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BùHAJÍ CELÉ BOSKOVICE!

V hudebním bloku vystoupí kape-
ly SeÀorita, Karlovy hraãky a hlavní
koncert obstará brnûnská rocková le-
genda Synkopy 61.

Police âeské republiky pfiipravila na
Boskovické bûhy workshop „Policistou
na zkou‰ku”, v rámci kterého se pobûÏí
také bûh na jeden kilometr. 

BûÏeckou ãást zahájí Dûtské bûhy
v 9.45, ve 12.30 odstartuje Lidov˘
bûh s AUTOCONTEM, ve 13.20
Zámeck˘ bûh na 2,5 kilometru a po
hymnû Boskovick˘ch bûhÛ odstartuje
v 15.20 hlavní Bûh za sedmizub˘m
hfiebenem na 12,5 kilometru. V rámci
tohoto bûhu pobûÏí i úãastníci ·tafe-
tového bûhu a T˘mového bûhu.

Pokud se nûkomu nebude chtít bû-
Ïet, mÛÏe se zúãastnit projektu
„Turisté jdou s námi”. Standardnû
budou pro turisty pfiipraveny k proji-
tí tratû Boskovick˘ch bûhÛ. Jako bo-
nusy budou pfiipraveny dvû trasy –
na Ïidovsk˘ hfibitov, kde je zrekon-
struovaná márnice a Lenka Janíková
zde bude pfiipravena podat v˘klad
o historii ÎidÛ v Boskovicích. Druhá
trasa zavede zájemce ke Tfiem ryb-
níãkÛm na pozemcích rodiny
Mensdorff-Pouilly, která je generál-
ním partnerem Boskovick˘ch bûhÛ.

Spolek „Sportuj s námi” pfiipravil na pondûlí 1. kvûtna jiÏ 8. Boskovické bûhy – sportovní a kulturní akci pro
kaÏdého pod zá‰titou starostky mûsta Hany Nedomové. Na Masarykovû námûstí v Boskovicích se bude nejen
bûhat, ale na hlavní pódium je na cel˘ den pfiipraven zajímav˘ program. Od devíti do devatenácti hodin se
pfiedstaví Cykloklub Svitávka – kolová, Aikido Boskovice, projekt Dûti sportují s námi. 

Odmûnou v‰em úãastníkÛm bude 
opût unikátní Absolventská vizitka
Boskovické bûhy 2017, která se dá
získat jen jednou v roce na jediném
místû – 1. kvûtna v Boskovicích.

Spolek „Sportuj s námi” pfiipravil
pro v‰echny úãastníky jeho bûhÛ
Vûrnostní program. Ten spoãívá
v tom, Ïe bûÏec po absolvování re-
gistrovaného bûhu obdrÏí body, které

budou mít penûÏní hodnotu a za nû si
bude moÏné v on-line obchodû na-
koupit libovolné zboÏí. Kromû
Boskovick˘ch bûhÛ pofiádá „Sportuj
s námi” také PÛlmaraton Moravsk˘m
krasem a Sport Life Run. 

Partner Boskovick˘ch bûhÛ, spo-
leãnost TOPNET Services, pfiipravila
z Boskovick˘ch bûhÛ on-line pfienos
v HD kvalitû a pro zájemce bude také

k dispozici FOTOPOINT. Na tomto
místû se mÛÏe kaÏd˘ vyfotit v atmo-
sféfie bûhÛ a fotografie budou vefiejnû
pfiístupné v‰em na internetové adrese,
která bude zvefiejnûna, stejnû jako ad-
resy pfiímého pfienosu.

Pro zamilované bude v dolní ãásti
námûstí k dispozici Strom lásky k tra-
diãnímu prvomájovému políbení.

Kompletní informace k 8. Bosko-
vick˘m bûhÛm vãetnû programu
a registrace najdete na www.bosko-
vickebehy.com. Zajímavosti, aktua-
lity, pokyny pro bûÏce a soutûÏe na-
jdete ne Facebookovém profilu
/BoskovickeBehy.

Pfiijìte tedy v‰ichni v pondûlí 1. kvût-
na na Masarykovo námûstí do Boskovic.
Pfiijìte bûhat, fandit a bavit se.

Jaroslav Parma
Sportuj s námi, z.s.

Foto: Monika ·indelková

BliÏ‰í informace na www.vassboskovice.cz
Prohlídka ‰koly dle domluvy

ZÍSKEJ TITUL DiS na VO·
STUDIEM po MATURITù
• EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 

– finanãní fiízení a zdaÀování

• EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 
– ekonomika nemovitého majetku

• CESTOVNÍ RUCH

• FINANâNICTVÍ A BANKOVNICTVÍ

• DIPLOMOVANÁ V·EOBECNÁ SESTRA


