Akce v lednu – červnu 2018:
Pokud termín akce není potvrzen nebo není ještě definitivní, najdete v závorce poznámku. Další akce budou doplňovány
průběžně v průběhu roku. Některé tradiční akce se letos nekonají nebo zanikly. Do našeho přehledu nedáváme akce
v Čechách a akce určené výhradně pro VIP. Doplňujeme i tradiční akce v příhraničí v Polsku a na Slovensku. Změna
programu vyhrazena. U většiny akcí je uveden kontakt na webové stránky pořadatelů.
Poslední aktualizace proběhla v úterý 16. ledna 2018.

Významná výročí: 50. let Fiat klubu Frýdek-Místek a 60. let Fiat klubu Ostrava
Pondělí 1. 1. 2018 – 13.00 hod. – sraz na záchytném parkovišti ve Štramberku u hřbitova

Novoroční výstup na Štramberský hrad
Auta necháme na parkovišti u hřbitova. Malé občerstvení si vezměte s sebou, zastavíme se v cukrárně
nebo Jaroňkově pekárně.
Čtvrtek 4. 1. 2018 – 16.30 hod. – přednáškový sál v Zeleném domě na Zámecké ulici ve Frýdku-Místku

Novoroční pozdravy
Výstava historických i současných novoročenek, novoroční vinšování, pranostiky a předpovědi počasí
z našeho kraje. Doplněno také o prezentaci motoristických novoročenek.
Sobota 6. 1. 2018 – cca 10.15 hod. – začátek akce u farního kostela sv. Jana a Pavla (v sousedství
průtahu městem, parkování možné na parkovišti před gymnáziem Petra Bezruče)

Tříkrálový průvod městem na velbloudech
Zakončení průvodu na místeckém Náměstí svobody u vánočního stromu, kde se bude konat „živý
betlém“.
Čtvrtek 18. 1. 2018 – 16.30 hod. – přednáškový sál v Zeleném domě na Zámecké ulici ve Frýdku-Místku

O koňské hlavě na třech slepičích nohách
Málo známé i zcela neznámé tradiční i moderní pohádky z Frýdecko-Místecka. Napínavé příběhy pro
dospělé i pro děti z připravované knihy pohádek.
Neděle 14. 1. 2018 – 13.00 hod. – Muzeum města Třince a Třineckých železáren

Zakončení vánočních výstav
Komentovaná prohlídka končících výstav „Vánoce ve Slezsku“, „Chaloupka na vršku“ (marionety a
scény z večerníčků, vytvořené Šárkou Váchovou) a „Vánoční pozdrav dříve a dnes“ (ze sbírek Jiřina a
Jaromíra Poláškových).
Neděle 28. 1. 2018 – 15.00 hod. – ve výstavní síni na frýdeckém zámku, od 16.00 hod. v Zeleném
domě

Derniéra výstavy „Než vypukne vánoční hodování“
Komentovaná prohlídka výstavy s průvodním slovem autorů, Jiřiny a Jaromíra Poláškových a Pavla
Slavíka. Od 16.00 hod. navazuje přednáška s prezentací v Zeleném domě na Zámecké ulici. Přednáška
přiblíží proměny oslav vánočních svátků a nového roku z hlediska gastronomie.
Čtvrtek 1. 2. 2018 – 16.30 hod. – přednáškový sál v Zeleném domě na Zámecké ulici ve Frýdku-Místku

Fiat – od neúspěchu k úspěchu
Na Turínské motorshow v roce 1978 představili nový Fiat Ritmo, který se stal pomyslným „černým
Petrem“ automobilky Fiat. O něco lépe byly přijaty následující modely Regata, Tipo a Tempra.
Mimořádný úspěch zaznamenala dvojčata Bravo – Brava, která se stala vítězi evropské soutěže „Auto

roku 1996“. Zejména Bravo bylo jedním z nejelegantnějších sportovně pojatých Fiatů, jaký se kdy
vyráběl. Přednášku doplní studijní výstava modelů a dalších kuriozit. Akci připravuje Old Fiat Club.
Sobota 3. 2. 2018 – Ostrava, Černá louka (pavilón A) – lednová burza se nekoná

Sběratelská burza na Černé louce v Ostravě
Termíny dalších burz: 24. 2. 2018, 24. 3. 2018, 14. 4. 2018, 12. 5. 2018, 16. 6. 2018, 14. 7. 2018, 11. 8.
2018, 15. 9. 2018, 20. 10. 2018, 17. 11. 2018, 15. 12. 2018.
V době od 7.00 do 12.00 hod. probíhá největší setkání sběratelů v rámci Moravskoslezského kraje.
Např. zde může nalézt sběratelské modely aut a motocyklů, sportovní předměty, starožitnosti, různé
součástky, historické hodiny, zbraně, porcelán, pohlednice, hračky, apod. Po burze návštěva italské
kavárny u Sikorova mostu a možný je i další program.
Sobota 10. 2. 2018 – 13.00 hod. – Hodoňovice

Masopustní průvod
Lidé zlatí, nezůstávejte doma a přijďte si užít pravý a nefalšovaný masopustní průvod. Maškary
vycházejí od prodejny Fagella (bývalé potraviny Jednota), pojďte s námi od chalupy k chalupě společně
s muzikou. Kolem 14. hodiny dojdeme na rynek před hostincem „U Čendy“, kde pochováme basu. Svůj
projev přednese i lašský král Viluš I. Krulikovský. Auta si jako obvykle můžete zaparkovat do vjezdu u
naší chalupy (vedle Fiat servisu). Letos bychom rádi podnikli skupinou účast v převlecích a kostýmech,
např. s retro motoristickým zaměřením (určitě vezmeme nějaký starý kostitřas nebo koloběžku). Letos
se této akce zúčastníme již po deváté.
Čtvrtek 8. 2. 2018 – 16.30 hod. – přednáškový sál v Zeleném domě na Zámecké ulici ve Frýdku-Místku

P. Jan Evangelista Tagliaferro – bojovník proti kořalečnému moru
„Ty borovsky kostelíčku, stojíš na pěkném kopečku. Květe z něho ruža tmava, Tagliaferrova hlava
smava...“ Dávno zapomenutá písnička připomíná P. Jana E. Tagliaferra (1867-1922) – horlivého kněze,
buditele, spisovatele, vlastivědného a osvětového pracovníka, zakladatele nejstaršího abstinentského
spolku na Těšínsku.
Pátek 16. – neděle 18. 2. 2018, areál hotelu Beskyd v Trojanovicích, v sobotu spanilá jízda

Trabant sraz v Beskydech
Jediný skutečný zimní sraz veteránů v České republice, který pořádá Klub přátel modrého dýmu
Slezsko. Old Fiat Club letos jako v předchozích letech pomáhá při organizačním zabezpečení této akce.
Pátek: příjezd, registrace, volná zábava, od 20h DJ Lukáš
Sobota: dopoledne plné vypečených soutěží, odpoledne spanilá jízda do Leteckého muzea v Suchdole
nad Odrou (cca 36km), vstupné dospělí 50,-Kč, děti zdarma, večer v Masopustních kostýmech a s živou
hudbou Duo Jan´s
Neděle: loučení a odjezd
Registrační poplatek 200,-Kč za vozidlo
Ubytování + strava 1 noc - 440,-Kč/osobu, 2 noci - 880,-Kč/osobu, děti 3 - 12 let 390,-Kč/noc/osobu.
Vše kolem ubytování: Tereza, tel: 0042 739 568 617, mail: gaubovat@seznam.cz
Informace o srazu: Lukáš, tel: 0042 605 483 281, mail: lukyff@seznam.cz
Čtvrtek 22. 2. 2018 – 16.30 hod. – přednáškový sál v Zeleném domě na Zámecké ulici ve Frýdku-Místku

Lednice a Valtice
Další cestovatelská přednáška tentokráte přiblíží unikátní Lednicko-valtický areál, např. výstup na
minaret, na Janově hradě, projížďka po kanálech a ramenech Dyje, na návštěvě v zámeckém skleníku,
sokolnická expozice, procházka lužním lesem a další.

