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Tisková zpráva (23. 9. 2019) 

 
VI. ročník Slatinského běhu 

 
Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko ve spolupráci s Mariánskolázeňskem, o. p. s.  
a zástupci Obce Stará Voda připravili VI. ročník běžeckého závodu nesoucího název „Slatinský 
běh“.  
 
VI. ročník Slatinského běhu se konal v sobotu 21. 9. 2019. Dle předpovědi počasí jsme byli 
připraveni na slunečné počasí. Což se nakonec potvrdilo a sluníčko nabilo účastníky k nejlepším 
běžeckým výkonům.  Účast v letošním ročníku zůstala stejná jako v loňském ročníku. Co nás více 
těší, že někteří účastníci a jejich doprovod se stále vracejí a pochvalují si přátelskou atmosféru 
přeshraničního běhu. Celkem startovalo 21 běžců ve třech kategoriích - dětí (6 účastníků), ženy  
(9 účastnic), muži (6 účastníků).  V mužské kategorii se na startovní dráhu postavili dva zástupci 
na elektrokolech. Samozřejmě, že jejich výkon poháněný elektřinou nemohl zasáhnout  
do celkového umístění v kategorii mužů. Oba bavorští účastníci přesto obdrželi speciální ocenění. 
Tak jako v minulých ročnících se na startovní čáru postavili i účastníci z německé strany. Trasa 
pro dospělé měřila 5 km, trasa pro děti byla dlouhá 2,5 km. Trasa závodu vedla opět na hranici 
České republiky a Bavorska, na území zaniklé obce Slatina a na území obce Mähring. Obě trasy 
vedly přes státní hranici na území Bavorska. I tentokrát si účastnící vyzkoušeli hod granátem, 
střelbu ze vzduchovky na stanovené cíle a těsně před cílem ještě i jednoduché plazení. Všichni 
účastníci zvládli připravené disciplíny výtečně. Odměnou pro ně byla jako každoročně medaile, 
diplom a drobné dárky. Drobné dárky nám poskytla Policie ČR. Za to jim patří velké poděkování. 
Letos jsme všechny účastníky obdarovali i „speciálními dárky“, a to produkty regionálních 
prodejců.  
Na všechny čekalo v cíli zdarma občerstvení v podobě teplých a studených nápojů, ochutnávka 
regionálních potravin a na ohni opečený špekáček.  
 
Mariánskolázeňsko oslovilo k propagaci na letošní sportovní akci tyto prodejce regionálních 
potravin a produktů: 
 - Mlékárna u Sedláčků nabízí čerstvé mléko až domů https://www.ekofarmajedlova.cz a  
https://www.mlekarnausedlacku.cz.  
Ekofarma Jedlová produkuje nejen mléko a mléčné výrobky, ale i hovězí maso.  
- Hnátovo pekařství perla Dolního Žandova http://hnatovopekarstvi.cz/  
Rodinnou pekárnu s tradicí od roku 1992 najdete v Dolním Žandově. Pekaři u Hnátů pečou 
tradičním řemeslným způsobem a jejich chleby jsou vyhlášené. Hnátovi jsou držiteli ocenění 
Regionální potravina. 
- Koza Doma kozí mléko na zdraví https://farma.kozadoma.cz/ 
V Chodovské Huti se pase stádo koz. Farmáři Martin Kušnír a Jana Smejkalová pracují na tom, 
aby vám mohli z kozího mléka nabízet poctivé sýry. Prozatím si u nich můžete koupit vynikající 
kozí mléko. 
- SWEETS s.r.o z Drmoulu se zabývají výrobou pekařských a cukrářských výrobků 
- Řeznictví & uzenářství Jiří Kroupa https://reznictvikroupa-marianskelazne.cz/ 
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- Farma u Sýkorů. Rodinná Farma u Sýkorů se zaměřuje na kvalitní výrobky z kravského mléka 
od vlastních krav pasoucích se na trvalých, druhově bohatých travních porostech a hospodaří v 
režimu ekologického zemědělství. Sýkorovi jsou držiteli ocenění Regionální potravina 
 
Pro nás, coby pořadatele slatinského běhu, je velkou odměnou slyšet z úst účastníků pozitivní 
slova na organizaci a atmosféru z uskutečněné akce. To je pro náboj do organizování dalšího 
ročníku. Velké poděkování si zaslouží jako vždy i Záchranná služba Royal Rangers za 
zdravotnický dohled na trati. Nemalé poděkování patří i zástupcům Obce Stará Voda a SDH 
Drmoul za pořadatelskou pomoc.  
 
Více informací o letošním i minulých ročnících naleznete zde:  
https://www.marianskolazensko.net/nase-projekty/slatinsky-beh/ 
 
Letošní ročník Slatinského běhu byl realizován v rámci projektu „ Setkání bez hranic“ z 
Programu Přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-
2020, Dispoziční fond. 
Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko navazuje na dosavadní vzájemnou spolupráci a 
všestranný rozvoj s bavorským sdružením obcí IkomStiftland. 
 
Více o projektu naleznete zde: https://www.marianskolazensko.org/projekty/projekty-svazku-
marianskolazensko/cil-eus-df-cr-bavorsko-2014-2020/setkani-bez-hranic/ 

 

 
 
Příští rok na shledanou a běhu zdar! 
manažeři Mariánskolázeňska  
                                   


