
Tomášov

Pozývame Vás na IV. ročník stretnutia 
zberateľov a milovníkov historických vozidiel v anglickom parku 

Art Hotela Kaštieľ v Tomášove
 v nedeľu 24. 6. 2018 od 9:00 do 17:00 hod.

Počas akcie bude už tradične 
bohatý program pre účastníkov aj návštevníkov podujatia.

Viac na www.veteranklubba.sk 

UMENIEa elegancia

                                  

100 ROKOV ČESKOSLOVENSKA



POZVÁNKA

Vážení priatelia,
Veterán Klub Bratislava a Art Hotel Kaštieľ Tomášov si Vás dovoľujú pozvať na IV. ročník stretnutia 
historických vozidiel s názvom „Umenie a elegancia“. Opäť sme pripravili program pre milovníkov 

historických vozidiel na čerstvo pokosenom anglickom trávniku. 
MOTTOM TOHTOROČNÉHO STRETNUTIA JE „100 ROKOV ČESKOSLOVENSKA“.  

Rok 1918. Rozpadá sa jedna z najväčších mocností vtedajšieho sveta, Rakúsko-Uhorská monarchia. 
Novovzniknuté Československo, ako jeden z nástupníckych štátov, dostáva do vienka najmodernejší strojársky 
priemysel celej bývalej Monarchie. Najmä česká časť republiky patrí k priemyselne i motoristicky najvyspelejším 
častiam sveta. Viac poľnohospodársky orientované Slovensko sa pre vyspelý český autopriemysel stáva dobrou 

subdodávateľskou bázou, začína vyrábať pneumatiky, plechy, hliníkové výrobky, brzdy, ložiská, ale časom aj 
malé motocykle, úžitkové automobily, či nápravy pre nákladné vozidlá. Napriek povojnovému politickému 

zriadeniu, ktoré vývoju a inováciám veľmi nepraje, si československé automobily a motocykle ešte do začiatku 
sedemdesiatych rokov držia vysokú svetovú úroveň. Ich kvality často dokážeme doceniť až dnes, keď ich 

s istým nadhľadom máme možnosť porovnať s ich dobovými európskymi i svetovými konkurentmi. 

Na takéto porovnanie, lahodiace oku i duši, vás dnes pozývame!

DÁTUM A MIESTO KONANIA: 
24. jún 2018, areál Art Hotela Kaštieľ Tomášov 

      PROGRAM: 09:00 – 10:00 príjazd a prezentácia účastníkov 
  11:00 privítanie účastníkov 
  11:30 – 14:00 sprievodné programy, obed 
  14:00 súťaž elegancie 
  17:00 ukončenie akcie

PRAVIDLÁ 

Stretnutie je určené pre historické vozidlá do roku výroby 1975, ktoré budú rozdelené do nasledujúcich kategórií: 

A. Automobily do roku výroby 1945 vyrobené v Československu
B. Automobily od roku výroby 1946 vyrobené v Československu
C. Automobily do roku výroby 1945 vyrobené v ostatných štátoch Európy
D. Automobily od roku výroby 1946 vyrobené v ostatných štátoch Európy
E. Automobily do roku výroby 1975 vyrobené v USA
F. Motocykle do roku výroby 1965

Pozor, dôležitá informácia: Do súťaže elegancie budú z účastníkov stretnutia vybrané len tie vozidlá, 
ktorých posádky prídu na podujatie v dobovom oblečení. 
Títo účastníci so svojimi strojmi budú počas krátkej jazdy predstavení nadšenému publiku.

INFORMÁCIE 

Účastnícky poplatok je 25,-€/osoba. V ňom je zahrnuté občerstvenie počas akcie. Riadne vyplnenú  
a podpísanú Prihlášku spolu s fotografiou Vášho auta pošlite na e-mailovú adresu: duranna@porsche.sk. 
Termín uzávierky prihlášok je 20. 5. 2018. Po potvrdení prihlášky usporiadateľom budete vyzvaní  
na úhradu poplatku. Na akciu bude prijatých max. 70 vozidiel a 20 motocyklov. Usporiadateľ si vyhradzuje 
právo ich výberu. Pre vzdialenejších účastníkov ponúka Art Hotel Kaštieľ možnosť ubytovania so zľavou 
30%. Jeho prípadnú rezerváciu vykonajte individuálne na www. hotelkastiel.sk, recepcia@hotelkastiel.sk 
alebo telefonicky : +4212 20909300. 

V rámci ubytovania je možnosť využiť služby hotela, ako je minigolf, foot-golf, vonkajší bazén, oddych  
pri veľkom šachu, ruských kolkách v anglickom parku, wellness alebo biliard v interiéri.

Tešíme sa na stretnutie! 

Ďalšie informácie a fotografie z minulého roku nájdete na www.veteranklubba.sk

                                  


