
 
 
 
  
 

Boskovické běhy startují přípravu, motivuje i olympionik Hradilek 

Boskovice, 17. prosince 2012 

Stříbrný medailista z OH v Londýně Vavřinec Hradilek je první osobností v seriálu 
Běžecké příběhy, který publikuje na svých internetových stránkách občanské sdružení 
Sportuj s námi. Rozhovor si nejen závodníci mohou přečíst na oficiálních stránkách 
www.sportujsnami.cz.  

Pořadatelé Půlmaratonu Moravským krasem a Boskovických běhů chtějí novým 
projektem motivovat nesportovce, děti i aktivní běžce k přirozenému pohybu. Změnili 
proto i nabídku závodů v rámci Boskovických běhů 2013 a hlavní trať, Běh za 
sedmizubým hřebenem, zavedli více do přírody – do atraktivního prostředí Pilského 
údolí. Tím se trať prvomájového závodu prodloužila na 12,5 kilometru. 

„Hlavní závod vedeme víc terénem než dosud a chceme, aby ho běžci brali jako 
výzvu. Jako motivaci. Běhání chápeme také jako relaxaci a zážitek spojený 
s krásnou scenérií, tříkilometrový závod tak povede boskovickým zámkem a 
zámeckým parkem,“ uvedla tisková mluvčí pořadatelského týmu Sportuj s námi 
Hana Trnečková. 

„Motivace však sama o sobě nestačí, na začátku února proto zahájíme 3. ročník 
přípravného projektu Trénuj s námi. Ten má za úkol ukázat začátečníkům, jak 
zdravě běhat, a pomoci stávajícím běžcům k lepším výkonům na závodech 
Boskovických běhů či pro pokročilejší na Půlmaratonu Moravským krasem, pro 
který jsme již také spustili on-line registraci. O obě akce je velký zájem, 
v prvních dnech se nahlásily desítky závodníků, zájemci by s registrací neměli 
příliš otálet,“ dodala Trnečková. 

„Běžecká příprava mi dala spoustu nových tréninkových zkušeností. Mohla 
jsem se setkat s odborníky přes trénování, výživu i běžecké oblečení a to mi 
dalo výborný běžecký základ pro celý rok. Potkala jsem zde skvělou 
tréninkovou partu, se kterou se, doufám, setkám i příští rok,“ hodnotila 
účastnice Trénuj s námi 2012 Markéta Tesařová. 

„Jsem astmatik a vím, že běh mi pomáhá. To je právě jeden z důvodů, proč 
chodím běhat často. A opravdu je to příklad pro rodiče s dětmi, které mají 
astma. Panuje představa, že děti s astmatem nemůžou nic dělat, bojí se, 
aby nedostaly záchvat. Ale ono je to přesně naopak. Ty děti by měly 
sportovat, samozřejmě v takové míře, aby to nebylo úplně drastické, ale 
tak, aby nějakým způsobem cvičily své plíce, trénovaly je. Aerobní pohyb 
tomu jenom prospívá,“ řekl v rozhovoru olympionik Vavřinec. 

Boskovické běhy se uskuteční 1. května 2013 na Masarykově náměstí v Boskovicích. Jeden 
z pěti největších půlmaratonů v ČR, Půlmaraton Moravským krasem, odstartuje z náměstí 
Republiky v Blansku 31. srpna 2013. 

Hana Trnečková, mediální zástupce Sportuj s námi 
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