
Sport / i* 15

roãník IV        ãíslo 3        duben 2015606 931 795☎

Program Boskovick˘ch bûhÛ 2015

Stalo se jiÏ tradicí, Ïe se v Boskovicích na prvního máje bûhá. Je to zásluhou obãanského sdruÏení „Sportuj s ná-
mi”, které jiÏ letos po‰esté pfiipravilo celodenní sportovnû-kulturní akci pro celé rodiny nazvanou Boskovické bûhy.
Z nabídky tratí si urãitû vybere kaÏd˘ - trénovan˘ i netrénovan˘. Nejmlad‰í dûti mohou bûÏet s rodiãi nebo sami, po-
kud nemáte natrénováno, pak zvolte Bambasáck˘ lidov˘ bûh na 800 metrÛ. Pokud se cítíte na víc, zvolte Zámeck˘
bûh se ZPMVâR (2,5 km) pfii kterém probûhnete nádvofiím a zahradou empírového zámku Boskovice.

6. Boskovické bûhy startují 
v pátek 1. kvûtna!

Pro ty nejtrénovanûj‰í je urãen hlavní
závod – Bûh za sedmizub˘m hfiebenem na
12,5 km. Probûhnete ty nejkrásnûj‰í loka-
lity v okolí mûsta – Westernové mûsteãko
v Doubravách, Arboretum ·melcovna,
sportovní areál âervená zahrada, Pilské 
údolí, Hradní kopec a pfies zámeckou za-
hradu a zámek Boskovice budete sbíhat po
Hradní ulici, ze které je‰tû odboãíte do Ïi-
dovské ãtvrti.

Letos budete za registraci odmûnûni
Pokud máte jen trochu chuÈ si zabûhat,

tak neváhejte, registrace do bûhÛ se letos 
opravdu vyplatí! Prvních tisíc zaregistrova-
n˘ch bûÏcÛ obdrÏí Dárkov˘ poukaz na sle-
vu 100 Kã na nákup zboÏí od spoleãnosti
Dara bags, která vyrábí originální ãeské ka-
belky a doplÀky pro dámy i pro pány.
Dal‰ím dárkem je Poukaz na slevu 50 % na
ubytování ve Wellnesscentru Ohrada Vísky.

To ale není v‰e. Pokud se v rámci hlav-
ního závodu zaregistrujete do T˘mové sou-
tûÏe a vyhrajete, mÛÏete se tû‰it na zájezd
od CK ATLAS Adria s.r.o. pro 4 osoby na
10 nocí v moderním klimatizovaném 
apartmánu v letovisku Ba‰ka Voda.

Stejná cestovka má pfiipraven zájezd pro
dvû osoby i pro náv‰tûvníky Boskovick˘ch
bûhÛ.

Celodenní program pro v‰echny
Program zahájí ãerství vítûzové pû-

vecké soutûÏe RH Faktor, jejíÏ finále se
koná 28. dubna. Následovat bude taneã-

ní vystoupení Fit studia Cvicsnami.cz,
které má pro náv‰tûvníky pfiipraven
i workshop.

Co se bûhem roku nauãily, pfiedvedou
dûti z projektu „Dûti sportují s námi”, a to
jak z gymnastického, tak atletického
krouÏku. Tradiãnû své umûní pfiedvede
oddíl Aikida pod vedením Karla Trefného.

Hlavnû pamûtníkÛm se pfiipomene roc-
ková hudební legenda z Brna – skupina
Progres 2, jejíÏ nejznámûj‰í deskou je
Dialog s vesmírem. Hlavními postavami
skupiny jsou zpûvák a kytarista Pavel
Vánû a bubeník Zdenûk Kluka.

Hned po dobûhu hlavního závodu bude
mít autogramiádu ná‰ nejlep‰í vytrvalec
Daniel Orálek, kter˘ bude podepisovat
svou knihu „MÛj dlouh˘ bûh”.

V.I.P. osobností leto‰ních Boskovick˘ch
bûhÛ by mûl b˘t Václav Chaloupka.

Program zakonãí hudební vystoupení
boskovické skupiny Karlovy hraãky.

Ve spodní ãásti námûstí si pfiijdou na
své pfiíznivci zdravého Ïivotního stylu,
kde se budou prezentovat rÛzné spoleã-
nosti z této oblasti.

