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Prognózám nasvûdãovalo i dopoledne –
dûtské kategorie si své tratû odbûhly pod za-
mraãenou oblohou, ze které obãas spadla
malá de‰Èová pfieháÀka. Nakonec ale poãasí
uznalo, Ïe celoroãní práce organizaãního t˘-

mu a jeho energie a chuÈ závody pofiádat je
silnûj‰í a odpolední program jiÏ probûhl za
relativnû pfiíznivého poãasí, a to zejména pro
bûÏce – nebylo vedro a neprá‰ilo se.

Leto‰ní Boskovické bûhy mûly meziná-

rodní nádech, protoÏe se jich v rÛzn˘ch ka-
tegoriích zúãastnilo 54 hostÛ z partnerského
mûsta Rawa Mazowiecka. V̆ razného úspû-
chu dosáhl Robert Chanckowski, kter˘
v prestiÏním Bûhu za sedmizub˘m hfiebe-
nem obsadil 9. místo. Vítûzem se stal celkem
pfiekvapivû Jifií âípa z Bystrého v ãase 40:41
minuty, druhé místo obsadil Jan Kohut, tfietí
Tomá‰ Steiner, ãtvrt˘ byl Daniel Orálek
a pát˘ Jakub Smetana. Daniel Orálek hned
po dobûhu podepisoval svou knihu MÛj
dlouh˘ bûh.

·Èastnou ruku mûl Petr Barto‰ek pfii v˘bû-
ru hlavního úãinkujícího v kulturním progra-
mu. Byla to malá sázka do loterie, která ale
vy‰la. Pfii koncertu brnûnské legendární roc-
kové skupiny z 80. let PROGRES 2 si do
rytmu podupávala zaplnûná horní ãást
Masarykova námûstí a v publiku bylo hodnû
pamûtníkÛ dob, kdy byla tato skupina na vr-
cholu. Nádhern˘ poctiv˘ a Ïiv˘ rock od sr-
díãka v‰ech muzikantÛ oslovil v‰echny na
Masarykovû námûstí.

V kulturním programu se pfiedstavili i ví-
tûzové pûvecké soutûÏe RH Faktor, dûti

bûhÛ a starostka mûsta Boskovice Hana
Nedomová, místostarostka Jaromíra Vítková,
místostarosta Petr Malach, sportovní osobnost 6.
Boskovick˘ch bûhÛ Ïokej Václav Chaloupka
a dal‰í.

Na trasy Boskovick˘ch bûhÛ se letos vy-
dalo i 200 turistÛ v rámci projektu Turisté
jdou s námi. Po cestû si mohli prohlédnout
expozici „Historické zemûdûlské stroje”,
funkãní ml˘n pana Dvofiáãka a prostory b˘-
valého „Panského pivovaru”. V cíli byli od-
mûnûni unikátní Absolventskou vizitkou
Boskovick˘ch bûhÛ, kterou lze získat jen
jednou v roce na jediném místû – 1. kvûtna
v Boskovicích.

Pofiadatelé dûkují Jihomoravskému kraji,
mûstu Boskovice, generálnímu partnerovi
rodinû Mensdorff-Pouilly a v‰em ostatním
partnerÛm za podporu, která umoÏÀuje
Boskovické bûhy pofiádat.

Je tûÏké popisovat Boskovické bûhy – abyste
je pochopili, musíte je zaÏít. Proto vás jiÏ dnes
zveme na ‰Èastné sedmé Boskovické bûhy, které
se pobûÏí 1. kvûtna 2016.

Text a foto: Jaroslav Parma
z krouÏkÛ gymnasti-
ky a atletiky v rámci
projektu „Dûti spor-
tují s námi”, Fit stu-
dio Cvicsnami.cz,
Karel Trefn˘ tradiã-
nû pfiedstavil svÛj
oddíl Aikida a závûr
celého programu ob-
starala domácí kape-
la Karlovy hraãky.

Ceny pfiedávala pa-
tronka Boskovick˘ch

Uplakané bûhy se nakonec rozesmály!

BûÏce do hlavního závodu Boskovick˘ch bûhÛ vyprovázela jiÏ podruhé hymna 
v podání souboru Worship Letovice.

Obãanské sdruÏení Sportuj s námi pfiipravilo v tradiãním
termínu na prvního máje 6. roãník Boskovick˘ch bûhÛ.
Ve‰keré prognózy poãasí z chytr˘ch telefonÛ a AladinÛ hovofii-
ly o de‰ti a vûtru po cel˘ den, nejhor‰í to mûlo b˘t odpoledne.
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