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Obãanské sdruÏení Sportuj s námi pfiipravilo na pátek 
1. kvûtna jiÏ 6. roãník Boskovick˘ch bûhÛ. Jedná se o celo-
denní sportovnû kulturní akci pro v‰echny vûkové kategorie.

Pfiíbûhy bûÏcÛ rozbûhají Boskovice!
Pokud jste sportovnû zaloÏeni, mÛÏete si

vybrat z tûchto tratí – Dûtské bûhy, které
v nejmlad‰ích kategoriích zahrnují i Bûh dû-
tí s rodiãi, pokud jste pfies rok moc netréno-
vali, pak zkuste Lidov˘ bûh na 800 metrÛ.

Pro trénované bûÏce jsou urãeny
Zámeck˘ bûh se ZPMVâR na 2,5 km
a samozfiejmû hlavní Bûh za sedmizu-
b˘m hfiebenem na 12,5 km. Leto‰ní no-
vinkou je to, Ïe se na tratích nic nemûní
a bûÏci tak budou mít poprvé moÏnost si
porovnat dva ãasy z totoÏn˘ch tratí.

NezapomeÀte – v˘hodnû se zare-
gistrovat s garancí získání originálního
triãka Boskovické bûhy 2015 mÛÏete
jen do 30. bfiezna!

V rámci kulturního programu se pfied-
staví regionální hudební a sportovní
soubory a pro hlavní koncert pofiadatelé
letos pozvali legendární brnûnskou roc-
kovou skupinu Progres 2.

Leto‰ní novinka? 
Rozbûhané Boskovice!

Novinkou od pofiadatelÛ je generálka
na Boskovické bûhy. KaÏd˘, kdo bude mít
zájem vyzkou‰et si traÈ, vãetnû úsekÛ, kte-
ré jsou uzavfieny (napfiíklad zámek) bude
mít moÏnost v sobotu 11. dubna od 14.00
pfii akci Rozbûhané Boskovice. Termín je
zatím bez závazku, proto sledujte aktuální
informace na FCB Boskovick˘ch bûhÛ
nebo na www.sportujsnami.cz

Pfiíbûhy bûÏcÛ
Od bfiezna byla spu‰tûna na facebooko-

vém profilu Boskovick˘ch bûhÛ (https:
//www.facebook.com/BoskovickeBehy)
soutûÏ Pfiíbûhy bûÏcÛ. KaÏd˘ zaregistro-
van˘ úãastník Boskovick˘ch bûhÛ 2015
mÛÏe napsat svÛj nejzajímavûj‰í bûÏeck˘
záÏitek a porota sloÏená ze zástupcÛ part-
nerÛ Boskovick˘ch bûhÛ a dal‰ích odbor-

níkÛ potom vyhodnotí a odmûní nejlep‰í
pfiíbûhy. Patronem tohoto projektu pro
Boskovické bûhy je Petr Malach, místos-
tarosta mûsta Boskovice, kter˘ se pfiedsta-
ví v krátké reportáÏi Pfiíbûh bûÏce.

Turisté jdou s námi
Po loÀském úspûchu bude i pro leto‰ní roã-

ník Boskovick˘ch bûhÛ pfiipraven projekt

Turisté jdou s námi. Co je cílem tohoto pro-
jektu? Seznámit s tratûmi Boskovick˘ch
bûhÛ i ty, ktefií neradi bûhají, ale rádi se pro-
jdou. Na v˘bûr jsou trasy od 2 do 12 kilo-
metrÛ. Pofiadatelé se také pro leto‰ní rok
snaÏí pfiipravit náv‰tûvu míst, která jsou 
jinak vefiejnosti nepfiístupná.

Turisté mají moÏnost získat do svého
deníku unikátní Absolventskou vizitku,
kterou nelze získat jin˘m zpÛsobem, neÏ
absolvováním nûkteré z nabízen˘ch tras
1. kvûtna v Boskovicích. Spolu s touto
unikátní turistickou vizitkou mohou tu-
risté v Boskovicích získat je‰tû 4 stan-
dardní turistické vizitky: zámek, hrad,
radniãní vûÏ a Westernové mûsteãko.
Navíc byla letos vyhlá‰ena pro turisty
vûrnostní akce o ceny pro ty, ktefií pfii 
jubilejním 10. roãníku Boskovick˘ch
bûhÛ ukáÏí 5 rÛzn˘ch Absolventsk˘ch
vizitek Boskovick˘ch bûhÛ. K tomu 
bude zapotfiebí i Absolventské vizitky
z roku 2014, které rovnûÏ budou v ome-
zeném mnoÏství k zakoupení na leto‰-
ním roãníku Boskovick˘ch bûhÛ.

Nechce se vám bûÏet? Tak bûÏte!
V pátek 1. kvûtna na Boskovické bûhy.
Podrobné informace ke v‰em uveden˘m
akcím najdete na www.sportujsnami.cz
a na FCB profilu Boskovick˘ch bûhÛ.

Ing. Jaroslav Parma
Foto: archiv Sportuj s námi
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