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KLUB HaPe CYKLO SPORT
V ROCE 201 6

Spolupořádá závody historických kol

Brněnská míle VELOCIPED 201 6 - VI . ročník,

Brno nám. Svobody, neděle 1 9. června 201 6

1 00 mil + 25 mil pod Špilberkem na historických VYSOKÝCH KOLECH

neděle 1 9. června 201 6, Veletrhy Brno

Biskupické Kaléšek - XVI I I . ročník festivalu sl ivovice

sobota 1 . října 201 6, spojený se závěrečnou klubovou vyjížďkou od HaPe

Brněnský RekorOvál - V. ročník, pod taktovkou Jiřího Fialy,

Velodrom TJ Favorit Brno, sobota 1 7. září 201 6

Závodí v terénu i na silnici

Tradičně vyráží na pondělní vyjížďky

každé pondělí (od změny do změny času)

v 1 7:00 hodin od prodejny HaPe

Setkáváme se na společném klubovém závodě

a při dalších sportovích událostech nejen v městě Brně

Závodíme za podpory:

OKOLO KOL 201 6
Vydal: HaPe cyklo sport
Foto: Členové klubu HaPe
Grafika: Monika Císařová HaPe

HaPe CYKLO SPORT
Štefánikova 38

Brno 61 2 00
www.hape.cz klub@hape.cz



FOTOGALERIE
z činnosti našeho klubu



registrace je možná na
www.behejbrno.cz



HaPe sport je mechanický
partner

Akci pro Brno pořádá organizace

Letošní ročník květnové kampaně Do práce na kole přinesl v Brně několik
rekordních zápisů.
jhfgkhjagak
Celkem 1 800 brněnských účastníků a 325 000 km, které brněnští soutěžící
absolvovali na kole i pěšky, jsou v pěti leté histori i kampaně suverénně
nejvyššími zápisy.

prodej. servis. opravy kol.
více než 20 let
www.hape.cz

MECHANIK NA TRIKO

Účastníci kampaně v rámci spolupráce můžou využít mechanika na triko s HaPe
sport Brno, po celou cyklistickou sezónu což je do konce roku 201 6.

Mechanik na triko poskytuje:
Slevu na služby poskytnuté při opravě - servisu vašeho kola
Slevu na jakýkoliv samostatný nákup zboží v HaPe

Na servis je třeba se nejdříve objednat
osobně, tel. : 724784580, email : info@hape.cz, otevírací doba: po-pá 9 - 1 9 hod.
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Na kole z nabídky HaPe lze díky
předprodejnímu servisu bezstarostně odjet
z prodejny přímo na vyjížďku. Přesto je
však nutné při jít na garanční opravu, ta je
prováděna zdarma! Každé kolo doladíme
přesně dle přání zákazníka. Předělávky a
montáž dle rozsahu zdarma. Vyměněné
díly odečteme z ceny kola. Při výběru
rámu naměříme, vyzkoušíme odpovídající
vel ikost a zákazník si vybere barvu.

Najdete u nás kola a rámy všech typů, pro zábavu i adrenalin.
Silniční, horská 26", 27,5", 29", pevná, hardtai l i celoodpružená, treková, cyklokrosová, adventure,
dámská, pánská, dětská, české i zahraniční značky, skvosty na zakázku, elektrokola.

Odborný servis
celkový servis a opravy všech typů
kol, odpružených vidl ic, tlumičů a
sedlovek, odvzdušnění a kompletní
servis hydr. brzd, zapletených kol,
centrování s tenzometrem, zajištění
oprav karbonových rámů a ráfků

Cykloprodejna HaPe

Zástoupení českého výrobce pro oblast
Moravy. Měření individuální geometrie
pomocí technologie FOG.
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Prodej cykl istických treter
italské značky GAERNE.

Otevírací doba
Pondělí až Pátek 9:00 – 1 9:00

Štefánikova 38
61 2 00 Brno
tel. : 541 21 4 1 49

727 884 580
TESTOVACÍ CENTRUM na vidl ice

Prodej
Vše co ke kolu patří
Značkové součástky, doplňky a oblečení
Stavba kol na zakázku
Dětských vozíků kol a odrážedel
Dárkové poukázky

Autorizovaný prodejce a servis centrum
sporttesterů a sportovních hodinek s GPS.
Výměna baterií se zkoužkou těsnosti.

