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Potkáme se u Kolína pojedenácté! 

11. Mezinárodní festival běhu 2022 v Kolíně, v Poděbradech, na Labi a v přilehlých luzích 

KOLÍN, 20. duben - V sobotu 11. června proběhne již 11. mezinárodní festival běhu - MFB. Běžecké 

závody na tratích MarathOn, 1/2marathOn a 10 km pro ženy a muže opět doplní VOLNO Dlouhá 

míle, speciální trať v délce 1,9 km pro každého.  Závodníci navíc svou účastí opět pomohou rodinám 

dětí s poruchou autistického spektra, středisku respitní péče VOLNO, z.ú.. 

 

Amfiteátr na Kmochově ostrově v Kolíně tradičně poskytne závodníkům příjemné prostředí ve stínu stromů 

před startovním výstřelem a po zdolání tratí: 

 Marathonci se vydají na trať v 9:00h z Bartolomějského návrší a z Kmochova ostrova je pontonová 

lávka vyvede do lužních lesů až do Poděbrad. 

 V 10:00h startují závodníci registrovaní v závodech 10 km a Dlouhá Míle (1,9km). 

 1/2marathOn startuje v 10hod v Poděbradech. 

Cílová rovinka všech tratí je na Kmochově ostrově a cílovou pásku borci protnou v bráně amfiteátru.  

Dlouhá míle je speciální závod v délce 1,9km, který se koná pod patronací Střediska respitní péče 

VOLNO, z.ú. v Kolíně podporující rodiny pečující o děti a mladé dospělé s autismem a s mentálním 

postižením. Výtěžek ze startovného Dlouhé míle bude určen pro středisko VOLNO, z.ú., které pro stupně 

vítězů vyrobí originální pamětní medaile z keramiky. 

Sportovní vrchol 

Titul na marathonské trati obhajuje legenda MFB Martin Kučera a domácí vytrvalkyně Iva Kroužilová 

dokonce bude útočit na vítězný hattrick. Kdo bude dočasným vlastníkem originální putovní trofeje? Padne 

traťový rekord? Uvidíme! Důležité však je, že každý závodník svou registrací pomůže dobré věci → 50,-Kč 

ze startovného je určeno dětem ve Volnu na nákup rehabilitačních pomůcek! 

Závodní tratě dále inovujeme, na zajímavou změnu se mohou závodníci těšit zejména v Poděbradech. A opět 

spojíme břeh Kmochova ostrova s levým břehem řeky Labe pontonovou lávkou. Amfiteátr na Kmochově 

ostrově usadí návštěvníky do nových sedaček. Přijďte se na MFB podívat i vy! Na MFB se stále můžete těšit 

na něco nového! 

Po tříleté přestávce se konečně uskuteční 57. ročník festivalu Kmochův Kolín http://www.kmochuvkolin.cz/ 

a v Poděbradech na lázeňské kolonádě se premiérově uskuteční synergie MFB s gastrofestivalem 

SCHOOLFOODFEST https://schoolfoodfest.hsvos.cz/   

Více info s registrací online na www.kolinska14.cz / facebook: #potkameseukolina 

Kontakt pro média: 
Ing. Leoš Bešťák / potkameseukolina@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: Martin Kučera, rozhovor s pětinásobným vítězem MFB 
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   Mezinárodní festival běhu již od 2011 v Kolíně 
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….a od 2019 Poděbradech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podrobné informace, video a fotografie:  
 
 www.kolinska14.cz  
 
 stránka #potkameseuKolina   
  

         kanál #Potkáme se u Kolína TV 
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