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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 i jin˘ch 
znaãek. 

OD ZÁ¤Í
VELKÁ PODZIMNÍ AKCE!

Patron PÛlmaratonu Jifií Crha zve
– Pfiijìte, bavte se a bûhejte!

Pane místostarosto, kterou traÈ
jste si letos vybral?

Loni jsem bûÏel dvû tratû – Lidov˘
bûh a Mûstsk˘ bûh. Letos urãitû pobû-
Ïím Mûstsk˘ bûh, a pokud to organizace
závodu dovolí, pobûÏím i Lidov˘ bûh. 

Proã právû tyto dvû trasy?
Pfiiznám se, Ïe na PÛlmaraton ne-

mám natrénováno, to bych nezvládl.
To, Ïe jsem bûÏel oba bûhy loni
a chci je bûÏet i letos, vypl˘vá z toho,
Ïe v rámci PÛlmaratonu chceme, aby
co nejvíce lidí sportovalo a bûhalo.
Myslím si, Ïe tûch 800 metrÛ mÛÏe
ubûhnout úplnû kaÏd˘ a tím, Ïe bû-
Ïím, chci lidi z Blanska a okolí vy-
zvat, aby bûÏeli také. 

PÛlmaraton jiÏ dávno není jen bû-
hání pro vyvolené, ale je to sportovnû
kulturní odpoledne pro v‰echny, kde
kromû sportu je nabízen i pestr˘ do-
provodn˘ program na hlavním pódiu. 

Z ãeho si tedy mohou ti, co pfii-
jdou, vybírat?

V rámci sportovního programu jsou

Spolek Sportuj s námi pofiádá v sobotu 26. srpna od 12.30 na námûstí Republiky v Blansku 22. roãník PÛlmaratonu
Moravsk˘m krasem. Patronem této akce je místostarosta mûsta Blanska Jifií Crha.

Jifií Crha na startu Mûstského bûhu.
Foto: Jaroslav Parma

to Dûtské bûhy s rodiãi i bez rodiãÛ (star-
tuje se od 14.00, je nutná registrace),
Lidov˘ bûh na 800 metrÛ (start ve 13.00
bez registrace), Mûstsk˘ bûh sAutocontem
na 2,4 kilometru (start ve 13.20, je nutné se
zaregistrovat) a vyvrcholením sportovní
ãásti je v 16.00 hodin start PÛlmaratonu
Moravsk˘m krasem na 21,1 kilometru, na
kter˘ je samozfiejmû nutné se registrovat.
Souãástí tohoto závodu je i T̆ mov˘ bûh.

V doprovodném programu bude hlav-
ní hvûzdou brnûnská skupina KAME-
LOT s Romanem Hork˘m. Dále se pfied-
staví napfiíklad oddíl Aikido Boskovice,
street workoutová skupina Limits
Letovice, hudební skupina Kvatro a pfied-
staví se také speciální policejní jednotky.

PÛjdou s vámi letos opût turisté?
Ano, jsem velice rád, Ïe po loÀské

úspû‰né premiéfie pfiipravili organizáto-
fii i na leto‰ní rok projekt Turisté jdou
s námi pro ty, ktefií nechtûjí nebo nemo-
hou bûhat, a pfiesto chtûjí mít v tento
den aktivní pohyb. Mohou si vybrat
z nûkolika nenároãn˘ch turistick˘ch
tras, na kter˘ch získávají kontrolní ra-
zítka nebo kódy a v Mûstském infor-
maãním centru Blanska si potom mo-
hou zakoupit unikátní turistickou

Absolventskou vizitku, kterou je moÏné
získat jen v jedin˘ den v roce na jedi-
ném místû – v Blansku na PÛlmaratonu.
Souãasnû se ale také seznamují s nej-
vût‰ími blanensk˘mi zajímavostmi, ke
kter˘m patfií muzeum v blanenském
zámku, pravoslavn˘ dfievûn˘ kostelík,
kostel sv. Martina s pfiístupnou vyhlíd-
kou ve vûÏi kostela, aquapark, rekreaã-
ní oblast Palava. Bonusem je letos moÏ-
nost prohlídky jízdy vláãkÛ v zahradní
Ïeleznici na Divi‰ovû ulici, kterou pro-
vozuje Jifií ·imkÛj.  

Srpnov˘ termín zÛstává pro PÛlmaraton
pevn˘m?

Ano, protoÏe pofiádání PÛlmaratonu na
konci prázdnin je koncipováno tak, Ïe je to
rozlouãení s prázdninami, dovolen˘mi, ta-
kov˘m tím odpoãinkov˘m reÏimem a sou-
ãasnû pfiechod opût do toho bûÏného pra-
covního nebo ‰kolního Ïivota. I kdyÏ se
v tomto termínu koná pravidelnû více akcí,
jsem rád, Ïe v Blansku je konec prázdnin
u obãanÛ spojen s PÛlmaratonem. 

Pane místostarosto, jako patron
PÛlmaratonu urãitû víte, kde je moÏné
najít v‰echny potfiebné informace.

Samozfiejmû – základní vûci jako re-
gistrace, program, propozice bûhÛ, poky-
ny pro bûÏce jsou na www.pulmaratonb-
lansko.com.

Aktuální novinky, soutûÏe a dal‰í zají-
mavosti jsou na Facebookovém profilu
/pulmaratonmoravskymkrasem

Co fiíci na závûr?
Pfiijìte, fandûte, bavte se a bûhejte!

Pane místostarosto, dûkuji vám za
rozhovor.

Jaroslav Parma
Sportuj s námi, z.s.
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