KLADNO - LIDICE - LEŽÁKY 2014

Kladno - slavnostní zahájení s kulturním programem u sochy lidické
ženy v sobotu 21. 6. ve 20.45 hodin, ostrý start štafety ve 21.30 hodin
Ležáky - cíl v neděli 22. 6. v 9.50 hodin
26. ročník štafety k uctění památky
tragického 72. výročí vyhlazení obce Lidice a osady Ležáky,
k uctění památky hrdinů Heydrichiády

Pod záštitou prezidenta České republiky
Miloše Zemana
Záštitu dále převzali:
předseda ČSBS Jaroslav Vodička
hejtman Pardubického kraje Martin Netolický
radní hlavního města Prahy Lukáš Manhart
poslanec Martin Kolovratník
senátor Jan Veleba
primátor města Kladno Dan Jiránek
sportovní partnerkou je Mistryně světa Jarmila Kratochvílová

Pořadatel: JR RUNNING SPORT – intersport Nasavrky
akce podpořena Občanským sdružením Lidice
www.beh-nasavrky-mtb.cz

Kladno - Lidice - Ležáky 2014
26. ročník silničního štafetového běhu

Kladno - Lidice - Ležáky 2014
štafeta, která není jenom skvělou
sportovní akcí, na trase 170 km dlouhé

DĚKUJI VŠEM, kteří nám pomohli ﬁnančně i jiným způsobem
zajistit tuto náročně sportovně-společenskou akci a přispěli tak velkou
měrou k tomu, že tragické události naší historie nezůstávají jenom
mlhavou vzpomínkou v očích mladých lidí, ale i těch starších...
DÍKY !

Časový rozpis:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Památník Lidice
Český svaz bojovníků za svobodu
Pardubický kraj
hlavní město Praha
město Kladno
Obec Lidice
Obec Miřetice
Město Chrudim
Město Hlinsko

•
•
•
•
•
•
•

ZAPLETAL-KOVO, a.s., Richard Zapletal
SOMA, s.r.o., Ladislav Verner
VODOVODY A KANALIZACE Chrudim, a.s.
PRVNÍ STAVEBNÍ Chrudim, a.s.
DĚROVANÉ PLECHY SVS, s.r.o. Chrast
ABK Pardubice
TOMÁŠ VAGENKNECHT

• SOR Libchavy, s.r.o.
• AUTO IN Ford, s.r.o. Pardubice
•
•
•
•
•
•
•
•

ELEVEN SPORTS
ENERVIT, sportovní výživa
PERNŠTEJN, pivovar Pardubice
TACO kancelářská technika, pan Pavel Tlapák
PIETA TREJBAL, s.r.o., Věra Votrubová
NASAVRCKÁ STAVEBNÍ, s.r.o.
GRAFIES, a.s., tiskárna Hlinsko
GEKKO, Černá za Bory

• DOPRAVNÍ POLICIE správy Středočeského, Pražského
a Pardubického kraje
a všechna města a obce, která přijala účast na 26. ročníku
štafety, běžci z celé ČR a vůbec všichni, kteří nezůstali k této akci
lhostejní !
Jan Rýdlo, JR RUNNING SPORT–intersport, Nasavrky

KLADNO
LIDICE
Makotřasy
Běloky
Středokluky
Kněževes
Přední Kopanina
Nebušice - Horoměřická, Evropská...
PRAHA - Staroměstská radnice
Běchovice
Újezd nad Lesy
Úvaly
Český Brod
Kolín
Čáslav
Žleby
Ronov nad Doubravou
Třemošnice
Seč
Bojanov
Nasavrky
Miřetice
LEŽÁKY - doběh

20.45 slavnostní zahájení 21. 6.
21.30 ostrý start běžců
22.00 navázání stuhy před budovou OÚ

00.20 neděle 22. 6. 2014
01.30 památník běžců
01.45
02.05
02.50 křižovatka hlavní tah
04.35 vrchol stoupání
05.55
06.40
06.55
07.20
08.05
08.25
09.05
09.40
09.50 navázání závěrečných stuh

Časový rozpis štafety 21. 6. – 22. 6. 2014
Časový rozpis je přibližný. Na trase mohou nastat nepředvídaná
zdržení. Proto Vás chceme požádat, buďte na určených stanovištích
s malým předstihem a pokud by bylo naše zpoždění větší než 15
minut, volejte na číslo: 603 513 297 a my Vás budeme informovat,
kde se štafeta právě nachází.
Tešíme se na setkání s Vámi.
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...
Děkuji všem zúčastněným na této významné sportovněspolečenské akci, která znamená víc, než jenom sportovní
výkon, za absolutní nasazení a maximální obětavost !

Jan Rýdlo, JR RUNNING SPORT–intersport, Nasavrky