Čtvrtek 1. 3. 2018 – 16.30 hod. – přednáškový sál v Zeleném domě na Zámecké ulici ve Frýdku-Místku

Za volantem i za kamerou nadšenci…
Komponovaný pořad, tentokráte věnovaný automobilům. Zejména všem nadšencům, kteří fandí
krásným a starým autům, uvidíte např. závody motokár v Místku v roce 1960, dopravní ruch ve FrýdkuMístku v roce 1970, setkání majitelů Trabantů, záběry z veteránských rallye, apod. Akci připravuje Old
Fiat Club.
Čtvrtek 8. března 2018 – 16.30 hod. – přednáškový sál v Zeleném domě na Zámecké ulici ve FrýdkuMístku

Město Šenov 1305 – 1998 – 2018
Z roku 1305 pochází první písemná zmínka o Šenově. Před dvaceti lety Parlament České republiky
rozhodl o povýšení Šenova na město. Přednáška přiblíží historii a současnost druhého nejmladšího
města v Moravskoslezském kraji.
Čtvrtek 15. 3. 2018 – 16.30 hod. – přednáškový sál v Zeleném domě na Zámecké ulici ve Frýdku-Místku

Šumně nešumný Frýdek a Místek
Jakou podobu má současný Frýdek a Místek? Široké ulice přeplněné auty, parkoviště, ale i množství
zeleně, hypermarkety a supermarkety, tržnice, průmyslové zóny a také krásné památky.
Čtvrtek 22. 3. 2018 – 16.30 hod. – přednáškový sál v Zeleném domě na Zámecké ulici ve Frýdku-Místku

Sv. Hostýn – památná hora Moravanů a její okolí
Vrch Hostýn patří k nejvýznamnějším a nejznámějším archeologickým lokalitám nejen Hostýnských
vrchů, ale Moravy vůbec. Již v roce 1625 se na jeho vrcholu připomíná poutní kaple, nahrazená v letech
1721-1748 rozsáhlým chrámem Nanebevzetí Panny Marie. Přednáška přiblíží historii osidlování
Hostýna, dochované památky, ale také zajímavosti z dalších míst Bystřickohostýnska a Holešovska,
včetně záběrů ze setkání veteránů v Holešově.
Sobota 31. 3. 2018 (pravděpodobný termín)

Auto-moto veterán burza Baška
Tradiční předvelikonoční auto-moto veterán burza, která probíhá na parkovišti pod přehradní nádrží
Baška v době 6.00 – 13.00 hod. Akce se koná pravidelně již od roku 1974. Společná návštěva burzy, v
případě příznivého počasí následný výjezd auty na Ondřejník, oběd v Penziónu Letohrádek ve
Frýdlantě n. O. Když nebude pršet, odpolední posezení na zahradě v Hodoňovicích nebo se domluvíme
na dalším programu.
Čtvrtek 5. 4. 2018 – 16.00 hod. – Autoškola Centrum v Místku na Wolkerově ulici

Školení řidičů „veteránistů“
V letošním roce opětovně dochází k řadě změn v silničním zákonu, změny jsou také v systému
bodového ohodnocení přestupků řidičů a výše pokut nebo v systému dopravního značení – člen našeho
klubu Ivan Mazel, který má školicí středisko a autoškolu Centrum, nám proto nabízí seznámení s těmito
změnami. Připravte si také dotazy, čemu např. nerozumíte nebo jak si máte počínat v krizových
situacích. Autoškola Centrum sídlí na adrese Wolkerova 1593, Místek. Počítejte s časem cca 2 hodiny.
Sobota 14. 4. 2018

Auto-moto-veterán burza Hranice na Moravě – Drahotuše
Velká jarní auto, moto, veteran burza na polním letišti v Drahotuších – plocha bez omezení místa pro
prodejce. Začátek v sobotu od 6.00 hod, pro prodejce možnost příjezdu již v pátek večer. Burza se týká
sběratelství, auto, moto, veteránů, militárii, starožitností a všeho co Vám překáží ve stodolách či

garážích. Na burze prodávají i prodejci ze Slovenska a Polska. Kontakt na pořadatele: J. Zemánek, tel.
603 325 003
e-mail: jirimoto@seznam.cz
http://www.burzadrahotuse.cz
Sobota 21. 4. 2018 – asi nepřijde kouzelník…

Jarní sraz veteránů na Prašivé nebude…
Tak už to vypadalo, že se nám podaří domluvit tradiční výjezd veteránů na Prašivou – bohužel na
začátku ledna byla instalována zákazová značka, omezující vjezd na účelovou lesní komunikaci na
Prašivou. Ze správy CHKO, Lesů ČR a Policie ČR nám bylo sděleno, že výjimku pro výjezd veteránů
nedostaneme. V lednu byl také zahájen proces kontroly dodržování tohoto nařízení a začaly se vybírat
pokuty.
Sobota 21. 4. 2018 – 9.00 hod. – sraz u kašny na Zámeckém náměstí

Frýdkem a Místkem v jedné stopě – 3. ročník
Projížďka po Frýdku-Místku a okolí v recesistickém duchu – uvítáme, když přijedete na koloběžce,
tříkolce nebo na jízdním kole (čím starší, tím lepší). Projedeme se po Těšínské ulici, kolem bývalých
Slezanů, projedeme Poříčí, přejedeme řeku Ostravici, projedeme Sady Bedřicha Smetany a Janáčkův
sad, budeme pokračovat v jízdě přes Kunčičky, Hodoňovice a Bahno a jízdu skončíme na místeckém
Náměstí svobody.
Sobota 21. 4. 2018 – areál BVV v Brně

Tradiční jarní Motor Techna Brno
Burza a výstava historických vozidel, prezentace prací restaurátorských dílen, prodej součástek na
historické automobily a motocykly a dalších motoristických potřeb. Dokumentace, literatura,
starožitnosti, militárie a sběratelské předměty. Příjezd prodejců možný již v pátek před burzou od 16.00
do 20.30 hod. Akce probíhá v areálu Brněnských výstav a veletrhů na ploše 1 730 m2 v krytém pavilónu
„Z“ a 11 200 m2 na volné ploše. Pořádá Veteran Automoto Club Brno. Vstup pro pěší branou číslo 9
včetně vjezdu pro parkující. Parkování bude umožněno na volné ploše R1 v areálu výstaviště.
Tel. 736 210 200
E-mail: motortechna@email.cz
http://www.motortechna.cz
Sobota 28. 4. 2018 – 7.30-8.30 hod. – Rožnov p. R., hotel Eroplán

200 km Československem – přátelská jízda historických vozidel
Sraz účastníků na parkovišti hotelu Eroplán v Rožnově p. R. v 7.30-8.30 hod., technická přejímka
vozidel od 8.00 hod. V 9.00 hod. společný odjezd kolony vozidel. V 17.00 hod. zakončení jízdy
v Rožnově p. R. Společně pořádají Honest Veteran Car Club Rožnov pod Radhoštěm, Motor Holding, a.
s. Zlín, Autocentrum Zubří, Turzovský Veterán Club a Autocentrum Púchov Mária Mošková.
Tel.: 602 837 423
E-mail: honestveteran@seznam.cz
http:// www.honestveteranroznov.cz
Sobota 28. 4. 2018 – 8.00-13.00 hod. – parkoviště u TESCA v Prostějově

Jarní motoristická burza
Hanácký Auto Moto Veterán klub v AČR Prostějov pořádá od 8.00 do 13.00 hod. motoristickou burzu
před supermarketem TESCO v Prostějově.
Kontakt: Petr Studený, tel. 602 824 254
E-mail: veteranklubprostejov@seznam.cz
http:// www.veteranklubprostejov.webnode.cz

Neděle 29. 4. 2018 – 7.00-12.00 hod. – Camp Sport Rožnov p. R.

Auto-moto burza Rožnov pod Radhoštěm
Tradiční auto-moto-veterán burza se koná od 7.00 hod. ráno v areálu Camp Sport Rožnov pod
Radhoštěm. Akci pořádá Valašský Veteran Car Club Rožnov pod Radhoštěm.
Kontaktní osoba: Lubomír Jasný, tel. 774 971 742
E-mail: predseda@valasskyvcc.cz
http://www.valasskyvcc.cz
Neděle 29. 4. 2018

16. ročník jarní jízdy zručnosti Oldtimer Clubu Helfštýn
Akci pořádá Oldtimer Club Helfštýn – měla by tradičně proběhnout v areálu fy. Montáže Přerov, jede se
ve dvou kategoriích (automobily, motocykly) bez dalšího omezení (není omezen rok výroby). Jízda
zručnosti, spanilá jízda na hrad Helfštýn.
Kontakt: Jiří Zemánek, tel. 603 325 003
E-mail: jirimoto@seznam.cz
http://www.oldtimer-helfstyn.cz
Úterý 1. 5. 2018 – 11.45 hod. – sraz u kaple na Pstruží (u Frýdlantu nad Ostravicí)

Žehnání motocyklů – 9. ročník
Začátek akce v 12.00 hod., v 12.30 hod. odjezd na 80 km vyjížďku. Od 10.00 hod. Po trase v 13.15 hod.
zastávka na foto a polévku. Na akci budou členové z řady klubů, včetně OFC – naši členové mají cca
150 motocyklů. Akci organizuje Daniel Novotný. Přesná trasa jízdy prozatím není známá.
Úterý 1. 5. 2018 – 9.00 hod. – Zámecké náměstí ve Frýdku

Prvomájový sraz a jízda veteránů ve Frýdku-Místku – 2. ročník
Recesisticky pojatý sraz auto-moto veteránů, vítány jsou všechny stroje, zejména z období 1945-1989.
Uvítáme i alegorické vozy s tématikou budovatelských úspěchů naší společnosti. Vítání jsou také
cyklisté s nejrůznějšími samohyby, poháněnými silou lidských svalů. Dobové oděvy, módní doplňky,
politická hesla, standardy, mávátka a třepetalky. Začátek akce v 9.00 hod. na Zámeckém náměstí ve
Frýdku-Místku. Po slavnostním projevu s jásotem projedeme Frýdkem-Místkem a budeme pokračovat
v mírové manifestaci na parkovišti u polikliniky v Místku. Slavnostní oběd v restauraci U Toma na
přehradě Olešná. Pokud bude příznivé počasí, tak po obědě vyrazíme na 15-20 kilometrovou vyjížďku
do okolí (Fryčovice, Staříč, Paskov). Pořádají Old Fiat Club a Trabant klub Frýdek-Místek spolu
s dalšími veterán kluby.
Tel. 603 505 727
E-mail: jaromir.polasek@volny.cz
http://oldfiat.estranky.cz
Úterý 1. 5. 2018 – 9.30 hod. – areál Slezsko-ostravského hradu

