
 

  

 

 
II. československé všecyklistické hry, 8. - 10. června 2018   
 
     Téměř na den přesně se po osmdesáti letech uskuteční v Brně opět Československé 

všecyklistické hry. Ty první se konaly v červnu 1938. V hale Sokola Brno I se hrála kolová, na 

Masarykově okruhu závodili silniční cyklisté a v prostorách brněnského výstaviště  

na „Bauerově rampě“ závodili cyklisté dráhoví. Dobový tisk o této události informoval hojně a s 

nadšením, neboť akce se konala ke 20. výročí Československa a 55. výročí založení 

Československé ústřední jednoty velocipedistů (viz např. Lidové noviny 3. června 1938).  

     II. československé všecyklistické hry se s odkazem na prvorepublikovou akci 

konají ve dne 8. - 10. června 2018 na brněnském výstavišti v rámci festivalu RE:PUBLIKA 1918 - 

2018, resp. v rámci sportovní části festivalu, která se  pod názvem RE:LAX ZÓNA odehrává 

zejména v pavilonu V. Zde budou také II. československé všecyklistické hry  

v pátek 8. června v 16, 45 slavnostně zahájeny a zde také v neděli 10. června v 15, 30 vyhlášením 

výsledků a dekorováním skončí.   

    Pod záštitou prezidenta Českého svazu cyklistiky Petra Marka a s odkazem na historické 

materiály roku 1938 se v koncentrované podobě připomenou vybrané cyklistické disciplíny a ve 

spolupráci s Českou poštou a s úctou k naši prvorepublikovým předkům představíme také speciální 

poštovní razítko, které je reminiscencí razítka vydaného před osmdesáti lety (viz příloha). Razítko 

II. československé všecyklistické hry i pamětní list budou 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.  

     Slavnostního zahájení v pátek 8. června v 16, 45 hodin se zúčastní olympijský vítěz Jiří Daler, 

dvacetinásobný mistr světa v kolové Jindřich Pospíšil, mistr světa Svatopluk Buchta  

a další cyklistické osobnosti  V čele prvního čestného kola pojedou s vlajkou republiky dva ze 

strůjců a průvodců hrami – naše první československá sportovkyně, které získala medaili na 

cyklistickém mistrovství světa Iva Stafová - Zajíčková – a mistr světa v kolové a úspěšný trenér a 

rozhodčí Miroslav „Krtek“ Kratochvíl. Zajímavé bude, jak si s cyklistickým kolem (prý dostanou ta 

na kolovou) poradí autor „vršovického dloubáku“ Antonín Panenka nebo kreativní ředitel projektu 

RE:PUBLIKA Pavel Anděl, kteří budou zahájení rovněž přítomni.   

     V sobotu jsou na programu ukázky krasojízdy, kolové, dráhové cyklistiky, soutěže  

pro příchozí a další cyklistické aktivity včetně atraktivní módní přehlídky (program viz www.relax-

zona.cz).  

     V neděli bude zřejmě největší atrakcí Mistrovství Evropy v jízdě na vysokých kolech  

a pokus o vytvoření českého rekordu, ke kterému zvou pořadatelé i příchozí, či spíše „přijezdší“ 

cyklisty.  U příležitosti 100. výročí vzniku republiky by mělo 100 cyklistů  

v dobovém oblečení na 100 dobových kolech společně absolvovat 1 km, což bude celkem 

symbolických 100 kilometrů. Zájemci se mohou hlásit u hlavního pódiu (vstup hlavní branou) od 

13, 30 do 13, 45 hodin u moderátora akce Vojtěcha Polanského nebo  

u organizátora a jezdce s číslem 1 Jiřího Fialy. V pelotonu pojede tentokráte na standardním kole 

Pavel Anděl a svoje kolo si přiveze i trenér Martiny Sáblíkové Petr Novák, kterému při závěrečném 

dekorování popřejeme všechno dobré k jeho červnovým sedmdesátinám. 
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