
BOSONOŽSKÝ BĚH 2017   
 

Zveme sportovce naší školy na přespolní závody v Bosonohách, které se konají v pátek 21. dubna.  
Účast na běhu je dobrovolná, v rámci výuky TV jsme nominovali zástupce za jednotlivé ročníky. 
Sraz ve škole: 7.40, odjezd busu v 7.48 do Lískovce, dále pak do Bosonoh (lesní areál pod 
myslivnou na konci ulice Práčata, přijděte fandit, info a plakát na našem webu) 
Návrat: kolem 13.00 dle ukončení závodů 
S sebou: sportovní oblečení a obuv, občerstvení, jednotný dres dodá škola 
Délka tratí: 
1. roč. – 300 m, 2. roč. - 600 m, 3. roč. – 800 m, 4. roč. – 1 000 m, 5. roč. – 1 200 m 
S přátelským pozdravem pedagogové školy. Sportu zdar, atletice zvláště! 
 
SPOLEČNÉ TRENINKY nabídka: V rámci sportovních her pro všechny – čtvrtek 20. 4.  
pro 1. – 2. ročník od 14.00 do 15.00, pro 3. až 5. ročník od 15.00 do 16.00 (sraz u školy). 
______________________________________________________________________________ 
Přihláška (odevzdat do 18. 4.) 
Souhlasím, aby se mé dítě …………………………………..,  
zúčastnilo Bosonožského běhu, který se uskuteční 21. 4. od 8.30 v Bosonohách. Organizátor akce 
ZŠ Bosonohy. 
 

Podpis rodiče 
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