Zahájení veteránské sezóny VCC Ostrava
Tradiční první jarní ostravskou akci pořádá Veteran Car Club formou srazu historických automobilů a
motocyklů, letos znovu v areálu Slezsko-ostravského hradu. Začátek v 9.30 hod. Neomezená účast,
mohou se zúčastnit i nečlenové klubu, a vystavit na hradě své vozidlo. Polední spanilá jízda bude jako
vždy pouze pro členy klubu.
Tel.: 737 238 888
E-mail: vccostrava@qmail.com
http://www.veteran-ova.cz

Pátek 4. 5. – neděle 6. 5. 2018 – Bílá – Bumbálka, horský hotel Súkenická

Setkání italských veteránů a automobilů 2018
Akce je pojata jako třídenní, hlavní program bude probíhat v sobotu 5. 5. 2018. Věková specifikace
automobilů není stanovena. Určeno pro majitele italských vozů, včetně licenčních. Trasa jízdy prozatím
není uveřejněna. Na setkání je nutno se přihlásit. Akci pořádá Fiat klub Ostrava.
Kontakt: Miroslav Jucha, tel. 723 268 705
E-mail: jucham@seznam.cz; fiatklubov@seznam.cz
http://www.ofk.estranky.cz; www.hotelcherry.cz
Sobota 5. 5. 2018 – 9.00 hod. – náměstí v Budišově n. B.

Jarní jízda
Klub historických vozidel Hlubočec ve spolupráci s AMK Budišov nad Budišovkou každoročně pořádají
jarní jízdu historických vozidel. Začátek akce v 9.00 hod. na náměstí v Budišově nad Budišovkou, cíl
jízdy ve sportovním areálu v obci Hlubočec u Bílovce. Startovné 200 Kč.
Tel. 602 705 913, 603 214 364, 602 523 376
E-mail: vavrecka.s@seznam.cz
Úterý 8. 5. 2018 – 8.30 hod. – odjezd ze Zámeckého náměstí ve Frýdku

Otevírání šoupátek – Darkovičky, Ostrá hůrka
V pořadí již 10. setkání historických motocyklů a automobilů v areálu československého předválečného
opevnění v Darkovičkách u Hlučína (u MO-S 21). Začátek akce v 9.30 hod. Kolem poledne přejezd na
Ostrou hůrku nad Hájem ve Slezsku. Akci organizuje Český klub historických motocyklů Ostrava a Old
Racing Club. Na tuto akci jezdí členové OFC pravidelně. V poledne společný oběd v Hrabyni, výletní
jízda okolím Ostravy.
Kontaktní osoba: Tomáš Barták, tel. 603 857 857, Tomáš Michálek, tel. 736 452 880
E-mail: bartak@oldracing.cz; tomulec@seznam.cz
http://www.oldracing.cz; www.ckhm.webgarden.cz
Sobota 12. 5. 2018 – 14.00 hod. – přehlídka historických vozidel u Jurkovičova domu

Otvírání pramenů v Luhačovicích – sraz veteránů
Velkým svátkem, konaným v Luhačovicích vždy v první polovině května, je obřad otevírání a svěcení
pramenů. Léčivé prameny a nádherné stavby ožijí pestrými kroji, secesními kostýmy, auty veterány,
zpěvem a tancem a pomůžou zapomenout na všední dny. Sraz veteránů je pouze klubová akce
Slováckého VCC z Uherského Hradiště – z kapacitních důvodů je nutno se přihlásit předem. Vozidla do
roku výroby 1945 a vybraná mladší se souhlasem pořadatelů. Výjezd vozidel v 13.30 hod. od
Technických služeb města Luhačovice.
Tel. 777 551 367
E-mail: jar.vojtesek@seznam.cz
http://www.vccuh.estranky.cz
Sobota 19. 5. 2018 – 10.00-16.00 hod. – areál přehradní nádrže Olešná nedaleko Frýdku-Místku

Frýdek-Místek na kole – 5. ročník
Frýdek-Místek na kole, to je pestrá přehlídka všeho, co souvisí nejen s cyklistikou, ale také se vším, co
má kola a kolečka. A především pamatuje na všechny jezdce od těch nejmenších na odrážedlech, přes
občasné výletníky až po zapálené sportovce. Přehrada Olešná se tak v sobotu 19. 5. 2018 přemění v
ráj nejen cyklistů. Den plný sportu, zábavy a soutěží o zajímavé ceny a s bohatým programem
odstartuje v 10.00 hodin v areálu autokempu Olešná. Výstava a jízda historických jízdních kol. Akci
organizují Kultura F-M a Beskydské informační centrum F-M. Na přípravě této akce se spolupodílí také
Klub českých velocipédistů Ostrava – Hrabová a Old Fiat Club.

Neděle 20. 5. 2018 – 8.00 hod. – Náměstí T. G. Masaryka v Prostějově

XXII. setkání veteránistů s historickými vozidly
Přejímka historických automobilů a motocyklů od 7.00 do 10.00 hod., od 10.00 do 11.00 hod. soutěž
elegance, v 11.00 hod. odjezd z náměstí na start jízdy, od 11.15 hod. postupný start vozidel z Trávnické
ulice, pojedou se dvě odlišná kola po městě Prostějov.
Kontakt: Petr Studený, tel. 602 824 254
E-mail: veteranklubprostejov@seznam.cz
http:// www.veteranklubprostejov.webnode.cz
Pátek 25. 5. 2018 – 18.00-23.00 hod.

Noc kostelů 2018
Po celé republice bude otevřeno více jak 1 400 sakrálních staveb, otevřena bude také řada muzeí.
Vstup volný, doprovodné programy.
Pátek 25. 5. – neděle 27. 5. 2018

Nippon retro No. 7 – 2018
Sraz majitelů a příznivců japonských moto yungtimerů v Račím údolí u města Javorník ve Slezsku.
Program: vyjížďka do Jeseníku, soutěže, dobrá zábava. Není určeno pro auto veterány.
www.nipponretro.webgarden.cz; ubytování – www.raciudoli.cz
Sobota 26. 5. 2018 – 8.30-10.00 hod. – Masarykovo náměstí v Moravské Ostravě

Veteran Rallye Ostrava +Setkání italských vozů
Jubilejní XX. ročník memoriálu Ing. Františka Procházky pořádá Tatra Veteran Sport Club Ostrava
v AČR ve spolupráci s FIAT128.cz klubem (VIII. setkání přátel italských vozidel) – v letošním roce
slavíme 60. let od založení Fiat klubu Ostrava a 50. let od založení Fiat klubu Frýdek-Místek.
Sraz na Masarykově náměstí v Moravské Ostravě od 8.30 do 10.00 hod., italské automobily budou
soustředěny na jednom místě. Majitelé italských vozů symbolicky navštíví Kavárnu Praha, ve které se
v letech 1965-1989 scházeli členové Fiat klubu Ostrava.
V 10.05-11.15 hod. hod start rallye a přehlídková jízda veteránů pěší zónou. Předpokládaná trasa jízdy:
Darkovičky, Fať, Budišovice, Klimkovice, Ostrava, jih – náměstí SNP, Dům kultury Akord. Celkové délka
trasy jízdy cca 70 km. Automobily: kategorie A1, vyrobené do roku 1945 vč., kategorie A2, vyrobené v
letech 1946-70 vč., kategorie A3, vyrobené v letech 1971-84 vč. Motocykly: kategorie M1, vyrobené do
roku 1945 vč., kategorie M2, vyrobené v letech 1946-84 vč. Soutěž dobového oblečení posádek.
Omezený počet posádek (cca 80 vozidel), u předem nepřihlášených posádek platba na místě s
přirážkou 300 Kč.
Po odstartování účastníků Veterán Rallye Ostrava proběhne start výletní jízdy italských vozů.
Předpokládaná trasa jízdy: Polanka n. O., Klimkovice, Bravantice, Bílovec (oběd v motorestu U Hanky
nebo v hotelu a pivovaru U Holubů). Od 15.00 hod. prohlídka zámku – expozice historických velocipédů,
jídelny, salónu a apartmánu poslední majitelky zámku MUDr. Hermíny Sedlnitzké – Odowats z Choltitz
a zámeckého sklepení. U jízdy italských vozů nebude vybíráno startovné, účastníci si zaplatí oběd a
vstup do zámku v Bílovci.
Kontakt: Vladimír Rojek, tel. 604 543 846
E-mail: vladimir.rojek@seznam.cz; tvsco@email.cz
http://www.tvsco.cz
Pátek 1. – neděle 3. 6. 2018, areál letiště v Drahotuších u Hranic na Moravě