Autorizovaný servis vidl ic a
tlumičů značky ROCKSHOX

Půjčovna
testovacích kol, testovacích sedel
cestovních kufrů na kolo, elektrokol
tažné tyče k dětským kolům

Produkty pro správný pitný režim,
výživu a regeneraci nejen pro cyklisty

Kompresní ponožky
pro regeneraci



ROZŠÍŘENÍ PRODEJNY

VYZKOUŠEJTE DŘÍVE NEŽ
NAKOUPÍTE :)

Testujte u nás silniční i horská
zapletená kola Mavic
přímo na svém kole

Po zakoupení vám bude testovací
poplatek odečten :)

Díky rozšíření prodejny jsme
se stali Mavic test centrum
a Craft bike Expert



V ROCE 201 6



Členové klubu Jirka a Šárka

doprovodil i Josefa Zimovčáka v 5. etapě



obec BISKUPICE
pořádá
1 8. ročník festivalu slivovice

Vzorky do letošní soutěže o nejlepší
vzorek sl ivovice v rámci "Biskupického
kaléšku" může odevzdat každý kdo si
přečte tuto informaci a bude se chtít této
soutěže zúčastnit!
Na vzorku o obsahu 0,5 l musí být
uvedeno jméno, adresa, telefon, rok a
místo vypálení, stupeň alkoholu a druh
ovoce.

Kontaktní adresy pro doručení vzorků:
Obec Biskupice, tel. : 461 326 521
HaPe sport, tel . : 541 21 4 1 49

Upřesňující informace na
www.biskupice.cz

HaPe sport
Spoléčná vyjížďka z Brna do Biskupic na
Biskupický Kaléšek. Odjezd od prodejny
HaPe cca v 1 0,00 hod.

PROGRAM
- zahájení Biskupického kaléšku
- nástup velocipedistů
- přípitek
- společný odjezd návštěvníků Kaléšku
k pálenici, košt v pálenici

- odjezd velocipedistů do Jevíčka. V Jevíčku
START závodu na historických kolech, cíl v
Biskupcích (4 km)
kategorie: plášťová kola – muži, ženy

vysoká kola – muži, ženy
drezíny

- Jízda elegance velocipedistů v dobových
kostýmech a závod o nejpomalejší jízdu na
krátké trati

- vyhlášení vítězů Biskupického Kaléšku,
košt a poznávání pálenek

DALŠÍ DOPROVODNÝ PROGRAM
www.biskupice.cz, zaj išťuje

celou akci moderuje Vojta Polanský

Klub HaPe spolupořádá
Biskupické Kaléšek sobota 1 . října 201 6



SPORTOVNÍ AKCE TJ FAVORIT BRNO – 201 6

1 . 1 . Novoroční jízda
2. 4. Velká Bíteš – Brno - Velká Bíteš, 39. ročník,

pod záštitou starosty města Velká Bíteš Ing. Milana Vlčka
Český pohár na silnici 201 6

1 6. 4. BMX - českomoravský pohár
6. - 8. 5 Závod míru nejmladších v Jevíčku

40. ročník etapového mezinárodního závodu kadetů
3. - 5. 6. 500 + 1 kolo, etapový bodovací závod na dráze
1 7. - 1 8. 6. Velká cena ve sprintu o Pohár hejtmana Jihomoravského kraje

(spolupráce s Duklou Brno), Velodrom
1 7. 8. Turné čtyř drah
27. 8. Kritérium - Brno město
28. 8. Krajský přebor na silnici - Zbraslav
2. - 4. 9. MČR mládeže - dráha
1 6. 9. Při lba Moravy, mezinárodní bodovací závod na dráze

BRNĚNSKÝ DRÁHOVÝ POHÁR - seriál závodů (duben - září) - Velodrom
BRNĚNSKÝ BIKROSOVÝ POHÁR - seriál závodů (květen - říjen) - dráha BMX
BRNĚNSKÝ CYKLOKROSOVÝ POHÁR - seriál závodů (říjen - prosinec)

