
 

Brněnský rok sportu pokračoval odhalením pamětní desky Miroslava Vymazala 

 

Jedinečná akce se odehrála v pondělí 17. září při pokračování celoročního projektu 

Brněnský rok sportu, který připomíná jubilující osobnosti a sportovní výročí roku 2018  

a zároveň motivuje ke sportování.  Legendární cyklistická dvojice – čtyřnásobní mistři 

světa v jízdě na tandemu –  Vladimír Vačkář a Miroslav Vymazal se po letech symbolicky 

sešla společně se svým trenérem Jaromírem Žákem. Bylo to u příležitosti slavnostního 

odhalení pamětní desky Miroslavu Vymazalovi, který zemřel ve svých padesáti letech  

v roce 2002. Pamětní deska zdobí od pondělí 17. září základní školu Vranovská 17 v Brně, 

kam Mirek Vymazal začal chodit přesně před šedesáti lety – v roce 1958. Slavnostního 

aktu se kromě manželky Miroslava Vymazala Antonie a jeho řeckého spolužáka Antoniase 

Mandilase, který akci inicioval, zúčastnili nejvyšší představitelé Brna v čele s primátorem 

Petrem Vokřálem, prvním náměstkem Petrem Hladíkem a radním pro sport Jaroslavem 

Suchým, zástupci městské části Brno-sever v čele se starostou a jihomoravským radním 

Martinem Malečkem a početná obec Vymazalových sportovních souputníků, mj. František 

Jursa, Jiří Daler, Miroslav Černohlávek, Iva Zajíčková, Jiří Mikšík, Zdeněk Dohnal, 

Jaroslav Bláha, Ivan Kučírek, Karel Vávra.... Byli u toho také Vymazalovi spolužáci  

a přátelé a potěšila účast ředitelů brněnských základních škol se svými žáky. Slavnostní 

akt doprovodila znělka mistrovství světa v dráhové cyklistice, při které pamětní desku 

svorně odhalily paní Vymazalová a místostarostka MČ Brno-sever Miriam Kolářová, která 

nad akcí převzala záštitu. Na závěr důstojného, ale pohodově komentovaného aktu zahrál 

jazzový kytarista Milan Kašuba vlastní skladbu zkomponovanou k tomuto účelu pod 

sympatickým názvem ŠLAPEJ DÁL. V tělocvičně spolupořádající základní školy 

Merhautova 37 pak při besedě „domácí děti“ zatancovaly a zazpívaly písničky z let,  

ve kterých Miroslav Vymazal dosáhl  největších úspěchů, současný vicemistr světa Tomáš 

Bábek ukázal dětem, jak se trénuje na cyklistickém válci, rozdávala se kniha MIROSLAV 

VYMAZAL a paní ředitelka Jana Foltýnová měla radost, že to všechny bavilo... 

Poděkování patří těm, kteří se na prezentaci podnětné a motivující sportovní  historie 

podílejí. Zprávu vydala ČTK, reportáž přinesla mj. Česká televize, Český rozhlas, 

informoval Deník a další.       

 

 