Air Auto Moto Veteranfest Drahotuše 2018
Určeno pro historické vozy – auto, moto, vojenská a zemědělská technika, parní stroje a vozidla a
samozřejmě také historická letadla. Kulturní a hudební vystoupení, akrobatické a vyhlídkové lety, bohaté
občerstvení a atrakce pro děti. Více informací bude postupně zveřejněno na stránkách Oldtimer Clubu

Helfštýn. Pro historická vozidla do roku výroby 1986. Výstava, spanilá jízda. Akce se koná jednou za
dva roky. Účast cca 400 historických vozidel.
Této akce se zúčastníme jako klub v neděli 3. 6. 2018. Vyjíždíme v 8.30 hod. z parkoviště u benzinové
pumpy firmy Benzina v Místku u Olešné na výpadovce ve směru na Příbor.
Kontakt: Jiří Zemánek, tel. 603 325 003
E-mail: jirimoto@seznam.cz
http://www.oldtimer-helfstyn.cz
Pátek 1. 6. – neděle 3. 6. 2018 – areál Hotelu Žďas, Svratka

VIII. International Meeting Svratka
V roce 1968 se v malebném prostředí Českomoravské vysočiny konal mezinárodní sraz Fiatů
„INTERNATIONAL MEETING SVRATKA 1968“. Do Svratky tehdy přijelo několik stovek majitelů
automobilů FIAT všech v té době provozovaných typů. Nechyběly ani veterány z prvních let produkce
italské firmy. Po dvou letech, v roce 1970, pořádal ve Svratce menší sraz s účastí několika desítek
automobilů i Fiat klub Pardubice u příležitosti desátého výročí svého založení. Na tato srdečná,
přátelská a velmi úspěšná setkání v roce 2013 navázalo mezinárodní setkání historických italských
automobilů „MEETING SVRATKA PO 45 LETECH“. Letošní setkání se bude konat v areálu Hotelu
Svratka, kde bude pro účastníky setkání zajištěno i ubytování v hotelových pokojích a
bungalovech. Akci pořádá Historic Cars Club Mořice – kontaktní osoby Ing. Martina Rystonovská a
Radek Pavlíček. Letošní sraz se ponese v duchu „Jedeme bezpečně na prázdniny“. Mimo tradičních
soutěží elegance, soutěží o nejlepší dobový oblek budou účastníkům k dispozici bezpečnostní
trenažéry, proběhnou ukázky práce integrovaného záchranného systému. Jsou vítáni všichni majitelé
historických automobilů a majitelé sportovních automobilů italských značek.
E-mail: info@meeting-svratka.cz; info@historic-cars.cz
http:// www.meeting-svratka.cz
Sobota 2. 6. 2018 – Camp Sport Rožnov p. R.

Veteránem valašskú krajinú
Prestižní a uznávaná motoristická soutěž s mnoha doprovodnými úkoly, určená zejména pro starší
vozidla, novější vozidla do roku výroby 1983. Délka soutěžní jízdy – 60 km. Atraktivní ceny pro
účastníky. Společně pořádají Valašský Veteran Car Club Rožnov pod Radhoštěm a Autoklub ČR
Rožnov pod Rahoštěm v AČR. Sraz před Campem Sport v Rožnově v 7.00 – 8.30 hod. Předpokládané
zakončení kolem 15.00 hod.
Kontakt: Lubomír Jasný – předseda VCC, tel. 774 971 742
E-mail: info@valasskyvcc.cz
http:// www.valasskyvcc.cz
Sobota 2. 6. 2018 – areál koupaliště v Píšti u Hlučína

Prajzská Rallye – Preuβische Rallye
16. ročník sportovně orientační jízdy – mezinárodní rallye historických vozidel. Sraz v 7.00 – 10.00 hod.
v areálu koupaliště Píšť, start rallye v 10.30 hod., odpolední dojezd na stejné místo. Pořadateli jsou
ÚAMK-AMK Hlučín, Auto Moto Club Kravaře, Old Racing Clug, Klub vojenské historie Hlučínsko. Akci
podporuje obec Píšť. Předpokládaná trasa letošní jízdy: Píšť, Krzyzanowice, Roszkow, Darkovice,
Darkovičky, Hlučín, Kozmice, Dolní Benešov, Kravaře, Velké Hoštice, Chlebičov, Pusté Jakartovice,
Štěpánkov, Bolatice, Chuchelná, Bělá, Závada a Píšť.
Kontaktní osoba: Pavel Tkačík – tel. 777 288 349
E-mail: modpav@seznam.cz
http:// www.motokrav.estranky.cz; www.amk-kravave.ic.cz

Pátek 8. 6. – neděle 10. 6. 2018 – rekreační zařízení sv. Kateřina, Chotěvice, okr. Trutnov

Mezinárodní sraz Fiatů 126p
Spolek majitelů vozů Fiat 126p pořádá jubilejní XV. mezinárodní sraz v Autokempu sv. Kateřina
(www.svkaterina.cz).
Tel. 602 425 466
E-mail: frcer@tiscali.cz
Sobota 16. 6. 2018

Výjezd veterány na Slavíč
Již tradiční akci pořádá VCC Ostrava – podrobnosti budou upřesněny (akce pro členy a pozvané hosty).
Sobota 16. 6. 2018 – 7.00 hod. – odjezd ze Zámeckého náměstí ve Frýdku

Morava 2017 – V. sraz historických vozidel Svatý Hostýn, pohár Federace
historických vozidel ČR
Přátelské setkání všech klubů historických vozidel na sv. Hostýnu. Program: 8.30-9.30 hod. – přejímka
vozidel na parkovišti cca 500 m za železničním přejezdem ve směru na sv. Hostýn. Od 9.30 hod.
výstava historických vozidel, v 10.00 hod. slavností zahájení pouti klubů a přátel historických vozidel.
V 10.00-10.45 hod. vystoupení pěveckého soboru Vrabčáci ze ZŠ T. G. Masaryka v Bystřici pod
Hostýnem, 10.45-11.30 hod. prohlídka křížové cesty, rozhledna, vodárna, větrná elektrárna, stánkový
prodej. V 11.30 hod. začne Mše svatá, kterou bude sloužit rektor baziliky P. Ing. Jiří Šolc. V 12.30 hod.
slavnostní vyhlášení, od 13.00 hod. oběd v restauracích dle výběru, od 14.00 hod. prohlídka zvonů ve
zvonici Baziliky minor. Na závěr v 14.30 hod. proběhne požehnání řidičům a jejich vozidlům. Každý
motorista musí mít sebou absorpční podložku nebo vaničku pod motor (hygienické pásmo 1. stupně
ochrany životního prostředí), jinak bude z této akce vykázán. Hlavní pořadatelé – HVCC Rožnov pod
Radhoštěm, Matice svatohostýnská.
Kontakt: předseda HVCC Vladimír Šimek, tel. 602 837 423
E-mail: honestveteran@seznam.cz
http://www.honestveteranroznov.cz
Pátek 15. 6. – neděle 17. 6. 2018 – areál TJ Milíkov u Jablunkova

Vše na kolech v čase – Milíkov 2018
IX. ročník srazu všech příznivců veteránských vozidel, Mustangů a US Cars s bohatým kulturním a
doprovodným programem. Akce se koná v Milíkově u Jablunkova na fotbalovém hřišti TJ Milíkov.
Pořadateli jsou Sdružení GT 40 – Milíkov Mustang & Veterán klub – klub pro milovníky veteránů,
mustangů a amerických vozidel. Jedná se o přehlídku historických automobilů a motocyklů, doplněnou
soutěží elegance, módními přehlídkami, prezentacemi firem, soutěžemi pro diváky a bohatou nabídkou
místních gastronomických specialit.
Kontakt: tel. 606 749 840
E-mail: info@gt40-srazmustangu.cz
http://www.gt40-srazmustangu.cz
Sobota 16. 6. 2018 – Němčice na Hané

XI. moravské setkání historických vozidel v Němčicích na Hané
Akci pořádá Hanácký auto moto veterán klub v AČR Prostějov. Zahájení v 8.00 hod., výstava a soutěž
elegance. V 10.00 hod. start soutěžní jízdy mikroregionem Němčicka, od 12.30 hod. oběd, po obědě
zábavné testy a soutěže, vyhlášení výsledků a předání pohárů a cen v 15.00 hod. Kategorie A – F auto i
moto. Startovné (předpokládané) včetně oběda 150 Kč řidič, 80 Kč spolujezdec.
Kontakt: Petr Studený, tel. 602 824 254
http:// www.veteranklubprostejov.webnode.cz

Sobota 16. 6. 2018 (předběžný termín)

Veterán piknik Olšany
Veterán klub severního Pomoraví pořádá již 27. piknik – sraz auto a moto veteránů na fotbalovém hřišti
v Olšanech, okr. Šumperk. Akce je to v našich končinách spíše neznámá, foto prezentace na stránkách
klubu z předchozích ročníků je zajímavá. Neváhejte a vyzkoušejte. Hodinu začátku akce pořadatelé
prozatím nesdělili – patrně v 8.00-10.00 hod.
Tel.: 604 914 989
E-mail: popular39@seznam.cz
http:// www.veteranklubsp.cz
Sobota 23. 6. 2018 – letiště v Drahotuších u Hranic na Moravě