Favorit Brno
TJ s tradicí, bez jejíž každoroční spolupráce
by se akce historických kol nekonaly ...

www.favoritbrno.cz



RekordOvál na Velodromu již 6. ročník
sobota 1 7. září 201 6

V září loňského roku se na brněnském Velodromu konal j iž 5.ročník Brněnského

RekordOválu. Některé disciplíny zůstaly, naopak nám přibyly nové, jako bylo např.

balancování na kole na kolovou, ovšem zády ke směru jízdy. Již dá se říct standartní

jízda na jednu hodinu přinesla nová zlepšení, z nichž nutno vyzdvihnout nový český

rekord Karla Tomance na vysokém kole, ale pravděpodobně nejnáročnější rekord se

podaři l Martinovi Zehnalovi, který na největším českém kole, vysokém dva metry a

dlouhém přes 4 metry, zvládnul projet vzdálenost 1 00 metrů.

Přehled všech rekordů:

1 00 mil na hist.kole ze 30tých let - Dušan Mihel - 5:1 5,45 hod

Balancování na krasokole sedíce vzad ke směru jízdy

- Kája Hrabalová - 4:35,47 min

Jízda na 1 hodinu - Vysoké hist. kolo 50 "

- Karel Tomanec - 29,4 km

Kolo ze 30 tých let - ženy - Marcela Pargačová - 31 ,860 km

Kolo ze 30 tých let - junioři - Vojta Zemánek - 31 ,850 km

Jednokolka 26 " - Adam Zajaček - 1 5,995 km

1 00 metrů na největším kole v ČR - Martin Zehnal - 1 :1 5,75 min

1 km na kole ze 30 tých let bez držení hrajíce na harmoniku - Staňa Klígl - 1 :58,83 min

Letošní ročník RekorOválu se koná 1 7.září 201 6, objeví se nové disciplíny spojené s

účastí dospěláckých koloběžek, ale hlavně se jeho součástí stane Memoriál Franty

Babického - legendárního konstruktéra kol Favorit, který nás letos opusti l . Originální

Favority budou nejen závodit na Oválu jako v době své největší slávy, ale následovně

symbolicky projedou trať bývalé Velké ceny Brna.

Zveme tedy tímto všechny fandy zajímavých cyklistických výkonů na brněnský

Velodrom, obzvlášť všechny majitele kol Favorit, aby tak vzdali hold jej ich konstruktérovi

HaPe cyklo sport



ME 201 6 VYSOKÝCH KOL

European Championship 201 6 of 1 00 miles on Penny Farthing

07:30 Start 1 00 mil

1 0:00 Start 25 mil

1 4:45 Uzavření tratě - cíl / closure of track - finish

1 5:00 Společný přejezd závodníků na nám. Svobody

Collective transit of participants to the City center

1 5:30 Slavnostní předání cen na nám. Svobody

Award Ceremony in the City center on nám. Svobody

1 00 mil + 25 mil pod Špilberkem
na historických VYSOKÝCH KOLECH

nedělě 1 9. června 201 6

pod záštitou hejtmana jihomoravského kraje
JUDr. Michala Haška

START / CÍL



BRNĚNSKÁ MÍLE VELOCIPED
neděle 1 9. června 201 6

Festival zábavy pod hrady Špilberk a Veveří
BRNO - MĚSTO UPROSTŘED EVROPY
opět s vystoupením velocipedistů

1 3.00 Náměstí Svobody – slavnostní nástup a zahájení závodů
historických kol

1 3.1 5 START závodu - časovka "Brněnská míle"
kategorie: plášťová kola, vysoká kola, dreziny
Trať: START, CÍL na náměstí Svobody, dále ul icemi:
Masarykovou, Orlí, Minoritskou, Poštovskou a Kobližnou

1 5.30 Vyhlášení výsledků NA HLAVNÍM PODIU
JÍZDA ELEGANCE velocipedistů v historických kostýmech



201 6
HISTORICKÁ KOLAHISTORICKÁ KOLA




