II. československé všecyklistické hry, výstaviště Brno, 8. - 10. června 2018
Téměř na den přesně se po osmdesáti letech konají v Brně opět Československé
všecyklistické hry. Ty první se pod trochu archaickým názvem, který s úctou k tradici
respektujeme, uskutečnily v červnu 1938 v hale Sokola Brno I (kolová), na Masarykově
okruhu (silniční cyklistika) a v prostorách brněnského výstaviště (dráhová cyklistiky), kam se
po osmi desítkách let vracejí.
II. československé všecyklistické hry můžete navštívit ve dne 8. - 10. června 2018
na brněnském výstavišti v rámci festivalu RE:PUBLIKA, resp. v rámci sportovní části
festivalu, která se pod názvem RE:LAX ZÓNA odehrává zejména v pavilonu V. Zde budou
II. československé všecyklistické hry v pátek 8. června slavnostně zahájeny a zde budou také
v neděli 10. června zakončeny. Pod záštitou prezidenta Českého svazu cyklistiky Petra Marka
a s odkazem na historické materiály roku 1938 v koncentrované podobě připomenou vybrané
cyklistické disciplíny a ve spolupráci s Českou poštou a s úctou k naši prvorepublikovým
předkům představí také speciální poštovní razítko, které je reminiscencí razítka vydaného před
osmdesáti lety. Razítko II. československé všecyklistické hry i pamětní list jsou k mání na
stánku České pošty ve dnech konání her v pavilonu V a pak až do konce výstavy (17. června)
v budově pošty 47 v prostorách výstaviště.
Program II. československých všecyklistických her – pavilon V, cyklistický stadion
Pátek 8. června
16:45 - slavnostní zahájení, dopis primátora, jízda osobností pavilonem V, představení a první
užití poštovního razítka II. československé všecyklistické hry
17:00 - Svatopluk Buchta, mistr světa 1986, šéftrenér cyklistiky Dukly Brno a čeští
reprezentanti
Sobota 9. června
10:00 - jízda zručnosti dětí, každý účastník obdrží malý dárek
11:30 - Iva Stafová – Zajíčková, garant cyklistického areálu, první československá
sportovkyně, která získala medaili na cyklistickém mistrovství světa, rozhovor
12:00 - krasojízda, vicemistryně světa Nicole Frýboltová, ukázka a rozhovor
12:30 - kolová, ve stopách mistrů světa Jindřicha a Jana Pospíšilových, moderuje mistr světa
1989 Miroslav „Krtek“ Kratochvíl
13:00 - krasojízda, vícenásobný mistr republiky Ondra Hanzlíček, ukázka a rozhovor
13:30 - utkání v kolové a soutěž pro příchozí, dárek pro vítěze
14:00 - dráhová cyklistika, komentovaný trénink na válcích sprintérů Dukly Brno
14:30 - utkání v kolové a soutěž pro příchozí, dárek pro vítěze
15:00 - krasojízda, vícenásobný mistr republiky Ondra Hanzlíček, ukázka a rozhovor
15:30 - utkání v kolové a soutěž pro příchozí, dárek pro vítěze
16:00 - módní přehlídka, sportovní oblečení z období vzniku republiky
16:30- dráhová cyklistika, komentovaný trénink na válcích sprintérů Dukly Brno
17:00 - módní přehlídka, společenského oblečení z období vzniku republiky
17:15- Jiří Daler, historicky první československý olympijský vítěz v cyklistice
17:45 - módní přehlídka, plavky z období secese, malý kvíz, dárky pro vítěze
18:00 - společné defilé, závěr druhého dne za účasti cyklistických osobností

Neděle 10. června, venkovní prostor BVV
8:00 - start Mistrovství Evropy v jízdě na vysokých kolech v délce 100 km, muži, venkovní
prostor
9:30 - start Mistrovství Evropy v jízdě na vysokých kolech v délce 40 km, ženy, muži nad 40
let, junioři, venkovní prostor
12:25 - start Mistrovství Evropy historických tandemů v jízdě na 1 anglickou míli, venkovní
prostor
12:30 - start Mistrovství Evropy drezín v jízdě na 1 anglickou míli
13:30 - Zbraslavské reje, moderuje Vojta Polanský, pódium u hlavní brány BVV
14:00 - start časovky Brněnská míle, plášťová kola muži – ženy, vysoká kola muži – ženy,
drezíny, zápis do České knihy rekordů: u příležitosti 100. výročí republiky 100 lidí, 100 kol,
10x100 metrů, venkovní prostor za účasti prezidenta Agentury Dobrý den Miroslava Marka
14:00 - Vlastimil Bartoš, legendární cyklista, účastník prvního ročníku Závodu míru (1948),
pavilon V
15:30 - vyhlášení výsledků mistrovství Evropy v jednotlivých disciplínách, vyhlášení
výsledků Brněnské míle, vyhlášení výsledků ostatních disciplín a závěr II. všecyklistických
her, pavilon V

