
Ukončení sezóny 2017 v Jevišovce 

Na tři stovky cyklistů se sjelo poslední zářijovou sobotu do Jevišovky na Znojemsku, aby společně 

ukončili sezónu na cyklostezce Brno-Vídeň. Setkání jim zpříjemnil guláš, burčák, pivo i domácí 

koláče na uvítanou a také na 80 cen ve slosovatelné anketě. 

O program se postaral Dětský folklorní soubor Jarabáček ze ZŠ Drnholec, kroužek dětí předvedl 

skákání na trampolínách a účastníky zaujali také ženy na klokaních botách.  

 

Hvězdnými hosty setkání byli Jan Smolík, legenda československé silniční cyklistiky a vítěz 

jednoho z nejtěžších závodů na světě - Závodu míru z roku 1964 a bývalý cyklistický reprezentant a 

úspěšný trenér reprezentace Karel Vávra. Oba jsou úzce spjati s Jevišovkou. 

 

Pod orgaizačním vedením tamní starostky Boženy Bošiakové se uskutečnil také cyklovýlet 

Jevišovskou přírodou kolem historické vrbovny. K podvečerní zábavě a posezení vyhrávalo a 

zpívalo duo Olda a Mary. 

 

Pro vzdálené návštěvníky byl k odvozu připraven cyklobus, který je k večeru odvezl směrem na 

Brno. 

 

Nejstarším účastníkem setkání byl tentokrát 79 letý František Novák, který docyklil až z Vojkovic 

na Brněnsku. Cenu pro nejmladšího účastníka si odnesly hned tři děti ve shodném věku tří let. 

Zuzanka Puchnarová a Marcus Veselý z Hrušovan nad Jevišovkou a domácí Viktorka Zahrádková. 

Nejvzdálenější hosté přijeli z Třebíče. Potěšilo hojné zastoupení cyklistů z téměř všech obcí na trase 

a také těch spádových z blízkosti cyklostezky. 

 

Všechna foto najdete na rajce.net: 

https://cyklobrnoviden.rajce.idnes.cz/Ukonceni_sezony_2017_Jevisovka/ 

 

Text a foto: Dagmar Sedláčková 

 
Akci finančně podpořili firmy: 

LAC s.r.o. Hrušovany nad Jevišovkou 

MK stavitelství s.r.o. Litobratřice 

Cherokee Cars s.r.o. Hrušovany and Jevišovkou 

BM auto s.r.o. Hrušovany nad Jevišovkou 

Petr Pospíšek Jevišovka 

Penzion Rotunda Jevišovka 

DSO Cyklostezka Brno-Vídeň 

Věcné dary do tomboly věnovali: 

Moravskoslezské cukrovary, a.s. Hrušovany nad Jevišovkou 

SIKOS s.r.o. Drnholec 

BRABEC velkoobchod s.r.o. Třebíč prodejna Drnholec 

Nové vinařství a.s. Drnholec 

GASTVÍN spol. s r.o. Hrušovany nad Jevišovkou 

INTRAMO Znojmo spol. s r.o. jatka Hrabětice 

NOTINO s.r.o. Brno 

Velkoobchod a maloobchod Přemysl Hauerland Hrušovany nad Jevišovkou 

Mičánek Motorsport Brno 

SNOP CZ a.s. Pohořelice 

DSO cyklostezka Brno – Vídeň 

Obec Jevišovka 
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