
 
 

 

 

Závod šlapacích autíček pro mateřské školky 

100 metrů Bratislavských 

 

Vážené paní ředitelky, ředitelé a přátelé školek  

 Dovoluji si Vám zaslat program závodu 1000 mil československých 2021 resp. program 

závodu šlapacích autíček pro mateřské školy Bratislava – Staré město 100 metrů 

Bratislavských.  

 V rámci závodu historických vozidel 1000 mil československých 2021, který se koná od 

11. – 14. 8. 2021 (v Bratislavě od 12. – 14.8.2021) jsme připravili ve spolupráci s radnicí 

Bratislava – Staré město, doprovodný program včetně vzpomínaného závodu 100 metrů 

Bratislavských.  

 Zasílám program ke dni 13. 8. 2021, kdy se koná závod šlapacích autíček a další 

doprovodné akce.  

 Doprovodný program, je určený pro všechny děti z mateřských školek jejich rodiče, 

příbuzné, fanoušky…  

 

Pátek 13. 8. 2021 

8:30  Start Slovenské části závodu 1000 mil československých z Hviedoslavového náměstí.  

Odjezd 120 historických vozidel z Hviezdoslavového náměstí směrem na Pezinskou 

babu.   

 

14:00  Začátek doprovodného programu na Hviezdoslavovém náměstí.  

 Koncert Funny Fellows. 

 Stánek se šlapacími autíčky včetně několika speciálních vozů.  

 Zmrzlina pro děti ze školek. 

 Stánek společnosti Nestle. 

 

15:00  Komentovaný příjezd historických vozidel na Hviezdoslavové náměstí.  

Představení jednotlivých vozidel. Rozhovory z účastníky. Přístup do depa, kde budou 

závodní vozy parkovat.  

 

 

 



 
 

 

15:00 Registrace malých závodníků k závodu 100 Metrů Bratislavských  

Registrace vybraných závodníků k samotnému závodu na Hviezdoslavovém náměstí 

před budovou Národního divadla.  

 

16:00  Začátek tréninkových jízd šlapacích autíček.  

 Příjezd šlapacích autíček na speciální šlapací odtahovce.  

 Vybraný závodníci jednotlivých školek budou již trénovat na samotný závod. 

Komentovaný průběh včetně on-line streamování na obrazovky.  

 

17:00  Začátek závodu šlapacích autíček 100 metrů Bratislavských.  

 Trasa závodu z Hlavného náměstí po ulici Rybárská brána na Hviezdoslavové náměstí.  

Pojedou se 3 jízdy a pak finální jízda. Komentovaný průběh.  

 

18:00  Vyhlášení vítězů závodu – 100 metrů Bratislavských. 

Vyhlášení vítězů včetně předání křišťálových pohárů. Ocenění všech účastníků závodu. 

Rozhovory z účastníky.  

Předání ceny pro rodiče vítěze závodu.  

 

18:30  Vyhlášení vítězů závodu 1000 mil československých – jízda do vrchu Pezinská baba. 

 

18:30  Přístup do depa historických vozů pro širokou veřejnost. 

 

20:30  Koncert zpěvačka Lina MAYER na Hviezdoslavovém náměstí před hotelem Carlton. 

 

Budeme velice potěšeni, pokud se zúčastníte s Vašimi žáčkami a užijete si prázdninový 

den před zahájením dalšího školního roku.  

 

 Těšíme se na účast.   

 

S úctou  

 

    

    ---------------------------------------------------------------- 

     Za realizační team Ing. Mgr. Šimon Hůlka  

Ing. Mgr. Šimon Hůlka 


