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Boskovick˘ch bûhÛ se mÛÏe zúãastnit kaÏd˘.

Boskovické bûhy na Masarykovû
námûstí v Boskovicích.

Na prvního máje se Boskovice opût
stanou hlavním bûÏeck˘m mûstem.
Obãanské sdruÏení Sportuj s námi pofiá-
dá jiÏ 5. roãník Boskovick˘ch bûhÛ,
kter˘ch se mÛÏe zúãastnit kaÏd˘, kdo
má chuÈ udûlat nûco pro své zdraví.
A kdo ne, pfiijde se podívat na celoden-
ní kulturní program pfiipraven˘ na
Masarykovû námûstí.

Boskovické bûhy jsou v prÛbûhu roku
podpofieny doprovodn˘mi projekty. Od
záfií se na své první sportovní v˘kony
a dûtské tratû pfiipravují ti nejmlad‰í
v rámci projektu Dûti sportují s námi. Od

února je následují v‰ichni bûÏci, ktefií si
jako svÛj sportovní cíl urãili zabûhnout
hlavní Bûh za sedmizub˘m hfiebenem,
jehoÏ délka je 12,5 kilometru. Do pro-
jektu Trénuj s námi se letos pfiihlásil re-
kordní poãet 30 bûÏcÛ. Pofiadatelé si to-
ho velice váÏí, a proto pro nû pfiipravili
na leto‰ní rok novinky – kondiãní pfiípra-
vu a spinning v orlovnû a relaxaci v no-
vû zrekonstruované boskovické saunû.

Na jednotlivé závody v rámci
Boskovick˘ch bûhÛ se mÛÏete aÏ do konce
dubna on-line zaregistrovat na www.spor-
tujsnami.cz. Za zv˘hodnûnou cenu a s jis-
totou získání triãka Boskovick˘ch bûhÛ ale
jen do 30. bfiezna! 

V rámci Boskovick˘ch bûhÛ patfií do-
poledne dûtsk˘m vûkov˘m kategoriím.
Ve 12.30 startuje Lidov˘ bûh, do které-
ho se nemusíte registrovat. TraÈ 800
metrÛ mÛÏe zdolat kaÏd˘, kdo se roz-
hodne tfieba aÏ na místû. Pro trénované
bûÏce jsou pfiipraveny tratû na 2,5 kilo-
metru a hlavní na 12,5 kilometru.

Po cel˘ den je pro v‰echny pfiipraven
kulturní program, bohaté obãerstvení
a pro zamilované bude opût uprostfied
Masarykova námûstí k dispozici roz-
kvetl˘ Strom lásky.

Pro jubilejní 5. roãník pfiipravili pofia-
datelé i dva nové projekty – pro základ-
ní ‰koly a pro turisty.

·koly sportují s námi 
SoutûÏ základních ‰kol o nejpoãetnûj‰í

v˘pravu na Boskovické bûhy. Aby se ‰ko-
ly mohly soutûÏe zúãastnit, musí vybrat 
alespoÀ 30 ÏákÛ, ktefií budou reprezento-
vat danou ‰kolu a provedou bûÏnou pfii-
hlá‰ku prostfiednictvím on-line registrace
vãetnû úhrady startovného. Vyplnûnou
pfiihlá‰ku musí ‰kola odeslat nejpozdûji
do 25. dubna 2014 na e-mail behzasedmi-
zubymhrebenem@seznam.cz.

Turisté jdou s námi!
Nechce se vám bûÏet? Tak bûÏte!

Pofiadatelé pfiipravili pro v‰echny, kte-
fií nemají v oblibû bûh, ale rádi se pro-
jdou, ‰est tras v délkách od dvou do
dvanácti kilometrÛ, které zcela nebo
zãásti kopírují trasy Boskovick˘ch bû-
hÛ. Zájemci se od 9.00 do 10.00 hodin
zaregistrují na MIS Boskovice a obdr-
Ïí kontrolní kartu, na kterou budou na
trase získávat razítka. Kdo do 13.00
hodin pfiedloÏí opût na MIS Boskovice
kartu s alespoÀ dvûma razítky, dostane
zcela unikátní Turistickou vizitku do
svého Turistického deníku, kterou ne-
bude moÏné získat nikdy jindy ani jin-
de – pouze 1. kvûtna na Boskovick˘ch
bûzích. Navíc mÛÏete získat aÏ ãtyfii

dal‰í vizitky z Boskovic - Zámek,
Hrad, Radniãní vûÏ a Westernové mûs-
teãko.

Boskovické bûhy se bûhem ãtyfi
roãníkÛ staly nejv˘znamnûj‰í spor-
tovnû-spoleãenskou akcí ve mûstû
Boskovice. Srdeãnû vás zveme na le-
to‰ní pát˘ roãník – pokud jste jiÏ na
Boskovick˘ch bûzích byli – víte, do
ãeho jdete. Pokud ne – urãitû nebude-
te zklamáni.

Podrobn˘ program 5. roãníku
Boskovick˘ch bûhÛ i podrobné popisy
tratí a jednotliv˘ch projektÛ najdete na
www.sportujsnami.cz.
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Boskovické bûhy 2014 
– V‰ichni sportují s námi!


