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Probûhnûte se bránou Moravského krasu!
Mûsto Blansko se naz˘vá bránou do Moravského krasu. Kdy jste byli vy naposledy v Moravském krasu?
Se ‰kolním v˘letem nebo minul˘ víkend s rodinou? A kdy jste naposledy bûÏeli do Moravského krasu?
Îe je‰tû nikdy? Tak to mÛÏete zkusit!
Obãanské sdruÏení Sportuj s námi
pﬁipravilo na SOBOTU 30. srpna
2014 na námûstí Republiky v Blansku jiÏ 19. roãník PÛlmaratonu
Moravsk˘m krasem, kter˘ poﬁádá
od roku 2011 a nad kter˘m pﬁevzal
zá‰titu místostarosta mûsta Ing. Jiﬁí
Crha. Jedním z mediálních partnerÛ
jsou i Listy regionÛ.
Pokud nejste trénovaní bûÏci, pravdûpodobnû se hned napoprvé nevydáte
na traÈ hlavního bûhu PÛlmaratonu
Moravsk˘m krasem na 21, 1 kilometru.
To ale nevadí. Právû pro to, Ïe blanensk˘ pÛlmaraton se stal sportovnû
kulturní akcí pro celou rodinu, myslí
poﬁadatelé na v‰echny. Pro úplné zaãáteãníky je letos poprvé pﬁipraven
Lidov˘ bûh na 800 metrÛ. Co to je
obûhnout jednou blanenské námûstí?
V bûÏném Ïivotû ho urãitû obûhnete
mnohem víckrát. Pokud si troufáte na
víc, mÛÏete zvolit Bûh mûstem na
2,4 kilometru. PobûÏíte v Blansku,
pomyslnû se tedy probûhnete bránou
Moravského krasu!
Pro nejmen‰í dûti do 7 let jsou pﬁipraveny Dûtské bûhy v délce od 60 do
100 metrÛ. Tyto bûhy by mûly b˘t
zakonãením projektu Dûti sportují
s námi, kter˘ probíhal v sedmi blanensk˘ch mateﬁsk˘ch ‰kolách. Chceme
poprosit rodiãe, aby nezapomnûli své
dítû do závodu zaregistrovat a aby je
tak nepﬁipravili o radost z úãastnického triãka a medaile, které na kaÏdé
dítû v cíli ãekají. Pﬁipraven je i Bûh
maminek s koãárky.
Na v‰echny bûhy se mÛÏete registrovat osobnû v Informaãní kan-
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PMK 2013 - bûÏci bez rozdílu vûku na trati 2,4 km.

celáﬁi mûsta Blanska (RoÏmitálova
6) nebo v Mûstském informaãním
stﬁedisku Boskovice (Masarykovo
nám. 1). Poﬁadatelé v‰ak doporuãují pohodlnou on-line registraci na
www.pulmaratonblansko.com.
Pokud se vám pﬁece jen nechce
bûhat, tak se pﬁijìte podívat na bohat˘ doprovodn˘ kulturní program.
Od 12.20 do 20.00 hodin se na námûstí Republiky vystﬁídají taneãní
vystoupení, vystoupení kapely Tﬁetí
zuby a vrcholem bude koncert
Ondﬁeje Hejmy se skupinou Îlut˘
pes. Dûti se mohou tû‰it na skákací
hrad, tvÛrãí dílnu, megatrampolínu
a dal‰í pﬁekvapení.
Dûní na námûstí bude letos poprvé
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moÏné sledovat na velkoplo‰né obrazovce, kde se budou stﬁídat zábûry
z bûhÛ, rozhovory s bûÏci a diváky,
on-line v˘sledky v‰ech bûhÛ a kde také díky lokátorÛm Gina uvidí diváci
aktuální pozice vybran˘ch bûÏcÛ na
trati hlavního závodu.
PÛlmaraton Moravsk˘m krasem jiÏ
není jen záleÏitostí pouze pro vytrvalostní bûÏce, ale tato celodenní sportovnû kulturní akce má za cíl pﬁilákat
k bûhání celé rodiny.
PROTO – P¤IJëTE A BùHEJTE!
Podrobné informace získáte
a zaregistrovat se mÛÏete na:
WWW.PULMARATONBLANSKO.COM

Citát pro tento mûsíc

KaÏd˘ den je
nov˘ zaãátek.

Jaroslav Parma, Sportuj s námi o.s.
Foto: archiv Sportuj s námi o.s.
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12.20 Ukázka programu TacFit
12.40 Vystoupení MC Paleãek
12.50 Slavnostní zahájení sportovnû
kulturní akce
13.00 Start Lidového bûhu na 800 m
13.10 Loutkové divadélko LAPION
13.20 Start Mûstského bûhu na 2,4 km
13.40 Vystoupení aikida
13.50 Bûh maminek s koãárky
14.00 Start dûtí s rodiãi
14.10 Start dûtí bez rodiãÛ do 5 let
14.20 Start dûtí bez rodiãÛ - 6-7 let
14.30 Koncert skupiny Îlut˘ pes
s Ondﬁejem Hejmou
16.00 Start pÛlmaratonu – 21,1 km
16.20 Vyhlá‰ení vítûzÛ Mûstského bûhu
na 2,4 km
16.30 Loutkové divadélko LAPION
16.40 Hudební vystoupení skupiny
Tﬁetí zuby
18.00 Vyhlá‰ení absolutních vítûzÛ
1/2maratonu
18.30 Vyhlá‰ení v˘sledkÛ kategorií
v rámci 1/2maratonu
19.00 Vyhlá‰ení t˘mového bûhu v rámci
1/2maratonu
19.10 Hudební vystoupení skupiny
Tﬁetí zuby
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