Auto-moto-veterán burza Hranice na Moravě – Drahotuše
Velká jarní auto, moto, veteran burza na polním letišti v Drahotuších – plocha bez omezení místa pro
prodejce. Začátek v sobotu od 6.00 hod, pro prodejce možnost příjezdu již v pátek večer. Burza se týká
sběratelství, auto, moto, veteránů, militárii, starožitností a všeho co Vám překáží ve stodolách či
garážích. Na burze prodávají i prodejci ze Slovenska a Polska. Kontakt na pořadatele: J. Zemánek, tel.
603 325 003
e-mail: jirimoto@seznam.cz
http://www.burzadrahotuse.cz
Sobota 23. 6. 2018 – 9.00 hod. – Slezské náměstí v Bílovci

Bílovecké šlapátko
Pořadatelé srdečně zvou tradiční účastníky i nové tváře na v pořadí již 11. ročník Bíloveckého šlapátka.
Sraz bude v 9.00 hod. u kašny na náměstí v Bílovci. Dobové jízdní kolo a dobový oděv, něco dobrého
sebou v košíku a hlavně dobrou náladu a smysl pro recesi.
Kontakt: Tomáš Ocásek, tel. 605 576 197
E-mail: tom.ocasek@centrum.cz
http:// www.tom-foto4.webnode.cz/novinky/bilovecke-slapatko/
http:// www.tom-foto4.webnode.cz; www.kcv-hrabova.estranky.cz
Sobota 23. 6. 2018 – 9.00 hod. – hřiště v Oklšanech

Veterán piknik Olšany
Akce bude zahájena v Olšanech na okr. Šumperk, pořadatelé prozatím nesdělili více podrobností (v
minulých ročnících byl pestrý program). Na tuto akci přijíždí cca 50 zajímavých vozidel.
Tel.: 604 914 989
E-mail: popular39@seznam.cz
http:// www.veteranklubsp.cz
Neděle 24. 6. 2018 – 9.00 hod. – náměstí v Rychvaldu u Ostravy

Rychvald plný veteránů
Desátý ročník setkání veteránů na Náměstí míru v Rychvaldu. Akce začíná v 9.00 hod. Hudební
produkce, spanilá jízda Rychvaldem, oběh v kulturním domě. Deštníky pro jistotu sebou – na této akci
pravidelně zaprší. Na tuto akci jezdíme již několik let – patrně ještě domluvíme společný odjezd.
E-mail: leon.star@seznam.cz
http://www.vrychvald.wz.cz
Sobota 23. 6. – neděle 24. 6. 2018

Mezinárodní sraz historických vozidel – XI międzynarodowy zlot pojazdów
zabytkowych – Zabełków

Již 11. mezinárodní slet historických vozidel na sportovním hřišti v Zabelkowie v PL, nedaleko
Bohumína. V sobotu od 11.00 hod. prezence, spojená s výstavou vozidel. Večer pravá polská zábava
spojená s živou hudbou a bohatým občerstvením. V neděli od 11.00 hod. mezinárodní sportovněorientační jízda v délce 50 km. Ubytování přímo na hřišti ve stanech nebo v přívěsech a také
v nedalekém hotelu. Účastnický poplatek 30 zł.
Kontakt: Marian Studnic, tel. +48 601 084 501
E-mail: ekoland@zabelkow.pl
http://www.zlot.zabelkow.pl; www.zabelkow.pl
Sobota 30. 6. 2018 – zámecký park ve Slavkově u Brna

Veteranfest – setkání majitelů historických vozidel, Slavkov u Brna
Poslední červnová sobota je již tradičně vyhrazena oblíbené a velmi navštěvované akci Oldtimer
festival, kterou v roce 2018 po jednoroční odmlce pořádá nový pořadatel Zámek Slavkov – Austerlitz.
Toto výjimečné setkání automobilových veteránů patří k nejvýznamnějším akcím tohoto druhu
pořádaným vůbec. Kde jinde v Evropě můžete shlédnout historii dopravy v historickém kontextu dvou
století, počínaje koňským spřežením přes parní povozy až po současné sportovní automobily
a motocykly. Obvykle se sjede 500 – 900 historických vozidel. Současně je pro návštěvníky připraven
bohatý doprovodný program, který je koncipován nejen pro milovníky historie, ale také pro rodiny
s malými dětmi. Oficiální zahájení proběhne v 9.00 hod., začátek akce od 5.00 hod. ráno.
V předloňském roce 2016 činila návštěvnost na této akci rekordních 16 000 osob. V roce 2017 se akce
nekonala.
Výstava historických vozidel (moderovaná prezentace klubů a představení exponátů), soutěž elegance
– moderovaná prezentace, divácká anketa, cílová jízda – dojezd účastníků. Po celou dobu festivalu je
přístupný slavkovský zámek se všemi svými expozicemi od 09.00 do 17.00 hod.
Kontakt: tel. 513 034 156
E-mail: infocentrum@zamek-slavkov.cz
http://www.zamek-slavkov.cz

Akce v červenci – prosinci 2018:
Pokud termín akce není potvrzen nebo není ještě definitivní, najdete v závorce poznámku. Další akce budou doplňovány
průběžně v průběhu roku. Některé tradiční akce se letos nekonají nebo zanikly. Do našeho přehledu nedáváme akce
v Čechách a akce určené výhradně pro VIP. Doplňujeme i tradiční akce v příhraničí v Polsku a na Slovensku. Změna
programu vyhrazena. U většiny akcí je uveden kontakt na webové stránky pořadatelů.
Poslední aktualizace proběhla v úterý 16. ledna 2018.

Neděle 1. 7. – sobota 7. 7. 2018, start z Prahy bude upřesněn

S Tatrami do Tater přes Kopřivnici
Podle pořadatelů se mohou přidat také veterány jiných značek, včetně motocyklů. Předpokládaný počet
noclehů je 6 – pořadatelé zajišťují levnější ubytování v kempech (2x na Olomoucku, 2x Kopřivnice a
okolí, 2x v Tatrách). Nic bližšího o této akcií prozatím není známo.
Kontakt: Jan Úředníček, tel. 604 136 210
E-mail: jan.urednicek@seznam.cz
Čtvrtek 5. 7. 2018 – 8.00 hod. – odjezd ze Zámeckého náměstí ve Frýdku

Veteránský sraz – Velká Polom
Tradiční, v pořadí již. 29. veteránský sraz a orientační jízda historických vozidel se koná ve Velké
Polomi na Opavsku. Sraz od 9.00 hod. na velké odstavné ploše v centru obce. Akci pořádá pobočný
spolek AVZO TSČ ČR Velká Polom. Na začátku prázdnin se bezesporu jedná o nejlepší akci, kterou

můžeme doporučit v rámci Moravskoslezského kraje. Old Fiat Club již tradičně od roku 2007 pořádá
společnou jízdu na tuto akci – sraz je v 8.00 hod. na Zámeckém náměstí ve Frýdku.
Kontaktní osoba: Petr Válek, Zahradní 428, 747 64 Velká Polom
Čtvrtek 5. 7. – neděle 8. 7. 2018

X. Trabant sraz Morava 2017
Tradiční sraz příznivců Trabantů, Wartburgů, Barkasů, Roburů, Multicarů – všech vozidel koncernu IFA
probíhá v Campingu Žralok v Plumlově u Prostějova. Sraz pořádá Trabant Gang Brno. Pořadatelé
připravují tradičně velmi zajímavý a bohatý program, např. v loňském roce to byly jízdy zručnosti
v kategoriích muži, ženy, jízda naslepo, plavba pravidelnosti na Trabi Titaniku, soutěže o zajímavé ceny,
v letošním roce patrně v duchu retro stylu sedmdesátých a osmdesátých let minulého století.
E-mail: jankar221@seznam.cz
http://www.trabantsraz.cz
Sobota 7. 7. 2018 – 7.00 hod. – odjezd ze Zámeckého náměstí ve Frýdku

XV. sraz veteránů a hasičské techniky v Holešově
Tradiční veteránský sraz v zámeckém parku v Holešově – veteránská burza, soutěže, spanilá jízda a
bohatý doprovodný kulturní program. Druhý největší veteránský sraz na Moravě pořádá SDH Němčice u
Holešova. Jedná se o špičkovou akci, na které nemůžeme chybět. Další podrobnosti k programu
prozatím pořadatelé nesdělili. Předpokládají účast přibližně 700 historických automobilů a motocyklů.
Old Fiat Club pořádá tradičně společnou jízdu na tuto akci – sraz v 7.00 hod. na Zámeckém náměstí ve
Frýdku, v 7.10 hod. na benzinové pumpě u přehrady Olešná, v 7.30 hod. na benzinové pumpě na
začátku Nového Jičína. Na zpáteční cestě z Holešova navštívíme další zajímavosti. Kontakt. Miroslav
Skutka, tel. 606 541 857; Milan Ševčík, tel. 736 507 616; Zdenek Masný, tel. 608 464 297
E-mail: miroslavskutka@seznam.cz; milan.sevcik@email.cz; zdenek.masny@seznam.cz
http:// www.sdh-nemcice.wbs.cz
Pátek 13. 7. – neděle 15. 7. 2018 (předpokládaný termín)

