
Jarmila Kratochvílová rozbíhá, společně 

s nejstaršími veterány, 21. ročník štafety.

Prezident Václav Klaus navazuje poslední 

štafetovou stuhu v Lidicích.

22. ročník silničního štafetového běhu k uctění 

tragické památky 68. výročí vypálení obou obcí

(dříve po 5-ti letech, od roku 1993 každoročně).

Pod záštitou Ing. Miloslava Vlčka,

bývalého předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,

hejtmana Pardubického kraje Ing. Radko Martínka 

a poslance Ing. Miloslava Souška

Štafetový kolík položí Mistryně světa Jarmila Kratochvílová !

Pořadatel: JR RUNNING SPORT – intersport Nasavrky,
akce podpořena Pardubickým krajem, za přispění Památníku Lidice,

OÚ Lidice, Obce Miřetice, a měst i obcí, kde štafeta přebírá stuhová poselství

LEŽÁKYLEŽÁKY
doběh v neděli 20. 6. v 9.55

LIDICELIDICE
start v sobotu 19. 6. ve 22.45

LIDICE - LEŽÁKY

2010



Lidice - Ležáky 2010

22. ročník silničního štafetového běhu

VŠEM, kteří se nějakým způsobem podíleli na zajištění této 
sportovně - společenské akce a přispěli tak nemalou měrou k tomu, 
že jména těchto dvou obcí nezůstávají jenom mlhavou vzpomínkou 
v očích mladých lidí, ale i těch starších...
Jako památka na běžce bratra Jiřího Vojtěchovského, se kterým 
jsem štafetový běh zakládal. DÍKY !

• Pardubický kraj
• Památník Lidice a OÚ Lidice
• Obec Miřetice
• Města a obce na trati štafety

• SOR Libchavy, s.r.o.
• PRVNÍ STAVEBNÍ Chrudim, a.s.
• DĚROVANÉ PLECHY SVS, s.r.o. Chrast
• PIETA Pardubice, pan Bořivoj Trejbal
• ČESKÝ SVAZ BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU, org. Nasavrky
• AVE Nasavrky, a.s.
• RYCHTÁŘ, pivovar Hlinsko
• ENERVIT, Czech Sports Corporation, s.r.o.
• TACO kancelářská technika, pan Pavel Tlapák
• NASAVRCKÁ STAVEBNÍ, s.r.o.
• GRAFIES, a.s., tiskárna Hlinsko
• DENÍKY

• DOPRAVNÍ POLICIE správy Pražského a Středočeského kraje,
 DOPRAVNÍ POLICIE Chrudim

a všechna města i obce, která přijala účast na 22. ročníku štafety, 
běžci z celé ČR i Slovenska, kteří podají maximální sportovní 
výkon na celé trati 155 km dlouhé a vůbec všichni, kteří nezůstali 
k této akci lhostejnými !

Jan Rýdlo, JR RUNNING SPORT–intersport, Nasavrky

Lidice - Ležáky 2010

22. ročník silničního štafetového běhu

na trati 155 km dlouhé

Časový rozpis:

 LIDICE - start před OÚ 22. 45 sobota 19. 6.
 Praha - Staroměstská radnice 00. 40 neděle 20. 6.
 Běchovice 01. 50
 Újezd nad Lesy 02. 05
 Úvaly 02. 25
 Český Brod - křižovatka hlavní tah 03. 05
 Kolín - vrchol stoupání 04. 50
 Čáslav 06. 15
 Žleby 07. 00
 Ronov nad Doubravou 07. 15
 Třemošnice 07. 30
 Seč 08. 15
 Bojanov 08. 35
 Nasavrky 09. 10
 Miřetice 09. 45
 LEŽÁKY - cíl štafety 09. 55 h.
 navázání závěrečných stuh

Časový rozpis bude běžci s maximální snahou dodržován, přesto 
Vás žádáme, počítejte s časovou rezervou cca +- 15 minut.
Všechna uvedená města a obce byla oslovena a požádána 
o připojení stuhy na štafetový kolík. Bude záležet jenom na 
jejich představitelích, jak pochopí toto poselství, směřující na 
zahájení pietního aktu v Ležákách...

Běžecké zajištění: Dvojice běžců absolvuje cca 2x úsek 10 km 
s maximálním úsilím, mladší pak 5, popř. 3 km. Úkolem bude 
dodržet co nejvíce časový harmonogram. Pro všechny účastníky 
štafety je připraveno kvalitní občerstvení po celou dobu jejího 
průběhu.

Děkuji všem zúčastněným na této sportovně společenské akci, 
která znamená víc, než jenom kvalitní sportovní výkon !

Jan Rýdlo, JR RUNNING SPORT–intersport, Nasavrky


