oknoplast Šumperk) a Františkem Groulíkem z SK Prima Polička.
Pořadatelé byli příjemně překvapeni velkým zájmem o oba svitavské závody. Vždyť v červnu na maratonu startovala více než stovka lidí, což je na první ročník vynikající účast. Tak zase za rok..

Z výsledků duatlonu:
Kategorie:
MJ - 1. Adam Dvořáček (Svitavy), 2. Martin Lidmila (Cyklo-ski klub Polička), 3. Vojtěch Bednarský (CK Morava),
M18-29 – 1. Jakub Jaroš (kde Cyklomax), 2. Lukáš Netík (SK RN HK), 3. Petr Vlček (SK Prima Polička),
M30-39 – 1. Vít Ryška (Horokolo Jundrov), 2. Pavel Václavík (Oknoplast Šumperk),
3. Petr Svorčík (Silný tým Uničov),
M40-49 – 1. Petr Horký (Svitavy), 2. Sándor Pocsai (Čert Kunčina), 3. Libor Šťasta (Pell´s Hard bikers),
M50+ - 1. Luboš Filip (CC Choceň), 2. Petr Orlich (Fort SMC Ústí nad Orlicí),
3. Leopold Spáčil (Merida Bike Team),
ŽJ – 1. Martina Kukolová (Oknoplast Šumperk), 2. Veronika Bednarská (CK Morava),
Ž18-39 – 1. Tereza Rudolfová (SK RN HK), 2. Magda Krejčová (Brno), 3. Anna Šmídová (GHOST – Mojekolo)
Ž40+ - 1. Lenka Botošová (Bike club Svitavy), 2. Lenka Suchánková (Bike club Svitavy),
3. Dita Rolencová (CK Slovan Moravská Třebová)

Z celkových výsledků Poháru Českomoravské vrchoviny:
Kategorie:
MJ - 1. Martin Lidmila (Cyklo-ski klub Polička), 2. Adam Dvořáček (Svitavy),
3. Vojtěch Sedláček (Mont Blanc MTB team),
M18-29 – 1. Martin Schön (Moravská Třebová), 2. Pavel Smolík (Dalečín), 3. Petr Vlček (SK Prima Polička),
M30-39 – 1. Luboš Němec (Vokolek Cycling Team), 2. Pavel Václavík (Oknoplast Šumperk),
3. Michal Vágner (RCR Bike team Česká Třebová),
M40-49 – 1. Josef Doležel (CK Slovan Moravská Třebová), 2. Petr Buček (Ricardo Racing Team),
3. Jiří Bureš (F-BIKE KLUB Sádek),
M50+ - 1. Leopold Spáčil (Merida Bike Team), 2. Štefan Šimko (Cyklo-ski klub Polička),
3. Drahomír Zouhar (Blansko),
Ž18-39 – 1. Zuzana Slováková (CK MTB Maraton Hlinsko), 2. Zdenka Fliedrová (F-BIKE KLUB Sádek),
3. Monika Holcová (Pomezí)
Ž40+ - 1. Lenka Botošová (Bike club Svitavy), 2. Lenka Suchánková (Bike club Svitavy),
3. Dita Rolencová (CK Slovan Moravská Třebová)

Za Bike club Svitavy, Lenka Suchánková