11. kysucký Trabant sraz Čadca
Ubytování – Penzion Gájuz Oščadnica, GPS 49.4336,18.8809.
Rezervace ubytování: tel. +421 905 732 710
E-mail: penzion@gajuz.sk
http://www.penzion.gajuz.sk
Cena ubytování v penizónu: 10€ / osoba / noc, děti do 3 let zdarma, vlastní stan, auto a karavan 2€ /
osoba / noc. Účastnický poplatek: 7 € / vozidlo. Více podrobností na stránkách pořadatelů.
Kontakt: Miroslav Gonek, tel. +421 905 170 191; Michal Zelník, tel. +421 903 127 638
E-mail: tkcadca@gmail.com
Sobota 14. 7. 2018 – 8.30 hod. – parkoviště před Dělnickým domem ve Studénce

Poli veterán jízda Studénka
V pořadí již 14. ročník tradiční pohodové jízdy historických automobilů a motocykl v okolí Studénky.
Sraz účastníků před dělnickým domem ve Studénce, prezence od 8.30 hod. Slavnostní start v 10.00
hod. Soutěž je vypsána pro kategorie A1, M1 do roku výroby 31. 12. 1945 a A2, M2 od roku výrovy 1. 1.
1946 do roku 1984. Kategorie Velorex bude vypsána při minimálním počtu pěti účastníků. Součástí
setkání jsou spanilá jízda, jízda zručnosti a dovedností a soutěže pro všechny účastníky. Pořádá AMK
Vítkov Slezský veterán klub. Na tuto akci jezdíme již tradičně několik let – individuální dojezd, případně
domluvíme společnou jízdu.
Tel. 606 240 707
E-mail: antonin.seuer@qmail.com
http:// www.amk.hyperlink.cz

Pátek 20. 7. – neděle 22. 7. 2018 – autokemp Řeka u Třince

Slezský sraz dvoutaktů – Řeka
Slezský sraz dvoutaktů se již tradičně koná v rekreačním areálu v Řece nedaleko Třince. Pořadatelem
je Veterán Trabant klub Bohumín ve spolupráci s obcí Řeka. V polovině prázdnin skvělá oddechová
akce s výbornou partou organizátorů a účastníků z několika zemí. Vřele doporučujeme k účasti tuto
výbornou akci našeho spřáteleného klubu. Podrobný program průběžně doplníme.
Kontakt: Lešek Richter, tel. 602 793 423
E-mail: trabant.bohumin@seznam.cz
http://www.vtkbohumin.net
Sobota 21. 7. 2018 – 8.00-9.00 hod. – Trojanovice u Frenštátu p. R.

Po valašskych kopcach
Sraz účastníků od 8.00 do 9.00 hod. na zahradě Památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla
v Trojanovicích. Volná pohodová jízda historických motocyklů z Trojanovic přes Čeladnou do Beskyd a
zpátky do Trojanovic (podrobná trasa bude upřesněna později). Akci pořádají Český klub historických
motocyklů Ostrava, Veterán klub Náměšť nad Oslavou, valašská sekce Zašová spolu s Obecním
úřadem v Trojanovicích. Hlavním pořadatelem je B. Pavliska (tel. 556 850 369, 731 151 173).
Sobota 21. 7. 2018 – 9.00 hod. – Horní náměstí v Olomouci

XX. Hanácké okruh Olomouc – Tovačov
Klub historických vozidel S.K.A.M. Olomouc pořádá jubilejní sraz vozidel, vyrobených do roku 1939.
Jízda bude odstartována v 10.45-11.00 hod. hromadně z Horního náměstí v Olomouci. Startovné je 100
Kč za vozidlo. Ostatní náklady si každý účastník hradí sám. Zájemci o tuto akci se mají dopředu
přihlásit. V minulých ročnících účast 100 posádek a 6 500 diváků.
E-mail: skam@skam.cz
http:// www.skam.cz
Čtvrtek 26. 7. – neděle 29. 7. 2018

Beskyd Rallye Turzovka
Město Turzovka a Turzovský Veteran Club pořádají 21. ročník Beskyd Rallye Turzovka. Ubytování
účastníků v hotelu Petr Bezruč v Malenovicích. Startovné (předpokládaná stejná částka jako v roce
2017) 2 750 Kč (100 Euro) na jednoho člena posádky (v ceně noclehy, stravování, občerstvení, vstupné
do objektů). Vyplněné přihlášky nutno zaslat do 30. 4. 2018. Veteránisté najedou v průběhu moravské,
slovenské a polské etapy přibližně 300 km, pořadatelé připravují bohatý program.
Prolog proběhne v pátek 27. 7. – od 13.00 do 17.00 hod. bude probíhat technická přejímka vozidel
jejich prezentace před hotelem Petr Bezruč v Malenovicích, od 18.00 do 20.00 hod. výstava vozidel
před kulturním domem ve Frýdlantu n. O. V pátek 28. 7. proběhne tzv. moravská etapa, v sobotu 29. 7.
tzv. slovenská etapa. Přesná trasa jízdy prozatím nebyla zveřejněna.
Kontaktní osoba: Václav Dostálek – předseda Beskyd Rallye, tel. 905 407 262
e-mail: beskydrallye@gmail.com ; dostalek@centrum.cz
http//: www.tvcturzovka.ic.cz; www.beskydrallye.com
Sobota 4. 8. 2018 – 8.00 hod. – odjezd ze Zámeckého náměstí ve Frýdku

Soutěž elegance na zámku v Kuníně se přesouvá do Bohumína
Tradiční veteránský sraz, doplněný o soutěž elegance – Memoriál Jiřího Vaňka. Akci pořádá VCC
Ostrava za podpory K3 Bohumín. Začátek akce v 9.00 hod. v areálu parku a letního kina v Bohumíně.
Určeno pro automobily do roku výroby 1975 a motocykly do roku 1960. Vybraná a pořadateli potvrzená
vozidla zajímavých značek a typů až do současnosti. Na tuto akci již tradičně několik let po sobě
jezdíme.

Kontakt: Lukáš Kudrna, tel. 720 205 510
E-mail: ke.sakul@seznam.cz
http://www.veteran-ova.cz
Sobota 4. 8. 2018 – na tuto akci je nutno se dopředu přihlásit

Veteránem nejen Kroměřížskem
X. ročník soutěže Veteránem nejen Kroměřížskem – setkání historických automobilů v Kroměříži.
V sudých letech probíhá méně náročná akce „Setkání přátel Veterán klubu Kroměříž“. Jízda zručnosti,
orientační jízda a další soutěže se budou konat na Velkém náměstí v Kroměříži a v okolí. Začátek akce
v 9.00 hod. Pořadatelem je Veterán klub Kroměříž, hlavním partnerem je firma KMOTR – Masna
Kroměříž, a. s. Věková specifikace – auto, moto do roku výroby 1970 (se souhlasem pořadatelů i mladší
zajímavá vozidla). Na tuto akci je zapotřebí se dopředu přihlásit (uzávěrka do konce června). Z důvodu
finanční a organizační náročnosti je tato akce pořádána jednou za dva roky. Z našeho pohledu výborná,
ale fyzicky dosti hodně náročná akce (zúčastnili jsme se v letech 2010, 2011 a 2012).
Kontaktní osoba: Tomáš Barnet
E-mail: info@ceskyveteran.cz
http://www.ceskyveteran.cz
Sobota 11. 8. 2018

XIII. memoriál Františka Proseckého, sen.
Veterán kklub Tatra Bystřice nad Pernštejnem pořádá sraz historických vozidel a jejich přátel na náměstí
v Bystřici n. P. Ubytování bude zajištěno v internátu VOŠ Bystřice n. P.
Kontakt: tel. 603 506 442
Ubytování, e-mail: hegerova.olga@stesby.cz
Organizátoři, e-mail: prosecky.tatra@worldonline.cz
http://www.malirstvi.jihlavsko.com
Sobota 11. 8. 2018 – Valašská Bystřice

Radegast 33 – 20018, Memoriál Jirky Šnajdera
Jubilejní 10. ročník. Mezinárodní závody veteránů, jízda pravidelnosti do vrchu – akce navazuje na
historickou tradici závodu, který se jel 6. 6.1976 pod názvem „Radegast Závod automobilů do vrchu“, na
trati Prostřední Bečva – Pustevny. Akci pořádá Honest Veteran Car Club Rožnov pod Radhoštěm ve
spolupráci s SDH Valašská Bystřice, jedná se o dvě měřené jízdy pravidelnosti na trati Valašská
Bystřice – Hlaváčky, kde je stanovená průměrná rychlost 50km/hod. Závod je zajímavý tím, že nejlépe
hodnocený jezdec, nebo posádka by měli dosáhnout nejmenšího časového rozdílu mezi oběma
měřenými jízdami. Sraz účastníku v 9.00 hod. na parkovišti společenského domu „U Pernických“ ve
Valašské Bystřici. Automobily a motocykly do roku výroby 1982.
Kontakt: Vladimír Šimek, tel. 602 837 423
E-mail: honestveteran@seznam.cz
http://honestveteranroznov.cz
Sobota 11. 8. 2018 – 6.00 hodin – Zámecké náměstí ve Frýdku

Výlet veteránem do Jeseníků – Priessnitzův okruh 2018
Dvoudenní výlet veterány do oblasti Jeseníků (Hynčice, Česká Ves, Jeseník, Zlaté Hory, Vrhno pod
Pradědem, Karlova Studánka, Malá Morávka, Karlov). Ubytování bude zajištěno v penzionu v Městě
Albrechticích – Hynčicích u našich členů, manželů Noskových (cena za noc 100 Kč). Součástí výletu je
také prohlídka expozice veteránů v České Vsi a zúčastníme se také 19. ročníku soutěžní jízdy veteránů
„Priessnitzův okruh 2018“, kterou pořádá Auto moto veterán klub Česká Ves – www.veteranklub.cz
(startovné včetně oběda 150 Kč, druhá osoba oběd 100 Kč). Orientační soutěž je zařazena do seriálu
MČR – PHV AVCC AČR. Prezence v České Vsi u Jeseníku od 8.30 do 10.45 hod.