08.50   Vystoupení vítûzÛ pûvecké sou-
tûÏe RH Faktor 2015

09.20 Taneãní vystoupení Fit studia
Cvicsnami.cz

09.40   Slavnostní zahájení
Boskovick˘ch bûhÛ 

09.45 zahájení dûtsk˘ch bûhÛ
09.50   Bûh dûtí do 5 let s rodiãi
10.00 Bûh dûtí do 5 let bez rodiãÛ
10.10   Bûh I. pfiípravky - ho‰i 6 - 7 let
10.25 Bûh I. pfiípravky - dívky 6 - 7 let
10.40   Bûh II. pfiípravky - ho‰i 8 - 9 let
10.50 Bûh II. pfiípravky - dívky 8 - 9 let

11.05   Bûh III. pfiípravky - ho‰i 10 –
11 let + mlad‰ích ÏákÛ 12 – 13 let

11.15 Bûh III. pfiípravky - dívky 
10 - 11let + mlad‰ích ÏákyÀ 
12 – 13 let

11.25   Bûh star‰ích ÏákÛ 14-15 let +
star‰ích ÏákyÀ 14-15 let

11.35 Aikido - ukázka bojového umûní 
11.45   Vystoupení dûtí z gymnastické-

ho krouÏku Dûti sportují s námi
11.55 Vyhlá‰ení v˘sledkÛ dûtsk˘ch

bûhÛ 
(I. pfiípravka + II. pfiípravka)

12.20   Vystoupení dûtí z atletického
krouÏku Dûti sportují s námi

12.30 Bambasáck˘ lidov˘ bûh 
na 800 m

12.40   Workshop pro vefiejnost Fit stu-
dia Cvicsnami.cz

13.00 Vyhlá‰ení v˘sledkÛ dûtsk˘ch
bûhÛ (III. pfiípravka, mlad‰í
a star‰í Ïáci a Ïákynû) 

13.20   Zámeck˘ bûh s ZPMVâR
o délce 2,5 km

14.00 Koncert skupiny Progres 2
15.15   Hymna Boskovick˘ch bûhÛ 

15.20 Bûh za sedmizub˘m hfiebenem
na 12,5 km

15.40   Vyhlá‰ení v˘sledkÛ bûhu na 2,5
km a vûkové kategorie 16 – 17 let 

16.30 Autogramiáda Daniela Orálka
a pfiedstavení jeho knihy MÛj
dlouh˘ bûh

17.15   Vyhlá‰ení v˘sledkÛ Bûhu za se-
dmizub˘m hfiebenem 

18.00 Hudební vystoupení skupiny
Karlovy hraãky

Odkaz na facebook BB 
https://www.facebook.com/BoskovickeBehy 

Turisté jdou s námi
Pokud nebûháte a na Boskovické bûhy

se vydáváte jen jako doprovod, mÛÏete se
zúãastnit projektu Turisté jdou s námi. Na
v˘bûr budou trasy od 2 do 12 kilometrÛ.
Navíc si budete moci prohlédnout místa ji-
nak vefiejnosti nepfiístupná. Zajímavá je
urãitû prohlídka funkãního ml˘nu pana

Dvofiáãka, stejnû jako prostory b˘valého
„Panského pivovaru”. Víte, Ïe je
v Boskovicích „Expozice historick˘ch ze-
mûdûlsk˘ch strojÛ”? I ta bude v pátek 1.
kvûtna pro zájemce otevfiena. Pokud máte
svÛj turistick˘ deník, urãitû va‰e srdce za-
plesá. K Boskovick˘m bûhÛm je opût vy-
dána unikátní Absolventská vizitka, kte-
rou si mÛÏete koupit jen jednou v roce na
jednom místû – 1. kvûtna v Boskovicích.
Letos byla vyhlá‰ena vûrnostní akce o ce-
ny pro ty, ktefií pfii jubilejním 10. roãníku
Boskovick˘ch bûhÛ ukáÏí 5 rÛzn˘ch
Absolventsk˘ch vizitek Boskovick˘ch bû-
hÛ. K tomu bude zapotfiebí i Absolventská
vizitka z roku 2014, která bude také v
omezeném mnoÏství k zakoupení na leto‰-
ním roãníku Boskovick˘ch bûhÛ.

Navíc mají na MIS Boskovice, kde se
budete na pochody registrovat, k dispozici
dal‰ích 10 turistick˘ch vizitek! Pokud deník
je‰tû nemáte, mÛÏete si ho zde samozfiejmû
také zakoupit. I na úãastníky projektu
„Turisté jdou s námi” moÏná ãeká moÏnost
získání ceny. Ale to uvidíte aÏ na místû.

Dûkujeme v‰em bûÏcÛm, ktefií se re-
gistrovali na 6. Boskovické bûhy, dûkuje-
me v‰em partnerÛm Boskovick˘ch bûhÛ
za to, Ïe je mÛÏeme pofiádat a tû‰íme se na
shledanou s vámi v‰emi v pátek 1. kvûtna
na Masarykovû námûstí v Boskovicích.

Podrobné informace k Boskovick˘cm bû-
hÛm najdete na www.boskovickebehy.com
a na FB profilu /BoskovickeBehy.

Ing. Jaroslav Parma
Foto: archiv Sportuj s námi

Start Lidového bûhu pro v‰echny.

Barevn˘ had na ulici Hradní. 
Daniel Orálek bude po dobûhu pode-
pisovat svou knihu MÛj dlouh˘ bûh. Do cíle zb˘vá jen kousek.


