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Zaregistrovali se turisté z Prahy,

Kladna, Liberce, âesk˘ch Budûjovic,
Plznû, Turnova, Trutnova, Ostravy,
Svitav a mnoha dal‰ích vzdálen˘ch míst
na‰í vlasti a samozfiejmû z Boskovic
a okolního regionu. V‰ichni byli nad‰e-
ni moÏností projít si ãásti tratí nebo ce-
lé tratû Boskovick˘ch bûhÛ. Ve svém
podûkování to na závûr Boskovick˘ch
bûhÛ vyjádfiil i námûstek hejtmana JMK
Stanislav Juránek, kter˘ letos nemohl
bûÏet, ale jako turista si pro‰el jednu
z tratí a i to podle nûj mûlo své kouzlo
a hlavnû to byla pfiíleÏitost pro v‰echny,
kter˘m se nechce bûhat.

Dal‰í leto‰ní novinkou bylo pfiedsta-
vení hymny Boskovick˘ch bûhÛ.
Tûsnû pfied startem hlavního závodu ji
zazpíval pûveck˘ sbor. Druhá sloka
hymny vyprovázela rekordní poãet
623 bûÏcÛ na traÈ hlavního závodu –
Bûhu za sedmizub˘m hfiebenem.

Velké sympatie si sv˘m skromn˘m
vystupováním získala leto‰ní VIP
osobnost - olympijsk˘ vítûz v moder-
ním pûtiboji z roku 2012 v Lond˘nû
David Svoboda. Rozdal mnoho auto-

gramÛ i ceny nejlep‰ím bûÏcÛm a t˘-
mÛm z hlavního závodu.

Velk˘ zájem divákÛ i bûÏcÛ vyvolal
i koncert Janka Ledeckého, stejnû jako
ostatní vystoupení v rámci pfiipraveného
programu a napfiíklad workshop zumby
roztanãil pÛlku Masarykova námûstí.

V hlavním závodû - Bûhu za sedmi-
zub˘m hfiebenem - obhájil loÀské prven-
ství Robert Krupiãka pfied Danielem
Orálkem, na ‰estnáctém místû byla nej-
lep‰í Ïena Pavla Zahálková. V soutûÏi
t˘mÛ zvítûzil AUTO RZ BOSKOVICE.

Velké podûkování pofiadatelÛ patfií
v‰em partnerÛm, ktefií se zaslouÏili o to, Ïe
se 5. Boskovické bûhy mohly uskuteãnit.

5. Boskovické bûhy pfiipravilo obãanské
sdruÏení SPORTUJ S NÁMI ve spoluprá-
ci s mûstem Boskovice a Jihomoravsk˘m
krajem

Generálním partnerem byl SALOMON.
Hlavními partnery 5. Boskovick˘ch

bûhÛ byly: Rodina Mensdorff-Pouilly,
MINERVA BOSKOVICE, a.s. a Pivovar
âerná hora.

Ing. Jaroslav Parma
FotoreportáÏ z akce najdete 

na www.listyregionu.cz

Boskovice a okolí

BOSKOVICKÉ BùHY
P¤EKONÁVALY REKORDY

Ve stfiedu 21. kvûtna se v 19.00 na
Zámeckém skleníku koná pofiad
Zábavnû o stáfií. Zábavnû o stáfií? Ale
ano! Pfiesvûdãí Vás Ale‰ Cibulka
a Vladimír Hron, ktefií se rozhodli zpo-
pularizovat téma stárnutí ve Zdrav˘ch
mûstech âeské republiky. KaÏd˘ ná-
v‰tûvník akce obdrÏí dárek od generál-
ního partnera projektu, kter˘m je spo-
leãnost Hartmann – Rico a.s. Vstupné:
70 Kã na místû / 50 Kã v pfiedprodeji do
pondûlí 19. 5. v Mûstském informaãním
stfiedisku Boskovice, Masarykovo nám.
1, tel. 516 48 86 77.

V pátek 23. kvûtna zveme milovní-
ky klasické hudby na Zámek
Boskovice, kde se v 19.00 koná koncert

GRAFFOVA KVARTETA A JANA
JIRASKÉHO. Graffovo kvarteto, které
patfií mezi pfiední ãeská kvarteta mladé
generace, vzniklo v roce 1997 na brnûn-
ské konzervatofii ve tfiídû primária
Janáãkova kvarteta Milo‰e Vacka.
Vystoupilo na stovkách koncertních pó-
dií tfií svûtadílÛ (Evropa, Amerika a ta-
ké Afrika). Vstupné: 150 Kã dospûlí /
120 Kã seniofii, studenti a v pfiedprodeji
do stfiedy 21. 5. v Mûstském informaã-
ním stfiedisku Boskovice, Masarykovo
nám. 1, tel. 516 48 86 

Více informací naleznete na na‰ich
nov˘ch internetov˘ch stránkách

www.kulturaboskovice.cz. 

