170. narozeniny TGM uctí pražští sokolové 36hodinovým štafetovým
během z Hodonína do Lán
O víkendu 7. a 8. března 2020 si Běžecký oddíl TJ Sokol Praha-Krč připomene 170 let od narození
prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka štafetovým během z jeho rodiště
v jihomoravském Hodoníně až na místo jeho posledního odpočinku v Lánech. Účastníky čeká trasa
360 kilometrů, kterou chtějí zvládnout za 36 hodin. Slavnostní start proběhne v Hodoníně
u Masarykova muzea v sobotu v 8 hodin ráno, před muzeem TGM v Lánech by se měla štafeta
objevit v neděli kolem 8. hodiny večerní.
Štafeta navštíví mimo jiné Hustopeče, Brno, Kuřim, Tišnov, Bystřici nad Pernštejnem, Chrudim, Kolín,
Prahu a Unhošť, celkem 76 měst a obcí. Na trase se budou konat doprovodné lokální akce. Běžce
uvítají např. před zámkem v Židlochovicích, v centru Brna nebo v pražské Uhříněvsi. Další místa se
postupně přidávají.
„Tato akce má velkou podporu od domovské sokolské organizace v Praze-Krči, hodně spolupracujeme
také s místními sokolskými jednotami. Například v Hodoníně nebo v Chrudimi díky nim budeme mít na
místě potřebné zázemí“, říká duchovní otec akce Alois Sečkár, který aktivně běhá sedm let a koncem
roku 2018 byl u zrodu běžeckého oddílu, jehož členové tvoří jádro štafety. S organizací vydatně
pomáhá jeho otec Anton, archivář Sokola Krč, provozovatel webu o krčské historii a majitel sbírky
fotografií s Masarykem. Chystá se rovněž na roli řidiče, kameramana a fotografa.
Dalším spoluorganizátorem je Martin Šandera, kterého budou mnozí aktivnější běžci znát, ať už jako
účastníka nebo pořadatele nejrůznějších závodů. „Proč to běžet? 170. výročí narození TGM, prvního
Čs. prezidenta, prezidenta osvoboditele. Odkaz TGM ‚nelhat, nebát se a nekrást‘ je následováníhodný,
zvláště v kontrastu dnešní politické situace“, říká Šandera.
Běh láká další postavy české běžecké scény, účast mají v plánu například bosoběžec v kiltu Tomáš
Zahálka nebo ambasador Světla pro svět, klavírista a maratonec Michal Rezek. V některých místech
se přidají členové lokálních sokolských jednot či běžeckých oddílů, očekává se větší či menší zapojení
několika desítek sportovců.
„Trasu rozdělíme na 36 zhruba desetikilometrových úseků. Jednotlivé úseky pak přidělíme
přihlášeným účastníkům štafety, abychom měli jistotu, že se zdárně doběhne do cíle,“ vysvětluje plán
Alois Sečkár. „Zároveň zveme všechny běžecké nadšence nebo cyklisty, kteří by nám chtěli nezávazně
dělat doprovod, aby neváhali a ozvali se nám. Nebo nás zkrátka jen v pravý čas čekali a přidali se, až
poběžíme kolem.“
Pořadatelé vyzývají zájemce o uctění památky prezidenta Masaryka, aby se jim neváhali ozvat a
přidali se, třeba jen na malý kousek v blízkosti bydliště. Případně stačí jen být ve správný čas na
správném místě. Lidé, kteří z různých důvodů nemohou nebo si netroufají běžet, jsou vřele vítáni jako
divácká podpora kdekoliv podél trati.
Jak kdysi prezident Masaryk zapsal do pamětní knihy Sokola na Malé Straně:
"Bez sokolování, bez nějakého sportu zdravý člověk, myslím, žít ani nemůže, alespoň by neměl."
TGM štafetě nazdar!

