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Na tropická vedra jsme si jiÏ v leto‰ním
roce zvykli, ale pfiesto horká poslední
srpnová sobota ovlivnila poãet úãastní-
kÛ ve v‰ech závodech PÛlmaratonu
Moravsk˘m krasem, kter˘ pofiádal v so-
botu 26. srpna na nám. Republiky
v Blansku spolek Sportuj s námi.
Celkovû to byl jiÏ 22. roãník blanenské-
ho PÛlmaratonu, Sportuj s námi organi-
zovalo posledních ‰est roãníkÛ.

Jako vÏdy byl pfiipraven kvalitní spor-
tovní a doprovodn˘ program pro v‰echny.
Do Dûtsk˘ch bûhÛ odstartovalo s rodiãi
nebo bez rodiãÛ celkem 74 dûtí ve vûku do
7 let. V cíli na nû ãekala medaile, pro nû-
které moÏná první sportovní. V úmorném
vedru si letos zabûhlo Lidov˘ bûh na 800
metrÛ, tedy jednou kolem námûstí, jen 30
pfiíchozích. Mûstsk˘ bûh s Autocontem na
2,4 kilometru byl letos zpestfien v˘zvou
„Kdo pfiedbûhne místostarostu”, patrona
pÛlmaratonu a blanenského místostarosty
Jifiího Crhy. V̆ zvu pfiijalo celkem 63 bûÏ-
cÛ, rychlej‰ích neÏ Jifií Crha jich bylo 26.

Od pofiadatelÛ obdrÏeli mal˘ zvoneãek
se znakem Blanska. Mûstsk˘ bûh
s Autocontem vyhrál David Klíã, pÛl mi-
nuty pfied Markem Effenbergerem. Tfietí
dobûhl Petr Zelinka.

Hlavní sportovní událostí byl samozfiej-
mû 22. roãník PÛlmaratonu Moravsk˘m
krasem na 21,1 kilometru. Do závodu od-
startovalo 665 bûÏcÛ. To bylo dÛleÏité pro
vyhodnocení soutûÏe Tipafii. 

Tu tím pádem vyhrál Michal Kr‰ka
z Blanska, kter˘ se sv˘m tipem 750 nej-
více pfiiblíÏil skuteãnému poãtu startují-
cích. Závod nedokonãilo celkem 14
bûÏcÛ, na 651. místû pfiibûhl do cíle do-
mácí nestor Milan Hrub˘. Vítûzem 22.
roãníku PÛlmaratonu se stal Jifií Petr.
Na druhém místû dobûhl po devíti 
minutách Stanislav Krajãa a tfietí místo
vybojoval Vít Ry‰ka. Mezi Ïenami jiÏ
tradiãnû kralovala Petra Kamínková,
druhá byla Martina Vévodová a tfietí
Irena Pospí‰ilová. V t˘mech zvítûzil
fitplusblansko.cz – muÏi ve sloÏení

Karel Fuãík, Jakub TihoÀ, Jan âapek,
Vojtûch Krakoviã a Pavel Vichra. Druh˘
byl stejn˘ t˘m fitplusblansko.cz – Ïen,
ve sloÏení Lucie Buchtová, Barbora
âapková, Hana Fuãíková, Tereza
Ermáková a Andrea Leskovjanová.
Tfietí místo obsadil t˘m VELUX
Vy‰kov. âtvrtí skonãili Skauti Vy‰kov
a zajímavostí byl firemní t˘m Lufthansa
InTouch na pátém místû.

Pofiadatelé dûkují v‰em 833 bûÏcÛm,
ktefií odstartovali do nûkterého z bûhÛ le-
to‰ního PÛlmaratonu, i kdyÏ poãasí neby-
lo pro bûhání ideální. O to vût‰í mají ná‰
obdiv. Leto‰ní PÛlmaraton zahájili staros-
ta mûsta Blanska Ivo Polák, místostarosta
a patron PÛlmaratonu Jifií Crha, námûstky-
nû hejtmana JMK TaÈána Malá.

V doprovodném programu vystoupila
na hlavním pódiu akrobatická skupina
Limits z Letovic a oddíl Aikido
z Boskovic. Jako hlavní hfieb programu
zahrála skupina Kamelot. Své umûní pfied-
vedli ãlenové Drahanského Sport Teamu

na sv˘ch kolech a na závûr programu za-
hrála skupina Kvatro. Na Wanklovû ná-
mûstí pfiedvádûla svoji techniku Policie
âR a sloÏky Integrovaného záchranného
systému. Pro dûti byl k dispozici skákací
hrad, trampolína a tvÛrãí dílniãka. 

V rámci projektu Turisté jdou s námi
bylo letos vydáno 127 Absolventsk˘ch vi-
zitek PMK 2017.

Pfied startem PÛlmaratonu byla pokfitû-
na kniha o olympijském vítûzi v hodu dis-
kem a blanenském rodákovi Ludvíku
DaÀkovi. Kfitu se zúãastnil i syn Ludvíka
DaÀka Martin. KníÏku si mÛÏete zakoupit
v Informaãní kanceláfii mûsta Blanska na
RoÏmitálovû ulici za 120 korun. 

Pofiadatelé dûkují v‰em, ktefií se 22.
roãníku PÛlmaratonu Moravsk˘m krasem
zúãastnili aktivnû, nebo se jen pfii‰li bavit
a fandit.

Pfií‰tí rok opût pfiijìte – fandûte a bû-
hejte!
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Zahájení 22. PÛlmaratonu Moravsk˘m krasem. Jifií Crha (1143) startuje do Mûstského bûhu s Autocontem.

Nejvût‰ím soupefiem PÛlmaratonu
bylo tropické vedro


