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Od boskovické radnice
aÏ na vrchol Zetka

Pfied ‰esti lety dostal Petr Barto‰ek nápad
rozpohybovat Boskovice, pfiivést lidi opût ke
sportování. Souãasnû ale nechtûl, aby se jedna-
lo jen o sportovní akci, ale aby se lidé i bavili
a potkávali. Spolu se stejnû naladûn˘mi pfiáteli
zaloÏili obãanské sdruÏení Sportuj s námi a ve
spolupráci s mûstem Boskovice uspofiádali 
1. 5. 2010 první roãník Bûhu za sedmizub˘m
hfiebenem. Letos se konal jiÏ pát  ̆roãník pod
názvem Boskovické bûhy, kterého se zúãastni-
lo více neÏ 1 200 bûÏcÛ a témûfi 3 000 ná-
v‰tûvníkÛ, ktefií pfii‰li nejen aktivnû sportovat,
ale i za pestr˘m kulturním programem.

V roce 2011 pfii‰la nabídka mûsta Blanska
na pfievzetí pofiadatelství tradiãního bûÏeckého
závodu PÛlmaraton Moravsk˘m krasem. I z té-
to pÛvodnû ryze bûÏecké akce pro v˘konnost-
ní sportovce se obãanskému sdruÏení Sportuj
s námi podafiilo vytvofiit celodenní sportovnû
kulturní akci pro celé Blansko, na které si za-
bûhají celé rodiny, pfiíchozí z fiad divákÛ, ale
i ‰piãkoví bûÏci ze zahraniãí. Leto‰ního ãtvrté-
ho roãníku, kter  ̆pofiádalo o.s. Sportuj s námi
(celkovû 19. roãníku), se aktivnû zúãastnilo
pfies 1 600 bûÏcÛ, z toho 1 220 jich vystartova-
lo na hlavní traÈ o délce 21, 1 km.

Na základû tûchto dvou úspû‰n˘ch pro-
jektÛ oslovili letos o.s. Sportuj s námi pofia-
datelé sportovního veletrhu SPORT Life,
kter˘ se koná v listopadu na Brnûnsk˘ch ve-
letrzích, s nabídkou uspofiádat bûÏecké závo-
dy bûhem tohoto veletrhu. Sportuj s námi tu-

to v˘zvu pfiijalo a po nûkolika jednáních byl
vytvofien formát dvoudenních bûÏeck˘ch zá-
vodÛ s kulturním programem pod názvem
Sport Life Run 2014 a se zázemím bûÏcÛ
v teple pavilonu. Pro závody byl vytvofien 
atraktivní pûti kilometrov˘ okruh, jehoÏ start
i cíl je v pavilonu F a dále traÈ vede po br-
nûnském v˘stavi‰ti po externích plochách
i uvnitfi pavilonÛ. Nejvût‰í atrakcí pro bûÏce

bude probûhnutí pavilonem Z. Po vbûhnutí
do pavilonu budou bûÏci vybíhat 79 schodÛ
s úhlem stoupání 26° na ochoz. Zde nad hla-
vami vystavovatelÛ a divákÛ probûhnou po
galerii ochozu a opût po stejném poãtu scho-
dÛ sebûhnou dolÛ na dal‰í traÈ.

V sobotu 8. listopadu je na programu Îen-
sk˘ bûh na 5 km (jeden okruh), urãen˘ pro
bûÏkynû, kter˘m se bûh stal koníãkem, ale ta-

ké smyslem Ïivota. Souãástí bûhu je i T̆ mov˘
bûh. Pro úãastnice pfiipravili pofiadatelé pro-
jekt „Vy bûÏíte, my hlídáme”, v rámci kterého
pfiedvedou dûtem bûhem závodu projekt „Dûti
sportují s námi”, skládající se z atletické
a gymnastické pfiípravy nejmen‰ích.

V nedûli 9. listopadu se pobûÏí VeletrÏní
bûh na 10 km (dva okruhy) urãen˘ bûÏky-
ním i bûÏcÛm od 15 let, ktefií pravidelnû
bûhají. Souãástí bûhu je i T˘mov˘ bûh.

Pro pofiadatele je potû‰itelné, Ïe nad zá-
vody pfievzal zá‰titu námûstek hejtmana
JMK pan Stanislav Juránek, kter˘ je aktiv-
ním úãastníkem i ostatních bûhÛ pofiáda-
n˘ch o.s. Sportuj s námi.

Proã si prodlouÏit sezónu a zúãastnit
se bûhÛ Sport Life Run? KaÏd˘ zare-
gistrovan˘ bûÏec obdrÏí:
• Funkãní triãko Newline v dámském

a pánském provedení (garance pouze do
20. 10. 2014)

• Zdarma vstup na veletrh SPORT Life
Brno

• Dárek formou pfiekvapení – více se o nûm
dozvíte na novém facebooku Sport Life Run
(https://www.facebook.com/SportLifeRunOf
icial)
Zaregistrovat se mÛÏete a podrobné in-

formace získáte na stránkách 
WWW.SPORTLIFERUN.CZ
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