Kontakty:
Alois Sečkár seckar.alois@gmail.com tel. 721 302 700 – média

Anton Sečkár rakcesa@seznam.cz tel. 723 146 074 – organizace akcí

FB událost: https://www.facebook.com/events/2553442124977632/
TJ Sokol Praha-Krč: https://www.facebook.com/sokolkrc/
Trasa: http://www.cykloserver.cz/f/6c0d252958/
Itinerář a orientační časový harmonogram:
HODONÍN – 0 km – so 08:00
Mutěnice – 11 km – so 09:06
Čejkovice – 18 km – so 09:48
Vrbice – 23 km – so 10:18
Bořetice – 26 km – so 10:36
Hustopeče – 38 km – so 11:48
Velké Němčice – 46 km – so 12:36
Nosislav – 49 km – so 12:56
Židlochovice – 53 km – so 13:18
Opatovice – 59 km – so 13:54
Rajhradice – 61 km – so 14:06
Rebešovice – 62 km – so 14:12
BRNO–Olympia – 66 km – so 14:36
BRNO–Horní Heršpice – 70 km – so 15:00
BRNO–Centrum – 74 km – so 15:24
BRNO–Královo pole. – 78 km – so 15:48
Česká – 84 km – so 16:24
Kuřim – 88 km – so 16:48
Čebín – 93 km – so 17:18
Hradčany – 96 km – so 17:36
Tišnov – 99 km – so 17:54
Štěpánovice – 103 km – so 18:18
Borač – 107 km – so 18:42
Doubravník – 110 km – so 19:00
Černvír – 113 km – so 19:18
Nedvědice – 114 km – so 19:24
Kovářová – 117 km – so 19:42
Věchnov – 121 km – so 20:06
Bystřice n. Pernštejnem – 124 km – so 20:24
Domanín – 127 km – so 20:42
Bohuňov – 130 km – so 21:00
Lísek – 133 km – so 21:15
Odranec – 139 km – so 21:56
Kuklík – 141 km – so 22:06
Sněžné – 143 km – so 22:18
Křižánky – 150 km – so 23:00
Svratka – 154 km – so 23:24
Svratouch – 155 km – so 23:30
Krouna – 162 km – ne 00:12
Předhradí – 169 km – ne 00:54
Lažany – 170 km – ne 01:00
Skuteč – 172 km – ne 01:12

Podlažice – 179 km – ne 01:54
Chrast – 180 km – ne 02:00
Řestoky – 183 km – ne 02:18
CHRUDIM – 193 km – ne 03:18
Bylany – 198 km – ne 03:48
Heřmanův Městec – 203 km – ne 04:18
Stojice – 206 km – ne 04:36
Bukovina u Přelouče – 210 km – ne 05:00
Pohořany u Ronova – 213 km – ne 05:18
Vrdy – 218 km – ne 05:48
Vlačice – 221 km – ne 06:06
Chotusice – 224 km – ne 06:24
Nové Dvory – 230 km – ne 07:00
Hlízov – 233 km – ne 07:18
Kolín – 242 km – ne 08:12
Vítězov – 250 km – ne 09:00
Velim – 252 km – ne 09:12
Cerhenice – 255 km – ne 09:30
Ratenice – 257 km – ne 09:42
Pečky – 260 km – ne 10:00
Tatce – 265 km – ne 10:30
Hořany – 267 km – ne 10:42
Klučov – 270 km – ne 11:00
Český Brod – 275 km – ne 11:30
Nová ves II – 278 km – ne 11:48
Rostoklaty – 279 km – ne 11:54
Úvaly – 285 km – ne 12:30
Dobročovice – 287 km – ne 12:42
Květnice – 288 km – ne 12:48
Sibřina – 289 km – ne 12:54
PRAHA–Královice – 293 km – ne 13:18
PRAHA–Uhříněves (P22) – 296 km – ne 13:36
PRAHA–Petrovice – 299 km – ne 13:54
PRAHA–Háje (P11) – 301 km – ne 14:06
PRAHA–Šeberov – 304 km – ne 14:24
PRAHA–Kunratice – 307 km – ne 14:42
PRAHA–Krč (P4) – 311 km – ne 15:06
PRAHA–Podolí (P4) – 318 km – ne 15:48
PRAHA–Hradčany (P1) – 322 km – ne 16:12
PRAHA–Vypich (P6) – 327 km – ne 16:42
PRAHA–Zličín – 331 km – ne 17:06
Břve – 335 km – ne 17:30
Červený Újezd – 340 km – ne 18:00
Unhošť – 344 km – ne 18:24
Kyšice – 346 km – ne 18:36
Družec – 351 km – ne 19:06
Žilina – 354 km – ne 19:24
LÁNY – 360 km – ne 20:00

