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Již příští neděli začíná advent a Znojmo ho přivítá aktivně, soutěžně a vesele. Druhý 

ročník Adventního běhu Znojmem má za cíl přilákat na start jednotlivých kategorií co nejvíce 

sportovních nadšenců z řad široké veřejnosti i špičkových atletů, spolužáků, kolegů z práce i 

dlouholetých kamarádů a v neposlední řadě pobavit a rozptýlit přihlížející diváky. Nikoho 

přitom nenechat na pochybách, že předvánoční duch a sport jdou ruku v ruce s radostí, 

harmonií a zábavou.  

 Samotný soutěžní den začíná v neděli 1. prosince na Horním náměstí ve Znojmě již 

v 10 hodin doprovodným programem. Ve 12 hodin odstartuje Rodinný nesoutěžní běh, 

následovat budou soutěžní kategorie závodu. Na 14:30 hodin je plánováno vyhlášení vítězů 

všech kategorií.  

V Rodinném nesoutěžním běhu si i ti nejmenší mohou vyzkoušet závodní atmosféru se 

startovním číslem na hrudi. Soutěžní kategorie letos naopak přilákala i ty nejlepší české 

běžce. Na start hlavního závodu se tak můžete postavit bok po boku třeba olympionikovi 

z Londýna a vynikajícímu českému maratónskému běžci Janu Kreisingerovi. V ženské 

kategorii se představí Lenka Masná, nejlepší česká běžkyně na 800m, v letošním roce 8. na 

MS v Moskvě. Na Štafetový závod 4run se chystají i fotbalisti naší nejvyšší fotbalové soutěže 

1.SC Znojmo FK. 

V rámci doprovodného programu se uskuteční umělecká vystoupení na hlavním podiu, 

soutěže na koloběžkách pro malé i velké, autogramiády a navštívit můžete propagační stánky 

partnerů.  

Také v tomto roce je Adventní běh Znojmem úzce spojen s pomocí druhým a Vy tak 

můžeme přispět a pomoci Oblastní charitě Znojmo, Humanitární organizaci Adra a 

Nadačnímu fondu Emil. 

Sport je nejen o závodech a soutěžení. V této souvislosti organizátoři akce připravují 

„sobotní výběh“ a dodávají: „Na sobotu před závodem chystáme krátké proběhnutí 

sportovních nadšenců a společnou prohlídku závodní trati. Na lehké rozklusání s místními 

běžci se těší i Jan Kreisinger, který si chce Znojmo prohlédnout s teniskami na nohou“. 

Neváhejte a přidejte se! Sraz je v sobotu 30. listopadu ve 14 hodin na Václavském náměstí ve 

Znojmě. „Zúčastnit se může opravdu každý, poběží se v lehkém tempu“, slibují organizátoři.  

Veškeré informace i možnosti registrace naleznete na www.behznojmo.cz.  
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