
30. ročník štafetového běhu k uctění památky tragického 76. výročí
vyhlazení obce Lidice a osady Ležáky,

k uctění památky hrdinů Heydrichiády a všech statečných lidí

Pod záštitou prezidenta České republiky Miloše Zemana

Záštitu dále převzali:
SPD – Tomio OKAMURA, místopředseda Poslanecké sněmovny

Jan VELEBA, senátor
Jaroslava POKORNÁ JERMANOVÁ, hejtmanka Středočeského kraje

Martin NETOLICKÝ, hejtman Pardubického kraje
Adriana KRNÁČOVÁ, primátorka hlavního města Prahy

Jaroslav VODIČKA, předseda ČSBS

Sportovní partnerkou je Mistryně světa Jarmila Kratochvílová

Kladno - LIDICE
Včelákov - LEŽÁKY 2018

Kladno – slavnostní zahájení a start štafety v sobotu 23. 6. ve 20.15 hodin
LEŽÁKY – doběh štafety a připojení posledních stuh v neděli 24. 6. v 9.50 hodin

Pořadatel: JR RUNNING SPORT – intersport Nasavrky



Kladno - LIDICE - Včelákov - LEŽÁKY 2018
30. ročník silničního štafetového běhu

DĚKUJI VŠEM, kteří nám pomohli finančně i jiným způsobem zajistit tuto tradiční 
sportovně společenskou akci a přispěli velkou měrou k tomu, že tragické události naší 
historie nezůstávají jenom mlhavou vzpomínkou v očích starších generací, ale také  
mladých lidí...
• Památník Lidice
• SPD – Tomio Okamura
• Středočeský kraj
• Pardubický kraj
• Praha – hlavní město
• Město Nasavrky
• Město Kladno
• Město Kolín
• Obec Lidice
• Obec Miřetice
• Město Hlinsko
• Újezd nad Lesy, městská část Praha
• Běchovice, městská část Praha
• Město Čáslav
• Město Třemošnice
• Město Seč
• Městys Bojanov
• Městys Včelákov

• M + H, autodoprava Slatiňany
• AUTO IN s.r.o., Pardubice
• COMPAK Vaše realita, Aleš Kroutil
• ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s., Jan Žanda
• ENERVIT, sportovní výživa
• ELEVEN SPORTS
• EUROBIT, s.r.o., Michal Trpkoš
• ABNER a.s.
• KVIS a.s., Pardubice
• EVONA a.s., Chrudim
• AKSANA s.r.o., Nasavrky
• LABETA a.s., Chrudim
• PIETA TREJBAL s.r.o., Věra Votrubová
• GRAFIES a.s., tiskárna Hlinsko
• GEKKO, Černá za Bory
• POTRAVINY MÁLEK s.r.o., Slaťinany
• ZELENÝ KRUH, Dana Šťastná
• MIŘEJOVSKÝ JIŘÍ, běžec
• RESTAURACE POD LIPOU, Nasavrky

• DOPRAVNÍ POLICIE správy Středočeského kraje, Pardubického kraje a hlavního 
města Prahy

a všechna města a obce, která přijala účast na jubilejním 30. ročníku štafety, 
běžci z celé ČR a vůbec všichni, kteří nezůstali k této akci lhostejní !



Lidice 16.00 beseda s přeživšími, Oáza Lidice

Časový rozpis: (nutno počítat s tolerancí + - 15 minut)
Kladno 20.20 slavnostní zahájení 23. 6., socha lidické ženy
  pěvecký sbor Gaudia pod vedením L. Kubínové
 20.45 ostrý start běžců + cyklistický doprovod
LIDICE 21.15
Praha 23.30 Staroměstská radnice
Běchovice 00.45 Památník běžců 24. 6.
Újezd nad Lesy 01.00
Úvaly 01.20
Český Brod 02.05 čerpací stanice u hlavního tahu
Kolín 03.55 vrchol stoupání
Čáslav 05.25 náměstí
Žleby 06.10
Ronov nad Doubravou 06.25
Třemošnice 06.50 křižovatka čerpací stanice
Seč 07.35
Bojanov 07.55
Nasavrky 08.40
Miřetice  cyklisté projíždějí
Včelákov 09.25
LEŽÁKY 09.45 doběh štafety, vázání posledních stuh
 10.00 zahájení pietního aktu
  položení štafety a kytice

Všechna uvedená města a obce byla požádána o připojení stuhy na štafetový 
kolík. Záleží jenom na vedoucích představitelích, jak pojmou a pochopí 
toto poselství směřující na zahájení pietního aktu v Ležákách ...

Sportovní zajištění: Dvojice běžců absolvují úseky 10, popř. 5 km ve svém 
maximálním tempu, za doprovodu cyklistů. Úkolem je dodržovat co nejvíce časový 
harmonogram. Počítejte i s malým předstihem!

Na trati mohou ovšem nastat nepředvídané situace. Pokud by štafeta měla 
větší zpoždění než 15 minut, volejte na číslo 603 513 297 a budeme Vás 
informovat, kde se běžci nacházejí. Těšíme se na setkání s Vámi.

Kladno - LIDICE - Včelákov - LEŽÁKY 2018
štafeta, která není jen obyčejnou náročnou sportovní 
akcí na trase cca 170 km dlouhé




