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Program BB 2016

Od roku 2010 trvá tradice prvomájov˘ch bûhÛ na Masarykovû námûstí v Boskovicích. Letos je tedy spo-
lek „Sportuj s námi” pofiádá jiÏ posedmé. 

Sedmé Boskovické bûhy 
s novinkami!

Novinky Boskovick˘ch bûhÛ 2016
První novinkou je ·tafetov˘ bûh,

kter˘m chce pofiádající spolek
„Sportuj s námi” zpfiístupnit hlavní
„Bûh za sedmizub˘m hfiebenem”
o délce 12,5 kilometru i tûm, ktefií si
na tuto vzdálenost netroufnou. Do
·tafetového bûhu se mÛÏe pfiihlásit
dvojice v libovolném sloÏení (muÏ
+ muÏ, Ïena + muÏ, Ïena + Ïena).
Na prvního bûÏce ‰tafety ãeká úsek
trati o délce 7 km, na druhého úsek
o délce 5,5 km. K pfiedání ‰tafety
dojde v areálu âervená zahrada.
Vyhodnocují se tfii nejlep‰í ‰tafeto-
vé t˘my.

Druhou leto‰ní novinkou je vyhod-
nocení nejlep‰ího t˘mu sloÏeného
pouze z Ïen v rámci T˘mového bûhu.
Vyhovujeme tak poÏadavku dostat se
na stupnû vítûzÛ v konkurenci muÏ-
sk˘ch druÏstev tak nyní mÛÏe i nûÏ-
nûj‰í pohlaví. 

JiÏ tradiãnû je v rámci Boskovick˘ch
bûhÛ pfiipraven kvalitní doprovodn˘

program na hlavním pódiu. 
Celodenní program zahájí v 8.50

rocková kapela SeÀorita. Hlavním

08.50 hod. Hudební vystoupení kapely
SeÀorita 

09.20 hod. Taneãní vystoupení
09.40 hod. Zahájení Boskovick˘ch bûhÛ 
09.50 hod. Bûh dûtí do 5 let s rodiãi
10.00 hod. Bûh dûtí do 5 let bez rodiãÛ
10.10 hod. Bûh I. pfiípravky 

- chlapci 6-7 let
10.25 hod. Bûh I. pfiípravky - dívky 6-7 let
10.40 hod. Bûh II. pfiípravky 

- chlapci 8-9 let
10.50 hod. Bûh II. pfiípravky - dívky 8-9 let

11.05 hod. Bûh III. pfiípravky - chlapci 10-
11 let + mlad‰í Ïáci 12–13 let

11.15 hod. Bûh III. pfiípravky - dívky 10-11
let + mlad‰í Ïákynû 12–13 let

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

11.35 hod. Ukázka bojového umûní - aikido
11.45 hod. Ukázka vystoupení dûtí z gym-

nastického krouÏku Dûti spor-
tují s námi

11.55 hod. Vyhlá‰ení v˘sledkÛ dûtsk˘ch bû-
hÛ (I. pfiípravka + II. pfiípravka)

12.20 hod. Ukázka vystoupení dûtí z atle-
tického krouÏku Dûti sportují s
námi

12.30 hod. Bambasáck˘ lidov˘ bûh na 800
m

12.40 hod. Taneãní workshop pro vefiejnost 
13.00 hod. Vyhlá‰ení v˘sledkÛ dûtsk˘ch

bûhÛ (III. pfiípravka, mlad‰í a
star‰í Ïáci a Ïákynû)

13.20 hod. Zámeck˘ bûh na 2,5 km
14.00 hod. Koncert kapely O5 & Radeãek 
15.15 hod. Hymna Boskovick˘ch bûhÛ

15.20 hod. Hlavní bûh – Bûh za sedmizu-
b˘m hfiebenem na 12,5 km

15.40 hod. Vyhlá‰ení v˘sledkÛ
Zámeckého bûhu se ZPMVâR
a vûkové kategorie 16 – 17 let

15.55 hod. Sledování dobíhajících bûÏcÛ
17.15 hod. Vyhlá‰ení v˘sledkÛ hlavního

bûhu
18.00 hod. Vystoupení skupiny Karlovy

hraãky

hudebním vystupujícím bude ve
14.00 hodin skupina O5 & Radeãek.
Cel˘ program zakonãí v 18.00 bosko-
vická skupina Karlovy hraãky, která
speciálnû pro bûhy sloÏila písniãku
„Za holkama bûhaj ho‰i”. Kromû hu-
debních vystoupení je pro v‰echny 
úãastníky Boskovick˘ch bûhÛ pfiipra-
vena napfiíklad ukázka Aikida, vy-
stoupení dûtí z krouÏkÛ atletiky
a gymnastiky v rámci projektu Dûti
sportují s námi a oblíben˘ taneãní
workshop pro vefiejnost. I letos bude
bûÏce do hlavního závodu doprová-
zet Hymna spolku „Sportuj s námi”.

Od roku 2014 se na tratû
Boskovick˘ch bûhÛ vydávají i turisté
v rámci projektu Turisté jdou s námi.

Ten je pro v‰echny, ktefií nemohou
nebo nechtûjí bûhat, ale chtûjí si uÏít
i sportovní atmosféru bûhÛ. Proto je
základním mottem tohoto projektu
„Nechce se vám bûÏet? Tak bûÏte!”

Pro leto‰ní rok jsou pro turisty pfii-
praveny tradiãnû tratû Boskovick˘ch
bûhÛ: Zámeck˘ pochod (2 km),

Oborsk˘ okruh (4 km), Hradní okruh (6
km) a Doubravsk˘ okruh (7 km).
Novinkou jsou tratû „Za uzdravením
k Otylce” (8 km) a „V̆ stup na nejniÏ‰í
rozhlednu na svûtû” (4 km). K dispozici
bude nová unikátní turistická
Absolventská vizitka, kterou lze 
získat jen v jedin˘ den na jediném místû. 

Podrobné informace k Boskovic-
k˘m bûhÛm lze získat na www.bosko-
vickebehy.com. Aktuální informace 
hledejte na FB profilu /Boskovic-
keBehy. Zde jsou také vypsány tfii
soutûÏe o hodnotné ceny.

SoutûÏ „O nejlep‰í FOTO z akcí
„Sportuj s námi” je celoroãní, pro
v‰echny zájemce. Podmínkou není
registrace do Ïádného ze závodÛ.
Jedinou podmínkou úãasti v soutûÏi
je, Ïe fotografie byla pofiízena na nû-
které z akcí spolku „Sportuj s námi”.

SoutûÏ „O nejlep‰í tréninkovou tra-
su” se mÛÏe zúãastnit kaÏd˘, kdo do
soutûÏe pfiidá svou oblíbenou traÈ, na
které se pfiipravuje na závody.

Poslední soutûÏ „Tipafii” spoãívá
v co nejpfiesnûj‰ím tipu poãtu startují-
cích bûÏcÛ v hlavním závodû.

V‰e je tedy pfiipraveno. Vy na nic ne-
ãekejte, registrujte se, pfiijìte a bûhejte.

Text: Jaroslav Parma
Foto: archiv Sportuj s námi

Hned na úvod ãeká bûÏce hlavního závodu dlouhé stoupání 
do Westernového mûsteãka. Foto: Jaroslav ·vec

Taneãní workshop vÏdy roztanãí celé námûstí.
Trasy hlavních bûhÛ vedou i pfies

zámek Boskovice.


