Plesenský půlmaraton 2020
Letošní, desátý ročník Plesenského
půlmaratonu měl být důstojnou oslavou běžeckého,
cyklistického a turistického sportu. Na Plesenský
půlmaraton se v předchozích devíti letech do
Plesné sjížděly stovky desítkařů a půlmaratonců,
kteří zde zažívali přátelskou rodinnou atmosféru
v příjemném prostředí česko-německého pomezí,
pokořovali tu své dosavadní hranice a dosahovali
osobních rekordů. Plány pořadatelů ale zhatil
čínský virus, který začal krátce před akcí opět
kulminovat a zasáhl v dosud nezvyklé míře i
Plesnou. Vstoupila do nich i omezení
v překračování státních hranic; přitom půlmaraton
i Starostenská desítka se běží z poloviny
v Německu. Několik dní před startem tak
pořadatelský tým řešil otázku, jestli půlmaraton,
který je součástí dalších dvou běhů v rámci výzvy
Salming Tour de Hospic, uskutečnit, a pokud ano,
v jaké podobě.
Vzhledem k aktuální situaci v Plesné a
k nemožnosti z pochopitelných důvodů využít
zázemí školy, se ukázalo jako rozumné v Plesné
půlmaraton 2020 neuskutečnit. To by ale poškodilo
běžce trojité výzvy Salming Tour de Hospic, kteří
na půlmaraton trénovali, a podstatně by to snížilo
výtěžek pro hospic a dva nemocné chlapce – Kubu
Kohouta a Radka Neuschla. Realizace závodu se
rozhodl ujmout Zdeněk Dančo z Komorního
Dvora, který je duchovním otcem celého Salming
Tour de Hospic.
Půlkaře a desítkaře tak místo plesenské
základní školy přivítal v sobotu 26. září 2020 hotel
Komorní hůrka, kde bylo zázemí registrací,
časomíry a občerstvení. Starostenská desítka se
jako součást Plesenského půlmaratonu a běžecké
turistiky KČT běžela na limit 70 minut směrem na
Klest, kolem rybníků, okrajem Františkových
Lázní přes Ameriku a Slatinu zpět na Komorní
hůrku. Půlmaraton pak tvořila dvě kola této trasy.
Je nutno říct, že letošní půlmaraton byl vzhledem
k improvizovaným podmínkám zkrácen na 20 km,
to ale nikomu z přítomných vzhledem k chladu a
dešti
nevadilo.
A i přes opravdu nepříjemné počasí se na start obou
závodů postavilo kolem čtyřiceti běžců.
A jak závod dopadl? Na medailových
pozicích se objevují známá jména běžců, pro které
je Plesenský půlmaraton tradicí a srdeční
záležitostí. Na startu nechyběli ani plesenští běžci,
jak na půlmaratonu, tak i na startu Starostenské
desítky. Účastnickou medaili u nás získávají
všichni běžci, protože každý je vítězem, ale ten

nejpomalejší letos získal speciální medaili. Třeba
to motivuje všechny, kteří stále ještě váhají, zda náš
půlmaraton absolvovat, protože si myslí, že běhají
pomalu. Ale nám pomalí běžci nevadí. Není přece
důležité vyhrát, ale zúčastnit se!
Konečné výsledky vypadaly takto:
Výsledky půlmaratonu:
Ženy do 40 let
1. Klára Vaňková
2. Markéta Vítková
3. Marie Ballová
Ženy do 50 let
1. Štěpánka Dančová
2. Lenka Fišer Šabatová
3. Veronika Čadková
Ženy nad 50 let
1. Václava Molcarová
2. Iva Bezděková
Muži do 40 let
1. Ladislav Šinka
2. Petr Hurdich
3. Marek Novák
Muži do 50 let
1. Josef Kůstka
2. Miroslav Kunc
3. Radek Oračko
Muži nad 50 let
1. Pavel Maršík
2. Stanislav Cabal
3. Petr Brož
Výsledky starostenské desítky:
Ženy:
1. Petra Stryalová
2. Martina Fischerová
Muži:
1. Ondřej Hengerič
2. Pavel Mikulenčák
3. Pavel Sýkora
4. Jaroslav Fischer
Gratulujeme!

Celková částka, která se vybrala na všech
třech bězích, byla 18.000 Kč. Ta byla rozdělena na
tři díly, stejně jako vloni, první část pro Radečka
Neuschla, druhá pro Kubíka Kohouta a třetí díl pro
Hospic sv. Jiří v Chebu. Dalších zhruba 10.000 Kč
se vybralo do kasičky hospice.
Děkujeme všem účastníkům, kteří měli
odvahu a chuť v takové zimě a dešti běžet, ale i
těm, kteří neběželi, ale přispěli do kasičky.
Pomohli jste tak dobré věci. Jménem všech
organizátorů
také
děkuji
všem
členům
organizačního týmu a věřím, že jedenáctý ročník se
odehraje opět doma v Plesné.
Pavel Sýkora, Bc.

