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V nedûli 1. kvûtna se v Boskovicích
konal jiÏ sedm˘ roãník Boskovick˘ch
bûhÛ. 

Spolek „Sportuj s námi” pfiipravil tra-
diãnû velice pestr˘ celodenní program pro
v‰echny. Základem jsou samozfiejmû bûhy
– Dûtské pro v‰echny vûkové kategorie,
Bambasáck˘ lidov˘ bûh na 800 metrÛ,
Zámeck˘ bûh na 2,5 kilometru a Bûh za
sedmizub˘m hfiebenem na 12,5 kilometru.

Pro ty, co nebûhají, nabízí projekt
„Turisté jdou s námi” seznámení s tratûmi
formou vycházky, pfii které mohou získat
kontrolní kódy a za nû potom unikátní
Absolventskou vizitku Boskovick˘ch bû-
hÛ. Této moÏnosti letos vyuÏilo více neÏ
230 zájemcÛ.

V doprovodném programu se letos
pfiedstavily tyto skupiny – na úvod pro-
gramu domácí SeÀorita, uprostfied skupi-
na O5&Radeãek a cel˘ den zakonãila do-
mácí formace Karlovy hraãky. Kromû 
hudebních skupin se také pfiedstavil 
boskovick˘ oddíl aikida, taneãní ‰kola
Body Rockers a krouÏky atletiky a gym-
nastiky z projektu „Dûti sportují s námi”.

Sportovní osobností leto‰ních bûhÛ by-
li manÏelé Tomá‰ a Katefiina JankÛ.
Tomá‰ JankÛ byl reprezentantem ve sko-
ku do v˘‰ky, Katefiina Baìurová (za svo-
bodna) byla reprezentantkou ve skoku
o tyãi a pfied dvûma roky se také stala 
vítûzkou StarDance. Jejich dcery se také
zúãastnily dûtsk˘ch bûhÛ.

Oficiálnû sedmé Boskovické bûhy
zahájili ãlenové vedení mûsta
Boskovice – starostka Hana Nedomová,
místostarostka Jaromíra Vítková a mís-
tostarosta Petr Malach – a sportovní pa-
tronka Boskovick˘ch bûhÛ paní Olga
Oldfiichová. Jako hosté byli do
Boskovic pozváni starosta mûsta

Blanska Ivo Polák a místostarosta Jifií
Crha. Sportuj s námi totiÏ pofiádá
i „PÛlmaraton Moravsk˘m krasem”,
kter˘ startuje vÏdy poslední srpnovou
sobotu z Blanska. Pravideln˘m aktiv-
ním úãastníkem Boskovick˘ch bûhÛ je
Stanislav Juránek, senátor a námûstek
hejtmana JMK.

Sedmé boskovické bûhy pfiinesly témûfi
u v‰ech bûhÛ s registrací nav˘‰ení nejvy‰-
‰ího poãtu startujících. Do bûhÛ dûtí ‰ko-
lou povinn˘ch odstartovalo v nûkolika 
vlnách 307 dûtí (loni 259). Nejmen‰ích
dûtí vybûhlo 120 (loni 111). Bambasáck˘
lidov˘ bûh absolvovalo 65 bûÏcÛ (loni
40).

Zámeck˘ bûh si zabûhlo letos 143 bûÏ-
cÛ (loni 172). Do hlavního Bûhu za 
sedmizub˘m hfiebenem odstartovalo 622
bûÏcÛ (loni 590). Celkem se sedm˘ch
Boskovick˘ch bûhÛ zúãastnilo 1 257 bûÏ-
cÛ, coÏ je o 85 více, neÏ loni. 

A kdo byl nejlep‰í? Vítûzem
Zámeckého bûhu se stal Pavel Dvofiák
z t˘mu Biatlon Prostûjov, nejlep‰í Ïenou
byla  Andrea Fritzová z Elite sport teamu
Boskovice. 

V hlavním Bûhu za sedmizub˘m hfiebe-
nem naprosto suverénnû obhájil své loÀ-
ské prvenství Jifií âípa z Bystrého, druh˘
byl Jifií Petr z Kovalovic a bronzovou me-
daili celkovû a zlatou ve své vûkové kate-
gorii získal Daniel Orálek z AC Moravská
Slavia Brno. Nejlep‰í z Ïen dobûhla na 43.
místû Marie Delingerová z Fortexu
Moravsk˘ Beroun, hned za ní druhá nej-
lep‰í Ïena Patricia Puklová z AK Steeple
Poprad a tfietí Ïenou v cíli byla Michaela
Budi‰ová z Lomnice.

Letos poprvé se bûÏel ·tafetov˘ bûh,
kter˘ byl souãástí hlavního závodu. Byly
hodnoceny tfii kategorie: ‰tafeta muÏi –
vítûzi se stali Tomá‰ Slan˘ a Ondfiej ·ev-

ãák, ‰tafeta Ïeny – vítûzkami se staly
Katefiina Kamenická a Vendula
Kamenická, ‰tafeta mix – vítûzi se stali
Michaela Budi‰ová a Martin Vodák.

PrestiÏní se v hlavním bûhu stala i ka-
tegorie t˘mÛ. Letos se jich o prvenství 
ucházelo celkem patnáct.  Nejlep‰ím t˘-
mem byl nakonec Elite Sport Boskovice
ve sloÏení Vojtûch Grün, Patrik PlhoÀ,
Andrej Fiala a Tomá‰ Janãík. Na druhém
místû skonãil „Okresní pfiebor” a tfietí
místo obsadil GIANT Team. Dal‰í leto‰ní
novinkou bylo vyhlá‰ení nejlep‰ího Ïen-
ského t˘mu. Zvítûzil t˘m RUN MUM.

Za to, Ïe sedmé Boskovické bûhy moh-
ly b˘t úspû‰né a rekordní patfií podûkování
v‰em partnerÛm Boskovick˘ch bûhÛ, tedy
i ListÛm regionÛ. Jen díky této podpofie se

mohou Boskovické bûhy konat, stále se
zlep‰ovat a pfiivádût stále více dûtí i dospû-
l˘ch k bûhání. Zvlá‰tní podûkování patfií
generálnímu partnerovi rodinû Mensdorff-
Pouilly, hlavním partnerÛm – MINERVù
BOSKOVICE, a.s. a spoleãnosti NEWLI-
NE. V̆ znamná byla finanãní podpora od
mûsta Boskovice a Jihomoravského kraje.

Úplnû nejvût‰í podûkování v‰ak patfií
v‰em, ktefií prvního kvûtna pfii‰li na
Masarykovo námûstí do Boskovic. 

Vûfiíme, Ïe se v‰ichni na stejném místû
potkáme i v pondûlí prvního kvûtna 2017.

Pfiijìte a bûhejte! 

Jaroslav Parma
Sportuj s námi, z.s.
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Sedmé boskovické bûhy ve
v‰ech smûrech rekordní!

Starostka Hana Nedomová a Tomá‰ JankÛ museli tûsnû pfied cílem
Bambasáckého lidového bûhu pfiekonat neãekané nástrahy.
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