K naší malé koloně veteránů se můžete připojit cestou – v Žabni (cca 6.10 hod.), v Nové Bělé na
Krmelínské ul. za odbočením od Paskova (cca 6.20 hod.), a v Porubě na parkovišti u Globusu (cca
v 6.50 hod.). Předpokládaná délka jízdy 380 km. Nemusíte jet italským veteránem – může to být i auto
nebo moto jiné značky, žádné další poplatky nevybíráme (jídlo si hradí účastníci sami).
Na tuto akci je zapotřebí se přihlásit předem (kvůli ubytování a společné přihlášce na Priessnitzův
okruh).
Kontakt: předseda OFC Mgr. Polášek, tel. 603 505 727
E-mail: jaromir.polasek@volny.cz
Sobota 11. 8. 2018

Oldtimer Parade Kravaře
Druhou srpnovou sobotu na zámku v Kravařích ve Slezsku pořádá Auto moto club Kravaře, z. s. soutěž
elegance historických vozidel, spojenou s dovednostními soutěžemi pro účastníky. Prezence od 9.00
hod., proběhne výběr vozidel do soutěží (maximálně 50 automobilů a 50 motocyklů), 10.00-15.30 hod.
divácká soutěž elegance všech vozidel, 10.30-12.30 hod. spanilá jízda zámeckým parkem se soutěžemi
elegance, soutěž o Pohár Petra Lamicha (soutěžní vozidla s nejkrásnějším zvukem motoru), prezentace
posádek a vozidel před porotou a diváky, 16.30 hod. slavnostní vyhodnocení soutěží a předání cen,
volná zábava do 22.00 hod. Po celý den bude zajištěno občerstvení a bohatý doprovodný program.
Kontakt: Tomáš Barták, tel. 603 857 857
E-mail: bartak@oldracing.cz
http://www.oldracing.cz
Neděle 12. 8. 2018

XIII. rallye historických vozidel „Z lázní do lázní“
Program: 7.30-9.30 hod. přejímka vozidel v areálu lázní Skalka, 9.30-10.00 hod. rozprava, 10.00-11.00
hod. start vozidel, cca 10.30-12.00 hod. příjezd do Čech pod Kosířem, 12.00-12.30 hod. příjezd do cíle
jízdy v lázních Slatinice. Výstava automobilů, oběd, divácká soutěž elegance, módní přehlídka
dobového oblečení. Od 14.00 do 15.00 hod. vyhlášení výsledků jízdy pravidelnosti a soutěže elegance.
Pořádá Hanácký auto-moto-veterán klub v AČR Prostějov.
Kontakt na pořadatele: Martin Klos, tel. 777 298 508
http://www.veteranklubprostejov.webnode.cz
Sobota 18. 8. 2018

Auto-moto-veterán burza Hranice na Moravě – Drahotuše
Velká jarní auto, moto, veteran burza na polním letišti v Drahotuších – plocha bez omezení místa pro
prodejce. Začátek v sobotu od 6.00 hod, pro prodejce možnost příjezdu již v pátek večer. Burza se týká
sběratelství, auto, moto, veteránů, militárii, starožitností a všeho co Vám překáží ve stodolách či
garážích. Na burze prodávají i prodejci ze Slovenska a Polska. Kontakt na pořadatele: J. Zemánek, tel.
603 325 003
e-mail: jirimoto@seznam.cz
http://www.burzadrahotuse.cz
Sobota 18. 8. 2018 (prozatím nepotvrzený termín)

Auto moto burza Leskovec u Vsetína
Burza s tematikou auto-moto veterán, starožitnosti, antik, military, sběratelství a všechno možné co se
najde na půdách. Akce probíhá v sousedství firmy Kemmerich v blízkosti obce Leskovec, okr. Vsetín.
Pro prodejce přístup od pátku 19.00 hod., v sobotu od 7.00 hod. pro návštěvníky. Občerstvení zajištěno.
Kontaktní osoba: p. Tomanec, tel. 603 260 001

Sobota 18. 8. 2018 – pro zájemce společný odjezd ze Zámeckého náměstí ve Frýdku v 7.00 hod.

Cisarská rallye Neplachovice + obecní slavnost
XII. ročník orientační soutěže historických vozidel, pořádají Veterán klub Neplachovice a obec
Neplachovice v rámci obecní slavnosti k 760. výročí založení obce. Prezence účastníků od 7.00 do 9.30
hod. v zámeckém parku v Neplachovicích. Start závodu v 10.00 hod., délka tratě cca 60 km,
vyhodnocení soutěže v 16.00 hod. Pořádají Obec Neplachovice – kulturní a zámecká komise a Milan
Trojančík.
Kontaktní osoba: Milan Trojančík, tel. 602 749 122
e-mail: milantrojancik@seznam.cz
http://www.neplachovice.cz
Pátek 24. 8. – neděle 26. 8. 2018 (předpokládaný termín – bude upřesněn) – výstaviště Černá louka v
Ostravě

Veteráni na Černé louce v Ostravě
V měsících červenci a srpnu 2018 proběhne v pavilónu „C“ na výstavišti Černá louka v Ostravě velká
výstava auto a moto veteránů, na které se bude podílet 15 veterán klubů z Moravskoslezského kraje.
Na závěr této náročné výstavní akce se má uskutečnit třídenní sraz historických vozidel – hlavní
program se uskuteční v sobotu – začátek akce v 9.00 hod. před pavilónem C. Jízda pravidelnosti,
soutěž elegance, doprovodný program, prohlídka muzea motocyklů a výstavy veteránů. Zajímavou akci
připravuje Český klub historických motocyklů Ostrava-Třebovice spolu s Výstavištěm Černá louka a
dalšími veterán kluby (Old Racing Club, Veteran Car Club Ostrava aj.).
Kontakt: Tomáš Michálek – starosta ČKHM, tel. 736 452 880
E-mail: tomulec@seznam.cz
http://www.ckhm.cz
Sobota 1. 9. 2018

Přehlídka elegance historických vozidel Tišnov – Lomnice, XIX. ročník
Autoklub Tišnov společně s Veteran Car Clubem Čebín, Městem Tišnovem, Městysem Lomnice a
Sborem dobrovolných hasičů v Lomnici pořádají již tradiční 19. ročník přehlídky elegance historických
vozidel. Máte možnost sebe i druhé potěšit nejen elegancí svých vozidel, kterou můžete ještě
podtrhnout vlastním vhodně voleným zevnějškem, což bude samozřejmě vítáno a přispěje ke vkusu
jízdy elegance. Kategorie: Auta, motocykly a retro – vozítka (kočárky, kola, šlapací autíčka) do roku
výroby 1986.
Kontakt: Bohumil Barchánek, 776 655 842
E-mail: elegance.tisnov@email.cz
http:// www.veteranclub.estranky.cz
Pátek 7. 9. – neděle 9. 9. 2017 – Autokemp Žralok, Plumlov

Třetí moravské setkání automobilů a motocyklů RVHP v Plumlově
Pohotovostní útvar VB, Sportovní klub policie Moravan Prostějov, z. s. a International Police
Association, sekce ČR, územní skupina 223 srdečně zvou všechny nadšence na 1. setkání automobilů
RVHP (vozidla všech značek zemí někdejšího východního bloku) do Campingu Žralok v Plumlově.
Program: 8.00-10.00 registrace přijíždějících účastníků, 10.00 slavnostní zahájení, 10.30-11.30 soutěže
„Aneb jak jsme si hrávali jako děti“, 11.30-12.00 volná zábava, oběd a další (postupně bude upřesněno).
Po celý den hudba z 70. a 80. let minulého století. Osobní a nákladní auta, motocykly, traktory, jízdní
kola z let 1945-1989. Bytování v chatkách (pro přihlášené účastníky za 130 Kč na osobu) nebo ve
stanech. Účastnický poplatek 100 Kč za vozidlo. Kontakt: tel. 730 513 780
Registrace auto-moto účastníků, e-mail: vb.snb@seznam.cz
Rezervace ubytování v kempu, e-mail: atczralok@seznam.cz
http://www.pohotovostni-utvar-vb.cz

