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V únoru byla zahájena tradiãní pfiípra-
va na Boskovické bûhy nazvaná „Trénuj
s námi – Pfiiprav se!” Zájemci se pod od-
born˘m vedením pfiipravovali na spinnin-
gu, v tûlocviãnû, na ovále a relaxovali
v mûstsk˘ch lázních a saunû.

V pátek 1. kvûtna jsme pofiádali za pod-
pory Jihomoravského kraje a mûsta
Boskovice jiÏ 6. Boskovické bûhy, které
opût posunuly úãastnické rekordy. Do
hlavního Bûhu za sedmizub˘m hfiebenem
vystartovalo 590 bûÏcÛ a celkem se v‰ech
závodÛ zúãastnilo 1 172 bûÏcÛ.

Premiéru mûl v sobotu 27. ãervna
Dûtsk˘ duatlon. Jedná se o projekt pro Ïá-
ky 1. – 5. tfiídy základní ‰koly. První 
roãník byl vypsán pouze pro první tfiídy
a postupnû v dal‰ích roãnících se bude
roz‰ifiovat aÏ na koneãn˘ch pût tfiíd zá-
kladní ‰koly. Je to proto, aby se kaÏd˘ 
závodník mohl zúãastnit v‰ech pûti roãní-
kÛ a mít tak kompletní sbírku medailí 
nebo pohárÛ a moÏnost porovnávat svou
zlep‰ující se v˘konnost.

Z dÛvodu rozsáhl˘ch investiãních akcí
ve mûstû Blansku byl pfiesunut start
PÛlmaratonu Moravsk˘m krasem z tradiã-
ního srpnového termínu na sobotu 24. fiíj-
na. Je‰tû jednou bychom chtûli podûkovat
v‰em bûÏcÛm, Ïe tento termín pfiijali a do
hlavního pÛlmaratonu jich vybûhl rekord-
ní poãet 1 177. Celkem se jubilejního 20.
roãníku zúãastnilo ve v‰ech bûzích 1 506
bûÏcÛ a v‰ichni byli s prÛbûhem celého
dne velice spokojeni.

Závûreãn˘m závodem byl o víkendu 7.
a 8. listopadu dvoudenní Sport Life Run,
konan˘ na Brnûnském v˘stavi‰ti v rámci
sportovního veletrhu Sport LIFE. Pro zá-
vody je pfiipraven atraktivní pûtikilomet-
rov˘ okruh, jehoÏ start i cíl je v pavilonu
F a traÈ provádí bûÏce i znám˘m pavilo-
nem Z. Sobotní Îensk˘ bûh na pût 
kilometrÛ zvládlo celkem 138 bûÏkyÀ, 

nedûlní VeletrÏní bûh na deset kilometrÛ
pfiilákal 294 bûÏcÛ a bûÏkyÀ.

V‰echny uvedené akce by nebylo
moÏné realizovat bez pomoci v‰ech
partnerÛ a dobrovoln˘ch pomocníkÛ.
Základem pro realizaci na‰ich projektÛ
je podpora Jihomoravského kraje a ve-
dení mûst Blanska a Boskovic. Zásadní
je také spolupráce s bezpeãnostními
a záchrann˘mi sloÏkami – mûstskou

policií, Policií âeské republiky, zdra-
votníky, profesionálními a dobrovoln˘-
mi hasiãi. Tradiãnû nám s organizací
pomáhají cyklistick˘ oddíl Moravec
a Drahansk˘ sport team, oddíl Aikida
Boskovice pod vedením Karla Trefného
a mnoho dal‰ích. Rozhodující je také
finanãní, materiální a mediální pomoc
v‰ech partnerÛ, ktefií na na‰ich projek-
tech spolupracují.

Za tuto pomoc dûkujeme a pfiejeme
v‰em, aÈ proÏijí klidné a spokojené svátky
vánoãní a v novém roce 2016 aÈ se jim da-
fií v osobním i profesním Ïivotû. 

Samozfiejmû vûfiíme, Ïe s námi budou
na na‰ich projektech spolupracovat i v ro-
ce 2016 a pomohou nám naplÀovat na‰e
hlavní motto – Pfiijì a bûhej!

Jaroslav Parma
Sportuj s námi, z.s.

Sportujete s námi – dûkujeme!

Dûkujeme v‰em partnerÛm Sport Life Runu 2015, mezi které patfií i Listy regionÛ.

Do v‰ech hlavních závodÛ letos startovali bûÏci za doprovodu hymny bûhÛ
„Sportuj s námi” v podání sboru Worship.

Ceny nejlep‰ím bûÏcÛm pfiedal Stanislav Juránek, patron a aktivní 
úãastník závodÛ Sport Life Run. 

Zapsan˘ spolek „Sportuj s námi” má za sebou úspû‰n˘ rok 2015.
Ve ‰kolním roce 2014/2015 pokraãoval projekt „Dûti sportují
s námi”. Na Stfiední pedagogické ‰kole Boskovice krouÏky atle-
tiky a gymnastiky, v blanensk˘ch matefisk˘ch ‰kolách v rámci
‰kolního vzdûlávacího programu a poprvé byl tento projekt pfiedstaven zástupcÛm matefisk˘ch ‰kol v Brnû.


