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Renovace parket (brou‰ení, kytování, lakování)

Pokládka parket, kazet, bordur
Pokládka dfievûn˘ch venkovních ro‰tÛ

Pokládka plovoucích podlah
MoÏnost pouÏití domácích i cizokrajn˘ch dfievin (Afrika, Asie, …)

Tel.: 607 507 157

PODLAHÁ¤STVÍ KUNC

JSME ZDE PRO VÁS UÎ 15 LET

JSTE P¤IPRAVENI
NA JARNÍ SEZÓNU?

AKâNÍ 
SLEVY!

KUBOSPOL s.r.o.
Lesnická 87, 67902 Rájec Jestfiebí

Tel.: 516 432 168 
Mobil: 777 709 518, 

e-mail: kubospol.brno@volny.cz

• Prodej a servis v˘robkÛ znaãky HUSQVARNA
• Po dohodû servis v˘robkÛ jin˘ch znaãek

Obãanské sdruÏení „Sportuj s námi” bylo zaloÏeno v roce 2009
za úãelem podpory sportu a kultury v boskovickém regionu. 

Sportuj s námi se pfiedstavuje

Pfiijì a bûhej! 
To je motto obãanského sdruÏení Sportuj

s námi, které pofiádá od roku 2010 pravidel-
nû 1. kvûtna Boskovické bûhy, v roce 2011
pfievzalo pofiadatelství PÛlmaratonu
Moravsk˘m krasem v Blansku a v roce 2014
zahájilo tradici bûhÛ Sport Life Run na br-
nûnském v˘stavi‰ti.

Cílem sdruÏení je nabídnout spoluobãa-
nÛm sportovní a kulturní vyÏití a nov˘ zpÛ-
sob trávení volného ãasu. SnaÏí se vytváfiet
kladn˘ vztah obãanÛ a dûtí ke sportu a v‰e-
mi dostupn˘mi prostfiedky podpofiit aktivi-
ty v oblasti sportu a kultury. 

Spolupracuje s vedením mûst, firem
i spoleãností okresu Blansko, které chtûjí
pomoci k udrÏení tradic sportovnû kultur-
ních akcí, které jsou pro na‰i spoleãnost
v dne‰ní dobû velice dÛleÏité.

Na‰e projekty
„Sportuj s námi” se snaÏí vytváfiet akti-

vity pro obãany po cel˘ rok. Proto vznikla
fiada podpÛrn˘ch a doprovodn˘ch projektÛ:

– 30 úãastníkÛ, ale je velice potû‰itelné, Ïe
mnoho bûÏcÛ se zaãalo pfiipravovat individu-
álnû a pfii bûhání v okolí Boskovic potkáváte
ãím dál více stejn˘ch nad‰encÛ, které k bûhu
pfiivedly právû akce a projekty obãanského
sdruÏení Sportuj s námi.

Dûti sportují s námi
Jsme si vûdomi, Ïe budoucnost na‰ich bû-

Ïeck˘ch projektÛ, Boskovické bûhy nevyjí-
maje, stojí na dûtech. Proto obãanské sdruÏení
Sportuj s námi jiÏ ve ‰kolním roce 2013/2014
zahájilo projekt Dûti sportují s námi ve dvou
alternativách. V Boskovicích probíhá tento
projekt jako zájmové krouÏky pro dûti v od-
poledních hodinách v prostorách Stfiední pe-
dagogické ‰koly Boskovice. V prvním roãní-
ku probíhala atletická pfiíprava, ve ‰kolním ro-
ce 2014/2015 byla nabídka roz‰ífiena o gym-
nastickou pfiípravu. Hlavním cílem projektu je
rozvoj pohybov˘ch schopností a dovedností

dûtí, a to formou atletické pfiípravy. Dûti se 
nauãí pravidelnému a zdravému pohybu a do
budoucna se mohou zamûfiit na jak˘koliv
sport profesionálnû ãi rekreaãnû.

Chceme nabídnout dûtem sportovní pravi-
delnou volnoãasovou aktivitu, aby kaÏdé dítû
mûlo k pohybovému vyÏití pfiíleÏitost a vy-
zkou‰elo si radost z pohybu.

Dûtem mÛÏe tento projekt slouÏit i jako
pfiíprava na Boskovické bûhy 2015.

V Blansku se projekt Dûti sportují s ná-
mi stal souãástí v˘ukov˘ch plánÛ pfiímo
v sedmi matefisk˘ch ‰kolách. Cviãitelé o.s.
Sportuj s námi pfiedvedli uãitelkám i dû-
tem projekt Dûti sportují s námi, ve spolu-
práci s mûstem byly zakoupeny základní
cviãební prostfiedky a sportovní pfiíprava
dûtí se stala souãástí v˘ukového plánu.
Odmûnou bylo dûtem a rodiãÛm úãast
v Dûtsk˘ch bûzích v rámci PÛlmaratonu
Moravsk˘m krasem.

JiÏ v loÀském roce byla spu‰tûna regist-
race na Boskovické bûhy 2015. Pokud
chcete mít garanci získání originálního
triãka Boskovick˘ch bûhÛ, musíte se pfii-
hlásit do 31. bfiezna 2015. Od 1. dubna se
mÛÏete registrovat do Boskovick˘ch bûhÛ
jen za vy‰‰í cenu, ale bez garance získání
originálního triãka k Boskovick˘m bûhÛm.

Podrobné informace k Boskovick˘m
bûhÛm, projektu Trénuj s námi i Dûti spor-
tují s námi najdete na www.sportujsna-
mi.cz.

Text a foto: Sportuj s námi o.s.

6. roãník 
Boskovick˘ch 

bûhÛ

Trénuj s námi 
– Pfiiprav se!

V pondûlí 2. února byl zahájen jiÏ 5. roã-
ník pfiípravy na hlavní závody Boskovick˘ch
bûhÛ – Zámeck˘ bûh na 2,5 km a Bûh za se-
dmizub˘m hfiebenem na 12,5 km.
Tréninkov˘ plán na tfii mûsíce zahrnuje bû-
Ïeckou pfiípravu, posilovnu, spinning, saunu
a relaxaci. Do tohoto projektu se zapojuje 15

V rámci projektu Trénuj s námi je oblíben˘m doplÀkem spinning.

Základním cílem gymnastické pfiípravy je v‰estrann˘ tûlesn˘ rozvoj dûtí.


