
     

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

25. června 2016 

 

Mattoni 1/2Maraton Olomouc a dm rodinný běh  
odstartují Kateřina Valachová a Bohuslav Sobotka 

Čestné hosty z řad české politické reprezentace bude mít sedmý ročník Mattoni 1/2Maratonu 
Olomouc. Druhý největší půlmaraton v České republice odstartuje ministryně školství, mládeže a 
tělovýchovy Kateřina Valachová. Celkem 6 200 běžců do ulic hanácké metropole spolu s ní vypustí 
rovněž olomoucký primátor Antonín Staněk. Významného startéra bude mít rovněž dm rodinný běh 
- nebude jím nikdo jiný, než předseda vlády Bohuslav Sobotka. Trojici čelních představitelů České 
republiky pak doplní ještě ministr zemědělství Marian Jurečka, ten spolu se svými dětmi poběží dm 
rodinný běh. 

Mattoni 1/2Maraton Olomoucje jednou z nejvýznamnějších sportovních akcí v celé České republice. 
Závod oceněný zlatou známkou kvality Mezinárodní asociace atletických federací IAAF každoročně na 
start láká světovou špičku a tisíce běžců. Účast vrcholných politiků jeho prestiž ještě podtrhuje. „Jsme 
nesmírně rádi, že náš závod poctí svou návštěvou tak vzácní hosté. Myslím, že to dobře svědčí o 
důležitosti a prestiži Mattoni 1/2Maratonu Olomouc,“ říká prezident organizačního výboru RunCzech 
Carlo Capalbo. 

Start hlavního závodu je naplánovaný na 19. hodinu, dm rodinný běh odstartuje o dvě hodiny dříve. 
Za Nadaci Haimaom (která podporuje transplantace kostní dřeně) jej poběží právě ministr 
zemědělství Marian Jurečka spolu se svými třemi syny. „Na tomto závodě není důležité, kdo bude 
první v cíli, ale to, že běžíme společně na podporu dobré věci,“ vysvětluje Marian Jurečka důvod, proč 
se rozhodl běžet za nadaci. Nadace Haimam se rovněž letos poprvé zapojila do charitativního 
projektu Běž pro dobrou věc organizátorů RunCzech běžecké ligy.  

Sedmý ročník Mattoni 1/2Maratonu Olomouc odstartuje z Horního náměstí už dnes a vy, novináři, 
máte unikítní možnost pořídit fotografie našich vzácných startérů! Stačí si vyzvednout akreditaci a 
vestu v press centru na Horním náměstí. 

 

V případě zájmu o bližší informace nebo fotografie v tiskové kvalitě kontaktujte: 

Prague International Marathon, spol. s r.o. / Tempo Team Prague s.r.o. 

Tadeáš Mahel      

PR & Media      

mob: +420 725 974 749, tel: 233 015 021      

Františka Křížka 461/11, 170 00 Praha 7 

email: mahel@pim.cz 
 
 
Poznámka: Přiložené fotografie mohou být použity pouze v souvislosti s touto tiskovou zprávou 
a s uvedením zdroje: RunCzech. 
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Poznámka pro editory: http://www.runczech.com/en/for-the-media/notes-for-editors/index.shtml 
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