
 
 

8. ročníku 

 

BĚHU LUŽANSKÝMI HVOZDY 

Lužany 2.července 1983 

 
 

 

Rok 1983 byl velkým zatížením pro pořadatele Běhu lužanskými hvozdy, neboť na základě 

zkušeností a organizačních úspěchů jim bylo svěřeno pořádání BMFS (Běh Mladé Fronty a 

Smeny), a to nejen okresní kolo, ale i krajské finále, to bylo v květnu a červnu. A pak přišly 

prázdniny a osmý ročník BLH. Z Hvozdů se stávají velké závody. Pořídili jsme nová červená 

čísla 1-100. Dosud jsme si je půjčovali. Počet závodníků dosáhl čtyř stovek, počet startujících 

dětí je 72, počet žactva je 129. Byly další a další rekordy hlavně v běhu mužů. Na trať se 

vydalo 134 borců, Jiří Čivný opět v traťovém rekordu.  

A tam jsme zaznamenali i událost, kterou zde musíme připomenout alespoň úryvky z článku 

Josefa Krejsy z Československého sportu z 15.7.1983: „Běh lužanskými hvozdy, nejkrásnější 

a nejnáročnější ze všech krosů u nás. Červenec, pravé léto. Start běhu na osm kilometrů. 

Konec idyly. Běh je život hozený do řeky. Plav sebelépe, pořádně si lokneš. V krosu nejvíc. 

Nahoru, dolů, nahoru. Každým krokem se pohoda ztrácí z tváří a uzamknou ji sevřené rty. 

Zase kopec. Poslední? Nevypadá dlouhý, ale už po pár krocích píše. Michal Matys z TJ Jičín: 

„Sbíhám z toho příšerného kopce a někoho dotahuju. Najednou vidím, že se mu podlamují 

kolena, motá se. Poznávám Jirku Stehlíka. Co je – ptám se. Běž klidně dál, odpoví. Ale hlas 

má divný, vypadá mizerně. Tak jsem ho posadil a chtěl změřit tep. Vůbec jsem ho 

nenahmatal. V tom už přibíhá Jirka Kuřík ze Studence. Nikdy mi nedaruje ani metr… 

Pomohl mi Jirku zvednout. Vstal, ale moc pevně ne. Kluci, to je dobrý. Nechte mě, já už to 

nějak doklepu, mumlal. Vzali jsme ho pak každý z jedné strany a šli. Do cíle zbývaly asi dva 

kilometry. Konečně cíl a potlesk pro všechny. Drama však nekončí. Jiří Stehlík ztrácí 

vědomí. Lékař má plné ruce práce. Nemá však sanitku… O kus dál začíná slavnostní 

vyhlášení vítězů. Cenu za druhé místo přebírá Petr Havel, bývalý reprezentant. V tom vidí 

nešťastného Jirku Stehlíka, neváhá, skočí do svého embéčka a naloží Jirku i doktora a veze je 

do nemocnice. Fanfáry pro stupně vítězů jsou bez toho druhého. Jiří Kuřík si povšimne dvou 

zoufale plačících potomků Jirky Stehlíka. Ani on neváhá. Vezme děti do auta a rychle za 

tátou do nemocnice… Michal Matys, Jiří Kuřík, Petr Havel. Za obětavou pomoc svému 

kamarádovi byli navrženi na cenu FAIR-PLAY.  

 

 Nejmladší závodník :  Libor Junek ze Studence  1 rok 

 Nejstarší závodník, který úspěšně dokončil závod : 

    Antonín Krejčí z Pardubic a  

    Jaroslav Čeřovský z Lázní Bělohrad oba 61 let 

    

 8. ročníku Běhu lužanskými hvozdy se zúčastnilo 400  závodníků ve 24 kategoriích. 
 

 

        Za organizační výbor:  TJ Sokol Lužany 

SSM Lužany 

                    

 Ing. Ladislav Mach  Valentina Hátlová   Jiří Kůtek 

           sportovní úsek  tajemník závodu         ředitel závodu  


