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To je reakce jedné z bûÏkyÀ na jubilej-
ní 20. roãník PÛlmaratonu Moravsk˘m
krasem, kter˘ v sobotu 24. fiíjna pofiádal
v Blansku spolek „Sportuj s námi”. 

Patronem PÛlmaratonu Moravsk˘m
krasem je místostarosta mûsta Blanska
Ing. Jifií Crha. Ten se letos aktivnû zúãast-
nil dvou závodÛ.

V Lidovém bûhu na 800 m odstartoval
s t˘mem FK Blansko, jehoÏ je pfiedsedou.
Aktuálnû je ústfiední postavou blanenské-
ho fotbalového t˘mu showman a baviã
Petr ·vancara. Ten pfied startem motivo-
val v‰echny bûÏce takto: „Kdo mû pfied-
bûhne, mÛÏe jít v nedûli zadarmo na fot-
bal!”

Do Mûstského bûhu na 2,4 km odstar-
toval Jifií Crha s námûstkem hejtmana
JMK Ing. Stanislavem Juránkem. V obou
závodech se role startéra ujal starosta
mûsta Blanska Mgr. Ivo Polák, kter˘ se
jubilejního roãníku blanenského pÛlmara-
tonu nemohl aktivnû zúãastnit ze zdravot-
ních dÛvodÛ.

Jako první se ale v sobotu pfiedstavili
nejmlad‰í bûÏci – dûti do 5 let si mohly
vybrat, jestli pobûÏí s rodiãi nebo sami.
Dûti do sedmi let jiÏ musely bûÏet bez 
rodiãÛ. V‰ichni úãastníci byli v cíli odmû-
nûni pamûtními medailemi.

V doprovodném programu letos za-
hrála bûÏcÛm a divákÛm kapela Tfietí 
zuby. Tradiãnû se na bûÏeck˘ch závodech
pofiádan˘ch spolkem „Sportuj s námi”
pfiedstavuje boskovick˘ oddíl Aikida pod
vedením Karla Trefného. âlenové oddílu
se na závodû podíleli i pofiadatelsky.

Svoje sportovnû-taneãní umûní pfiedvedly
ãlenky blanenského Fit studia Cvicsnami.cz.
Nejdfiíve pfiedvedly svoje soutûÏní skladby,
ve druhém vstupu se pokou‰ely rozpohybo-
vat diváky pfii workshopu.

Ve tfiiãtvrtû na dvû zaznûla poprvé na
PÛlmaratonu Moravsk˘m krasem hymna
bûhÛ Sportuj s námi. Zazpíval ji letovick˘
sbor Worship. O pût minut pozdûji 
odstartoval Jifií Crha rekordní poãet 1 179
bûÏcÛ na traÈ jubilejního 20. roãníku

PÛlmaratonu Moravsk˘m krasem.
Je symbolické, Ïe tento jubilejní roãník

ovládl domácí bûÏec Jan Kohut, a to systé-
mem start - cíl. Jak prozradil v rozhovoru
po závodû, na prvním kilometru zjistil, Ïe
potfiebuje bûÏet rychlej‰í tempo, neÏ sou-
pefii, a tak se od nich odpoutal a aÏ do cíle
bûÏel sám. Zvítûzil v ãase 1:08:55. Za dvû
minuty probûhl cílem Jifií âípa a tfietí byl
Jifií Petr. Nejlep‰í ãesk˘ vytrvalec Daniel
Orálek skonãil na ãtvrtém místû. Nejlep‰í
Ïenou byla na 25. místû absolutního pofia-
dí Petra Kamínková, druhá v Ïenách byla
Petra Vévodová a na tfietím místû dobûhla
·árka D˘rová Macháãková.

Bezchybn˘ prÛbûh celého dne, více neÏ
3 000 bûÏcÛ a divákÛ, ale zejména reakce
bûÏcÛ po závodech dokazují, Ïe v pofiádá-
ní sportovnû-spoleãensk˘ch akcí v tako-
vém rozsahu nemá spolek „Sportuj s
námi” v regionu konkurenci. ZástupcÛm
vedení mûsta – starostovi Ivo Polákovi
a místostarostovi Jifiímu Crhovi – to doká-
zalo, Ïe mûli ‰Èastnou ruku, kdyÏ v roce

2011 pfiedali pofiadatelství tohoto celorepub-
likovû v˘znamného sportovního závodu
právû zku‰en˘m pofiadatelÛm ze „Sportuj
s námi”. Pro pofiadatele je také potû‰ující je-
jich podpora pfii pofiádání dal‰ích roãníkÛ,
jak to uvedl starosta Ivo Polák: „Pokud 
bude organizátorem i v budoucích letech
„Sportuj s námi”, tak jsem pfiesvûdãen
o tom, Ïe PÛlmaraton ve mûstû Blansku má
skvûlou budoucnost a Ïe i v pfií‰tích roãní-
cích bude nejen velká náv‰tûva divákÛ, ale
i samotn˘ch bûÏcÛ.”

Pofiadatelé dûkují v‰em partnerÛm
a dobrovolníkÛm, bez kter˘ch by nebylo
moÏné tuto akci zorganizovat.  Z fiad dob-
rovolníkÛ dûkují zejména  SDH Klepaãov,
Ole‰ná, Tûchov, Dolní Lhota, ObÛrka ãle-
nÛm oddílu Aikido Boskovice, ãlenÛm cyk-
listického oddílu Moravec a Drahanského
sport teamu, stráÏníkÛm Chránûné krajinné
oblasti Moravsk˘ kras a dal‰ím dobrovolní-
kÛm, ktefií se pfiihlásili individuálnû.

Jaroslav Parma
Sportuj s námi

Byli jste skvûlí, díky! 
Pfií‰tí rok nás tam máte zase

Budoucí vítûz PMK 2015 Jan Kohut (v popfiedí se startovním ãíslem 1345)
na startu. Foto: RePo

Ing. Jifií Crha a Petr ·vancara na startu Lidového bûhu. 
Foto: Jaroslav Parma


