Město Veselí nad Moravou
tř. Masarykova 119, 698 13 Veselí nad Moravou

Tisková zpráva
Mistrovství světa historických kol IVCA Rally 2013
ve Veselí nad Moravou a okolí

V květnu letošního roku, přesně ve dnech 22. až 26. května, se uskuteční ve Veselí
nad Moravou mimořádná akce na mezinárodní úrovni – mistrovství světa v jízdě na
historických velocipedech. Historická kola mají ve Veselí nad Moravou již letitou
tradici. Nejznámější cyklista na vysokém kole v našem okolí, ale troufám si říci
i z celé naší republiky, je určitě pan Josef Zimovčák, který posunul jízdu na
vysokém kole také do roviny dobročinné.
International Veteran Cycle Asociation, v překladu Mezinárodní asociace historických kol,
je celosvětová organizace, která sdružuje příznivce a nadšence historie a cyklistiky
zároveň.
Česká republika tuto slávu zažila již dvakrát – v roce 1993 v Praze a v roce 2001 v Brně.
Třetím městem v řadě je „zcela logicky“ rodiště několikanásobného mistra světa v jízdně
na vysokém kole Josefa Zimovčáka.
Očekáváme účast asi 200 - 250 příznivců cyklistické historie z celého světa. K dnešnímu
datu máme již téměř 100 přihlášek z 10 zemí – konkrétně Německo, Kanada, Velká
Británie, Belgie, Francie, Švédsko, Maďarsko, Švýcarsko, Nizozemí a pochopitelně Česká
republika.
Krátce k programu:
Ve čtvrtek 23. května se bude jezdit vytrvalostní jízda a závod na 100 mil. Na okruhu
Veselí nad Moravou – Kozojídky – Hroznová Lhota – Kněždub – Tasov a zpět do Veselí
nad Moravou budou účastníci celodenně jezdit na historických kolech. Ne všichni ovšem si
budou chtít dokazovat takový sportovní výkon. Není nikde psáno, že musí ujet 100 mil.
A tak těm, kteří se spokojí s jízdou na 75, 50 či jenom 25 mil, budou ve spolupráci
s obcemi na trase tohoto závodu nabídnuty místní kulinářské speciality, zajímavosti a
možnost příjemně strávených okamžiků. Ať už to budou kozojídské báleše pečené pod
širým nebem na plotně anebo rodný dům bratří Uprků v Kněždubě. Mnozí určitě uvítají
také prohlídku historické hasičské stříkačky či sbírky veteránů nebo dokonce litografické
dílny.
V pátek 24. května bude v centru Veselí nad Moravou probíhat bleší trh historických kol,
náhradních dílů, časopisů a knih věnovaných cyklistice. Během dopoledne se mohou
zapojit také Veselané a zejména děti do soutěže v jízdě zručnosti. K vidění budou také
cyklokuriozity Martina Zehnala. Svoji krasojízdu nám předvede úspěšná reprezentantka
Martina Štěpánková i rej Českého klubu velocipedistů Praha. Odpoledne se v lokalitě u
mateřské školy na ulici Kollárova pojede další závod, tentokrát rychlostní na vzdálenost
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jedné anglické míle. Z tohoto závodu vzejde vítěz, který bude jako jediný dekorován
duhovým trikotem vítěze a to muži i ženy v kategorii vysoká kola – originály.
V sobotu 25. května se všichni účastníci oblečou do gala a v historických kostýmech se
pojede jízda elegance. Z Bartolomějského náměstí se pojede směrem na Uherský Ostroh,
Ostrožskou Novou Ves, Kunovice až do Uherského Hradiště. V každém městě bude také
připraven doprovodný program jak pro účastníky jízdy, tak také pro veřejnost. Celý
program završí sobotní galavečer pro účastníky a pozvané hosty na kulturním domě
s vyhlášením vítězů a slavnostním předáním pořadatelství dalšímu městu. V roce 2014 se
IVCA Rally pojede v maďarském Tiszakécske.
Určitě to bude vyjímečná podívaná. Každé kolo, které je takto letité a ještě je i
provozuschopné, je unikát. Kromě samotných jízd a závodů budou také velmi atraktivní
pro diváky doprovodné programy. Za zmínku stojí zejména výstava historických tříkolek,
která bude zahájena již 8. května v prostorách Panského dvora.
Veškeré informace naleznete také na www.ivcarally2013.cz .

Ve Veselí nad Moravou 7. května 2013

Bc. Petra Pavková
tisková mluvčí
tel. 518 670 106
email: pavkova@veseli-nad-moravou.cz
Logo akce:

stránka 2 z 2