KZMB zvou:

Na VO· a S· Boskovice probûhlo 16.
4. slavnostní pfiedávání CISCO certifi-
kátÛ ÏákÛm 4. roãníku oboru Informaãní
technologie. Pfiedání certifikátÛ se usku-
teãnilo pfii velmi v˘znamném v˘roãí –
na‰e ‰kola letos slaví 5 let, kdy je sou-
ãástí mezinárodního vzdûlávacího pro-
gramu Cisco Academy. V leto‰ním roce
se podafiilo v‰em ÏákÛ zvládnout nároã-
né testy a splnit v‰echny podmínky pro
získání certifikátÛ. Slavnostní pfiedávání
certifikátÛ CISCO Academy se tak u nás
stává tradicí a celkov˘ poãet certifikova-
n˘ch studentÛ tak vzrostl na 50.
Slavnostního pfiedání se zúãastnili Ïáci
v‰ech roãníkÛ oboru IT na na‰í ‰kole.

V̆ znamn˘m hostem akce, kter˘ spo-
leãnû s Ing. Davidem Markem (hlavní
Cisco lektor na ‰kole) pfiedával Cisco cer-
tifikáty, byl regionální manaÏer Cisco
Academy na FIT VUT Brno, Ing. Petr
Matou‰ek, Ph.D., kter˘ seznámil Ïáky 
oboru IT s moÏnostmi návazného studia
informatiky na fakultû informaãních tech-
nologií VUT Brno. Promluvil poté k ús-
pû‰n˘m absolventÛm kurzÛ IT Essentials
a CCNA1. ZdÛraznil v˘hody úãasti v kur-
zech nejen pro uplatnûní na trhu práce, ale
pfiedev‰ím vyzdvihl jejich v˘znam pfii pfií-
pravû na dal‰í studium na vysoké ‰kole. 

Ing. David Marek, vyhlásil zároveÀ
vítûze ‰kolního kola Cisco soutûÏe NAG
2014 (Networking Academy Games). 

Cisco Academy pofiádá kaÏd˘ rok
mezinárodní soutûÏ Cisco NAG, které
se úãastní Ïáci ze 150 zemí svûta.
SoutûÏí se ve znalostech poãítaãov˘ch
a síÈov˘ch technologií. V oboru IT je to
velmi prestiÏní soutûÏ – v˘herci dostá-
vají ihned nabídky studia na V· a na-
bídky práce v IT firmách.

Leto‰ního 9. roãníku NAG 2014 se
úãastnilo v rámci celé âR cca 20 „ak-
tivních” akademií (pfiibliÏnû 400 ÏákÛ).
Na‰e ‰kola se soutûÏe zúãastnila podru-
hé. Po loÀském velmi pûkném úspûchu,
kdy se do finále probojovalo z na‰í ‰ko-
ly 5 ÏákÛ (v‰ichni se umístili v první 
desítce), se letos do národního kola na-
‰i Ïáci neprobojovali. Neuspûl ani
Luká‰ Chábek z IT4 – nejlep‰í ze v‰ech
na‰ich ÏákÛ (vût‰inu testÛ má na
100%), kter˘ skonãil celkovû na 21.
místû. Druh˘ ná‰ nejlep‰í Ïák, Patrik
Dokoupil z IT2, byl na 24. a Vít ·amalík
z IT4 na 32. místû. Konkurence v âR je
opravdu velká. V rámci celé âR je „sta-
tisticky” na‰e ‰kola na velmi pûkném 11.
místû z 52 akademií, na Moravû jsme
ãtvrtí nejlep‰í a v rámci Jihomoravského
kraje patfiíme spolu s S·IS Brno k nej-
lep‰ím Cisco Akademiím v JMK (jsme
lep‰í v individuálních soutûÏích, S·IS
Brno má úspûch v t˘mov˘ch kláních).

Ing. David Marek 
IT uãitel

Slavnostní pfiedání certifikátÛ 

Zleva:  Ing. D. Marek (Cisco lektor), Patrik Dokoupil (IT2, 2. místo), Luká‰
Chábek (IT4, 1. místo), Vít ·amalík (IT4, 3. místo), , Ing. Petr Matou‰ek, Ph.D.

(manaÏer Cisco Academy na FIT VUT Brno), Mgr. Ing. P. Vlach (fieditel).

2. aÏ 4. 5. 2014 se konal jiÏ 18. Jarní
sraz VelorexÛ v Boskovicích a po dvou
letech si mohli spanilé jízdy a pfiedve-
dení tûchto unikátních vozítek uÏít opût
i Boskovice. A tentokrát ne tradiãnû na
parkovi‰ti za Pensionem Zlatá rÛÏe, ale
pfiímo na Masarykovû námûstí.

Leto‰ní sraz pofiadatelé vûnovali pl-
noletosti a v tomto duchu se nesly i so-
botní soutûÏní disciplíny, do kter˘ch se
zapojilo celkem 127 posádek.

Nejlep‰í z nich pak byly vyhodnoce-
ny v nedûli pfiímo pfied boskovickou
radnicí.

Zdroj: boskovice.cz
Foto: Monika ·indelková

18. Jarní sraz VelorexÛ