Sobota 15. 9. 2018 (předběžný termín)

Auto-moto veterán burza Baška
Tradiční auto-moto veterán burza, která probíhá na parkovišti pod přehradní nádrží Baška v době 6.00 –
13.00 hod. Akce se koná pravidelně již od roku 1974.
Kontakt: Radek Grygařík, tel. 730 513 780
e-mail: radek.grygarik@seznam.cz
http://www.veteranclubbaska.cz; www.baska.cz/kalendar
Sobota 15. 9. 2018

Jízda pravidelnosti – Hutisko – Soláň
Tradiční jízda pravidelnosti Hutisko-Solanec – Soláň, určená pro historická vozidla do roku výroby 1983
(pořadatelé připustí i účast mladšího zajímavého vozidla). Přejímka vozidel na náměstí v HutiskuSolanci mezi 7.00 – 9.00 hod. Akci pořádá Valašský Veteran Car Club Rožnov pod Radhoštěm.
Kontaktní osoba: Lubomír Jasný, tel. 774 971 742
E-mail: predseda@valasskyvcc.cz
http://www.valasskyvcc.cz
Neděle 16. 9. 2018

8. ročník srazu auto-moto veteránů v Orlové
Sraz pořádá spolek Václavka na Starém náměstí v Orlové. Dojezd účastníků do 10.00 hod. Okružní
jízda přes Orlovou – Lutyni. Součástí doprovodného programu bude jízda zručnosti. Velmi zdařilá akce,
na kterou např. v roce 2016 zavítalo 121 posádek se svými vozidly.
E-mail: jiri.drobek@centrum.cz
https://cs-cz.facebook.com/Spolek.Vaclavka
Pátek 28. 9. 2018 – prezence účastníků proběhne od 6.30 do 9.30 hod. na Masarykově náměstí
v Novém Jičíně

Svatováclavská vyjížďka veteránů – Memoriál Růženy Horákové
V pořadí již 8. ročník Svatováclavské vyjížďky historických vozidel pořádá VVCC Rožnov pod
Radhoštěm ve spolupráci s dalšími subjekty jako pohodovou jízdu historických automobilů a motocyklů
v širším okolí Nového Jičína. Maximální počet vozidel – 150. Vozidla do roku výroby 1980, která splňují
podmínky pro provoz na pozemních komunikacích. Slavnostní přivítání a rozprava v 9.30 hod. V 10.00
hod. odjezd na trasu jízdy (podrobnosti budou postupně zveřejněny).
Kontaktní osoba: František Horák, tel. 602 780 163
E-mail: svatovaclavskavyjizdka@gmail.com
http://www.valasskyvcc.cz; www.svatovaclavskavyjizdka.webnode.cz
Neděle 30. 9. 2018

Závěr veteránské sezóny – Lipník nad Bečvou
Tradiční ukončení veteránské sezóny pro historická vozidla do roku výroby 1987 pořádá Oldtimer Club
Helfštýn. Sraz v Lipníku nad Bečvou od 9.00 hod., bude následovat spanilá jízda veteránů s cílem na
hradě Helfštýn.
Kontakt: Jiří Zemánek, tel. 603 325 003
E-mail: jirimoto@seznam.cz
http://www.oldtimer-helfstyn.cz

Sobota 6. 10. 2018

Motosraz Pstruží
Již 8. ročník srazu moto veteránů pořádá Beskydský Veterán Klub u restaurace Vlčárna v obci Pstruží
nedaleko Frýdlantu nad Ostravicí. Zahájení je v 13.00 hod., následuje spanilá jízda v poměru 1 : 33 od
15.00 hod. Pořadatelé připravují bohaté občerstvení a řadu zajímavých soutěží (např. hod rámem,
kolem a pneumatikou motocyklu).
Kontakt: Daniel Novotný, tel. 739 838 286
E-mail: motosraz@email.cz
http://www.motosraz.pstruzi.cz
Sobota 6. 10. 2018

Zakončení veteránské sezóny v Zabełkówie
Začátek akce od 11.00 hod. na sportovním hřišti v Zabelkowie v PL, nedaleko Bohumína. V sobotu od
11.00 hod. prezence, spojená s výstavou vozidel. Následuje mezinárodní sportovně-orientační jízda
v délce 50 km. Večer pravá polská zábava spojená s živou hudbou a bohatým občerstvením. Ubytování
přímo na hřišti ve stanech nebo v přívěsech a také v nedalekém hotelu. Účastnický poplatek 30 zł.
Kontakt: Marian Studnic, tel. +48 601 084 501
E-mail: ekoland@zabelkow.pl
http://www.zlot.zabelkow.pl; www.zabelkow.pl
Sobota 13. 10. 2018

Ukončení sezóny československých veteránistů – V. mezinárodní spanilá jízda
Hnest Veteran Car Club Rožnov pod Radhoštěm pro přátele, kamarády a nadšence historických strojů,
ve spolupráci se slovenskými přáteli, připravil na závěr letošní sezóny překvapení. Akce je omezena
celkem na 100 historických vozidel z ČR a SR. O výběru vozidel na start spanilé jízdy bude jednat
mezinárodní komise. Vozidla účastníků jízdy musí být starší třiceti let, musí mít platnou STK a musí být
v perfektním technickém stavu. Účastnický poplatek je 150,- Kč za každé historické vozidlo. Obědy jsou
zajištěny pro všechny účastníky – oběd pro 1 osobu bude stát 300 Kč. Na tuto akci je nutno se přihlásit
formou přihlášky na stránkách Honest Veteran Car Clubu Rožnov pod Radhoštěm. Program a trasa
jízdy prozatím nejsou zveřejněny.
Kontaktní osoby: předseda HVCC Vladimír Šimek
E-mail: honestveteran@seznam.cz
http:// www.honestveteranroznov.cz
Neděle 21. 10. 2018 – 7.00-12.00 hod. – Camp Sport Rožnov p. R.

Auto-moto burza Rožnov pod Radhoštěm
Tradiční auto-moto-veterán burza se koná od 7.00 hod. ráno v areálu Camp Sport Rožnov pod
Radhoštěm. Akci pořádá Valašský Veteran Car Club Rožnov pod Radhoštěm.
Kontaktní osoba: Lubomír Jasný, tel. 774 971 742
E-mail: predseda@valasskyvcc.cz
http://www.valasskyvcc.cz
Neděle 28. 10. 2018 – 9.30 hod. – odjezd ze Zámeckého náměstí ve Frýdku

Ostrá hůrka – Háj ve Slezsku
V pořadí ji 10. polední (od 11.30 hod.) setkání historických vozidel na Ostré hůrce u obce Háj ve
Slezsku. Toto setkání je součástí celodenní akce „Zavírání šoupátek“ Českého klubu historických
motocyklů Ostrava a hvězdicového turistického pochodu z Ostravy – Poruby, Hlučína, Dolního
Benešova a Kravař k pomníku na Ostré hůrce, které se konají v rámci připomenutí dne vzniku
Československé republiky. Pořádají ČKHM Ostrava a Oldracing club ve spolupráci s obcí Háj ve

Slezsku. Na tuto akci každoročně pořádá společnou vyjížďku členů a zájemců Old Fiat Club. Odpolední
krátký výlet veterány, posezení v některé stylové hospůdce. Nekoná se, když napadne sníh.
Kontaktní osoba: Tomáš Barták, tel. 603 857 857
E-mail: bartak@oldracing.cz
http://www.oldracing.cz; www.ckhm.webgarden.cz
Pondělí 31. 12. 2018 – 9.00 hod. – parkoviště na Celní ulici v Hlučíně (předběžný termín)

Předsilvestrovská jízda zručnosti – Hlučín
Poslední setkání příznivců automobilového sportu a také veteránů v závěru starého roku – začátek
akce v 9.00 hod. v budově Automotoklubu Hlučín na Celní ulici. Jízdy se postupně konají na třech
místech v Hlučíně, této soutěže se každoročně účastní kolem 90 posádek, z toho kolem 10 veteránů.
E-mail: amk.hlucin@seznam.cz; amk@hlucin.com
http://amk.hlucin.com
Pondělí 31. 12. 2018 – 10.30-11.00 hod. – sraz před hostincem „U Čendy“ v Hodoňovicích

Desátý silvestrovský výstup na Monte Čupelo
Zveme vás na netradiční výstup na lašský Říp – Čupek, Monte Čupelo, Metylovskou hůrku. Žádný
Lašan nesmí v tento slavný den zůstat doma za pecí. V 11.45 hod. se na Čupku setkají dva pochodové
proudy – z Hodoňovic a z Metylovic. Všechny nás přivítá živá hudba, pro mlsné pusy bude dostatek
dobrého jídla, a aby se nám lépe zpívalo, mazadlo na panty dodá královská lašská „Beskydská likérka“.
Nový rok přivítá náš panovník Viluš I. Krulikovský.

.

