
 
 
 
 
 

Srdečně Vás zveme na 7. ročník 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

konaného pod záštitou 

Jarmily Kratochvílové 
 

„Sportovními výkony uctíme památku obyvatel  
vyhlazené osady Ležáky „ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.beh-nasavrky-mtb.cz/cs/


 
                                           

  

 

Památník LEŽÁKY 

16. 4. 2020 od 10:00 hodin 

 

           

ORGANIZACE: 

* PAMÁTNÍK LIDICE * JR RUNNING SPORT-intersport * AK Slatiňany * za spolupráce 

Městyse Včelákov, ZŠ Včelákov, Obce Miřetice.  

 

TERMÍN A MÍSTO: 

Středa 16. 4. 2020 u muzea Památníku Ležáky, start první kategorie v 10:00 hodin. 

TRAŤ:  

Vede po polní a lesní cestě, kterou chodily ležácké děti do školy ve Včelákově, stále 

mírně stoupá, závěrečné prudší stoupání do cíle na včelákovské náměstí vede po asfaltové 

silnici, doporučujeme použít krosovou obuv, není povolen start v tretrách. 

STARTUJÍ: 

1. Starší žákyně,  ročníky 2005 – 2006, trať 1,9 km ( možný i start mladších ročníků) 

2. Starší žáci,         „    2005 – 2006, trať 2,3 km                  - „ - 

3. Dorostenky,     ročníky 2003 – 2004, trať 2,3 km 

4. Dorostenci,   „    2003 -  2004, trať 2,7 km (možný i start ročník 2002, 

                               pokud nedosáhne do konce školního roku 18-ti let! 

 U prezence nutno doložit!) 

PŘIHLÁŠKY: 

Zasílejte včas, nejdéle !!! do středy 8. 4. 2020 na mail: chvojkova@lidice-memorial.cz 

V přihlášce uveďte jméno a příjmení, datum narození a školu nebo klub, za který účastník 

startuje. 

 

 

mailto:Chvojkova@lidice-memorial.cz


PREZENCE: 

Restaurace v Památníku Ležáky od 8:45 do 9:40 hodin. Každý účastník obdrží nevratné 

startovací číslo, tašku s diplomem a upomínkou, plus malé občerstvení.  

CENY: 

Vítěz každé kategorie obdrží pohár a první 3 závodníci medaile, věcné ceny-propagační 

materiály Lidice, Ležáky a štafetová trička. 

PUTOVNÍ POHÁR Memoriálu Josefa Štulíka získává škola, klub, skupina, která postaví 

na start závodu NEJVÍCE ÚČASTNÍKŮ. 

RŮZNÉ: 

* Závod startuje a ceny předává mistryně světa a světová rekordmanka  

Jarmila Kratochvílová. 

* Šatny a občerstvení v restauraci a muzeu Památníku Ležáky. Při nepříznivém počasí 

proběhne vyhlášení výsledků v muzeu. Minigalerie Památníku Ležáky vás zároveň zve na 

prohlídku výstavy 

„DĚJINY PAMÁTNÍKU LIDICE A PAMÁTNÍKU LEŽÁKY 

 A JEJICH PROMĚNY PO ROCE 1989“. 

* V cíli závodu (náměstí Městyse Včelákov) bude připraven autobus, který okamžitě po 

doběhu každé kategorie odveze závodníky zpět do Památníku Ležáky, kde proběhne po 

ukončení závodu slavnostní vyhlášení výsledků a bude připraveno občerstvení. 

* Za zdravotní stav účastníků odpovídají vedoucí jednotlivých skupin. 

* AUTOBUSOVÁ DOPRAVA: Podle počtu přihlášených závodníků z jednotlivých škol bude 

stanoven časový rozvrh odjezdů. Najdete ho na www.lezaky-memorial.cz                        

do 13. 4. 2020 !!! 

 

Po vyhlášení výsledků pojedou autobusy stejnou trasou z Památníku Ležáky cca ve 

13:00 hodin. 

 

DĚKUJEME Vám, že jste pochopili, proč je dobré přivézt mladé lidi na start, této nejen 

běžecké soutěže, která zaujala velkou účastí hned od 1. ročníku. 

 

Ředitelka závodu:  Kamila Chvojková, Památník Ležáky 

 

              „ Je mnoho běžeckých závodů, ale jen některé jsou výjimečné „ 

http://www.lezaky-memorial.cz/

