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Spolek „Sportuj s námi” pfiipra-
vil na pondûlí 1. kvûtna jiÏ osmé
Boskovické bûhy, které se staly
sportovnû-spoleãenskou událostí
s celostátním dosahem.   

JiÏ dopolední Dûtské bûhy naznaãily,
Ïe kombinace fenoménu Boskovick˘ch
bûhÛ a zázraãné sluneãné poãasí napo-
mÛÏe k pfiekonávání rekordÛ. Celkem
390 dûtí, které ve v‰ech kategoriích 
odstartovaly, byly zatím nejvy‰‰ím po-
ãtem v historii.

Dal‰ím rekordem bylo 637 bûÏcÛ
v hlavním Bûhu za sedmizub˘m hfiebe-
nem na 12,5 kilometru. V tomto závodû
dovr‰il svÛj zlat˘ hattrick bûÏec Jifií âípa,

kter˘ vyhrál v roce 2015, 2016 a systé-
mem start-cíl zvítûzil i letos, navíc v ãa-
se pod ãtyfiicet minut – 39,27 min.
Druh˘ v pofiadí byl Jifií Petr a na tfietím
místû Radek AmbroÏ.

Zámeck˘ bûh na 2,5 kilometru absol-
vovalo 152 bûÏcÛ a nejrychlej‰ím z nich
byl Pavel Dvofiák. Na druhém místû
skonãil Petr Buãek a tfietí Andrej Fiala.

Celkem se leto‰ních Boskovick˘ch bû-
hÛ zúãastnilo v závodech s registrací 1
206 bûÏcÛ, k tomu je potfieba pfiiãíst asi 70
úãastníkÛ Lidového bûhu s Autocontem,
do kterého není potfieba registrace.

Souãástí Boskovick˘ch bûhÛ je od ro-
ku 2014 také projekt Turisté jdou s námi.
Úãastníci tohoto projektu si mohou pro-
jít trasy Boskovick˘ch bûhÛ a navíc jsou

pro nû kaÏd˘ rok pfiipraveny trasy bonu-
sové. Letos je jedna zavedla na Ïidovsk˘
hfibitov s opravenou márnicí a v˘kladem
o Îidech v Boskovicích v podání 
Dr. Janíkové.  Druhá trasa vedla ke Tfiem
rybníãkÛm, které leÏí na pozemcích rodiny
Mensdorff-Pouilly, která je generálním
partnerem Boskovick˘ch bûhÛ. Turisté si
mohou za absolvování tras zakoupit unikát-
ní Absolventskou vizitku, která se dá koupit
pouze jeden den v roce na Boskovick˘ch
bûzích. Letos se na pfiipravené trasy vydalo
rekordních 277 turistÛ.

Celodenní sportovní program doplnil
program na hlavním pódiu, kde se pfied-
stavili hráãi kolové ze Svitávky, oddíl
Aikida z Boskovic, dûti z krouÏkÛ pro-
jektu Dûti sportují s námi. V hudební

ãásti vystoupily místní kapely SeÀorita
a Karlovy hraãky a brnûnská rocková
legenda Synkopy 61.

V doprovodném programu na
Masarykovû námûstí se kromû jin˘ch
pfiedstavila také Policie âR s worksho-
pem „Policistou na zkou‰ku”, Hasiãsk˘
záchrann˘ sbor JMK.

Osmé Boskovické bûhy se zapí‰í do
historie jako zatím nejúspû‰nûj‰í, za co
v‰em pofiadatelÛm podûkovali na závûr
patronka bûhÛ a starostka mûsta Hana
Nedomová a zástupce rodiny Mensdorff-
Pouilly Dominik BoÏek.

Osmé Boskovické bûhy skonãily, je
ãas se zaãít pfiipravovat na ty deváté.

Text a foto: Jaroslav Parma, 
Sportuj s námi, z.s.

8. Boskovické bûhy pfieko-
návaly v‰echny rekordy!

Start Bûhu za sedmizub˘m hfiebenem zaplnil Masarykovo námûstí.Registrace turistÛ byla na informaãním stfiedisku.
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