10. Mezinárodní festival běhu 12. 6. 2021
MarathOn LABE, ½ marathOn, 10km, VOLNO Dlouhá míle
TISKOVÁ ZPRÁVA

Potkali jsme se u Kolína – dekáda uzavřena!
10. Mezinárodní festival běhu 2021 (MFB) pomohl dobré věci.
KOLÍN, 14. červen - V sobotu 12. června 2021 proběhl již 10. mezinárodní festival běhu
(MFB). Královská atletická disciplína, MFB MarathOn LABE, poprvé spojila Kolín a
Poděbrady okruhovou variantou. V kategorii mužů i žen byly prolomeny traťové rekordy.
Také nové tratě MFB, 1/2marathon a 10km, byly stopami závodníků vtisknuty do povrchu
zeměkoule. Závodníci navíc svou účastí pomohli rodinám dětí s poruchou autistického
spektra, středisku respitní péče VOLNO, z.ú. Benefiční závod „Dlouhá míle“ se po
koronavirové pauze vrátil do programu MFB.
Start maratonské trati byl v 9:00 h u chrámu svatého Bartoloměje v Kolíně, kde si předtím
závodníci mohli prohlédnout krásně zrekonstruované parkány Bartolomějského návrší. Startéry
letošního jubilejního ročníku byli paní Ing. Chwistková, ředitelka VOLNO, z.ú. a pan Ing. Jiří Hůla,
starosta obce Veltruby. Maratonci proběhli historické centrum města, na Kmochově ostrově těsně
míjeli amfiteátr a hladinu veletoku Labe ucítili na pontonové lávce, po které se v premiéře dostali
na levý břeh řeky Labe. MarathOnská trať dále závodníky zavedla ke Starému Labi, jehož
meandry závodníci pokorně kopírovali. Naučnou stezkou Pňovského luhu se vytrvalci podél
zaniklého hradu Oldříš dostávají do krásného prostředí občerstvovací stanice Předhradí – U
jezera. Občerstvení maratonci posléze míjí nepřehlédnutelný orientační bod, maják u přívozu
Oseček a stále podél levého břehu se dostávají na dohled lázeňského města Poděbrady.
Lázeňská pohoda však maratonce nečeká, naopak je třeba zdolat ještě druhou půli trati, pro
změnu po pravém břehu, kam se borci dostanou po lávce elektrárny s všudypřítomným
panoramatem poděbradského zámku. A právě pod zámkem maratonci mění kurs směr jih – Kolín
a podél řeky míří k soutoku s Cidlinou, a dále ke Slavníkovskému hradišti u Libice nad Cidlinou. Na
levém břehu Cidliny závodníci vstupují do Národní přírodní rezervace Libický luh a kančí stezkou
opět kopírují (tentokrát pravobřežní) meandry Starého Labe. Za osadou Labe ještě čeká zdolání
Přírodní rezervace Veltrubský luh s příjemným stínem lužního lesa…Cíl je tradičně na Kmochově
ostrově v amfiteátru, ale ještě předtím běžci naposledy překlenou řeku Labe, tentokrát po visuté
lávce. Za cílem již jen úleva, radost, uznání, občerstvení, sprcha…..
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S marathOnskou tratí se nejlépe vypořádal mezi muži Martin Kučera, legenda MFB, který posunul
traťový rekord obhájce titulu, domácího borce Petra Harnoše, který si tentokrát doběhl pro třetí
místo. Mezi ženami kralovala na domácí trati Iva Kroužilová a obhájila titul z premiérového
ročníku, také v traťovém rekordu!
„Běžce čekala upravená trailová trať v příjemném prostředí s všudypřítomnou kulisou řeky Labe.
Přípravy letošního ročníku jsme si s důsledky koronavirové pandemie z Wuchanu a z toho
pramenícími nejistotami opravdu užili, ale nevzdali jsme to a tradici jsme udrželi! Již při vzniku
myšlenky MFB MarathOnu LABE jsme chtěli dostat běžce „na řeku“, což jsme pontonovou lávkou
uskutečnili a všichni běžci mohli na 42 metrech v nohách cítit řeku,“ říká Leoš Bešťák, předseda
pořádajícího spolku.

Premiéra: půlmarathon a 10 km
Premiérově se na MFB uskutečnily závody v 1/2marathonu a na 10 km. 1/2marathonská trať
vedla ve stejné stopě jak druhá půlka tratě maratonské, tj. z Poděbrad po pravém břehu řeky Labe
do Kolína. Historicky prvním vítězem v půlmaratonu na MFB se stal Lukáš Kučera před Robinem
Kramářem a pravidelným účastníkem MFB Lubošem Herelem. Mezi ženami první půlmaratonský
titul MFB připisuje Jana Pilařová.
Nejpopulárnější závod na nové 10ti kilometrové trati byl odstartován od chrámu svatého
Bartoloměje v 10hod společně s benefičním závodem Dlouhá Míle (2,0km). Startérem byl starosta
města Kolína pan Mgr. Michael Kašpar s asistencí paní Ing. Ludmily Chwistkové, ředitelky
střediska VOLNO, z.ú. a pana Ing. Jiřího Hůly, starosty obce Veltruby. Mezi muži si pro premiérové
prvenství přijel rychlík z Brna Ladislav Suk a mezi ženami vítězí Veronika Králová. Oba vítězové
tak ustanovují traťové rekordy 10km tratě.

Pomáháme dobré věci!
Středisko VOLNO tradičně vyrobilo z keramiky originální pamětní medaile pro vítěze a vítězky
všech závodních kategorií a lidé z VOLNO upekli perníkové medaile, které v cíli obdrželi všichni
účastníci Dlouhé Míle. Většina perníkových medailí byla dětmi zkonzumována. V cíli obdrželi děti
také odměnu dle svého vlastního výběru v dětském stánku. Každý závodník svou účastí v MFB
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pomohl dobré věci: 50,-Kč ze startovného od každého závodníka bude předáno dětem ve Volnu na
nákup rehabilitačních pomůcek!
Bohužel, ani v letošním ročníku se z důvodu pandemie koronaviru z Wuchanu nemohl uskutečnit
tradiční hudební festival Kmochův Kolín www.kmochuvkolin.cz . Věříme, že již v 2022 se MFB a
Kmochův Kolín opět propojí.
Potkáme se u Kolína!

Více info a kompletní výsledky na www.kolinska14.cz ;
facebook stránka: „potkameseukolina“

A jedeme dále!
 12. 2. 2022 → Ples MFB a VOLNO, Staré lázně, Kolín
 11. 6. 2022 → 11. MFB
Kontakt pro média:
Ing. Leoš Bešťák / leos.bestak@gmail.com / 724719722;
VOLNO informace o poskytovaných službách: Středisko respitní péče VOLNO, z.ú. Rimavské
Soboty 923, 280 02 Kolín 2, email: volno@email.cz / www.volno-os.cz
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FOTO níže: Iva Kroužilová obhajuje vítězství a drží trofej MFB MarathOn LABE
Foto
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