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akce měsíce chladné vody písníku 
Hrádek opět rozvíří stovky rukou

4. června 2016 ve 12 hodin odstartuje na písníku Hrá-
dek další ročník triatlonu czechman. V propozicích tohoto 
závodu naleznete, pro normálního člověka, naprosto ne-
vídané údaje. Závodníci musí v rámci tříčlenné štafety ab-
solvovat 1,9 km v plavání, ujet 90 km na kole a uběhnout 
půlmaratón, tedy 21 km, a to vše v časovém limitu do 
7 hodin 30 minut. Nutno uznat, že pro normálního smr-
telníka by toto byla rozhodně celodenní zábava. Jestliže 
se chcete triatlonu zúčastnit, neváhejte se přihlásit. Pokud 
byste se chtěli i jen podívat a strávit část soboty v přírodě 
ve stínu zelených stromů a modrých vod písníků, vyrazte 
o něco dříve než na 12. hodinu, nebotť okolní silnice bu-
dou kvůli závodu částečně uzavřeny.
Vodní sporty v prostoru písníku Hrádek zde mají skvělé 
podmínky, což oceňují i mladí jachtaři z Yc Pardubice. To 
že podmínky a úsilí mladých jachtařů přináší své ovoce, 
se potvrdilo na nedávném mistrovství evropy mládežnické 
lodní třídy Rs Feva 2016, které proběhlo na Lipenské pře-
hradě  za účasti 75 posádek z 11 zemí. Rádi bychom  míst-
ním jachtařům touto cestou pogratulovali k úspěchu, ne-
botť posádka Yachtclubu Pardubice - Jaroslav Čermák 
a Petr koštťál obsadila krásné 3. místo, a to za velmi ná-
ročných podmínek - v zimě a dešti, doprovázeném silným 
větrem. Je hezké vidět, že tito borci, kteří trénují  nejen 
na Hrádku, jsou schopni vítězit v mezinárodní konkurenci 
a držet krok s evropskou špičkou. Borcům přejeme mnoho 
úspěchů i v dalších regatách. 

Tip na výlet za zdravou pochoutkou
V dnešní době mnoho lidí trápí alergie na různé druhy 
mléka a často především na to nejdostupnější, kravské. Je 

tedy dobrou zprávou, že v našem regionu začala fungovat 
kozí farma, kde toto mléko seženete prakticky po celý tý-
den. Farma se nachází v Libišanech č. p. 4 a prodej mléka 
ze dvora zde probíhá od pondělí do čtvrtka od 16 do 19 ho-
din, statek lze navštívit i v jiné dny a časy po telefonické 
dohodě. Nicméně návštěva této farmy nemusí být jen spá-
sou pro alergiky, ale může to být i dobrým tipem na výlet 
pro všechny milovníky mléka.

měsíční zpravodaj mas Region kunětické hory, z.s.
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Jára Čermák a Petr Koštťál v jedné z rozjížděk ME
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Na začátku června se opět v prostoru písníku 
Hrádek uskuteční velmi náročný triatlonový zá-
vod, který v loňském roce absolvovalo na 700 
závodníků. Tento závod je pořádán i za využití 
zázemí jachtařů z Mariny Kemp Stéblová. Jach-
taři z Mariny tak nabídnou prostor v areálu, 
kde jindy trénují jejich mladí závodníci a zajis-
tí v případě potřeby i podporu na hladině, ten-
tokrát závodníkům triatlonu. 
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