TISKOVÁ INFORMACE č. 17
Nádherné „bugatky“ opět zaburácí v ulicích Zlína
Velká lahůdka je opět připravena pro milovníky skvostných automobilových veteránů
zásluhou pořadatelů ze společnosti Samohýl Motor Holding a.s. Fanoušci historických
vozidel se mohou těšit na zcela ojedinělou exhibiční jízdu a setkání historických
sportovních automobilů převážně Bugatti i v letošním roce pod názvem 4. ročník GRAND
PRIX BUGATTI. Hlavním organizátorem této akce je JUDr. Ing. Ladislav Samohýl,
úspěšný zlínský podnikatel, velký nadšenec a milovník historických vozů.
Nádherné závodní vozy z minulých let se objeví v pátek 29. srpna 2014 po trase divácké
Super rychlostní zkoušky v centru krajského města Zlína. Městská erzeta proběhne jako
prolog před startem hlavního startovního pole Barum Czech Rally Zlín. Ještě předtím
fandové zhlédnou krásné a nablýskané vozy s nostalgií dávných let na výstavě před
zlínským zámkem. Lidé si připomenou časy, kdy automobily ještě byly pravými automobily,
kdy se vozy jednotlivých značek výrazně lišily a řidič řídil nebo brzdil bez pomoci
posilovačů či elektroniky. I při čtvrtém pokračování je zahrnuta v programu akce exhibiční
jízda vozidel starších ročníků značek různých automobilů jako například Darracq,
Laurin&Klement, Škoda, Walter, Mercedes-Benz, Aero, Hispano a další. Nejstarším
vozem podle roku výroby je Laurin&Klement F, který pochází z roku 1907.
Po exhibiční jízdě proběhne samotný závod, na který se diváci těší nejvíce. Na startu
GRAND PRIX BUGATTI se objeví v letošním roce desítka nádherných vozů Bugatti a
sekundovat jim budou Jaguar, MG Midget, Alfa Romeo, Amilcar a další. Závodní vozy
pojedou tři okruhy a z měřených časů se vyberou dva s nejmenším časovým rozdílem, tzv.
jízda pravidelnosti. V minulých letech za volanty těchto skvostných vozů usedly znamé
osobnosti jako například Francouz Jean-Pierre Nicolas, který v sedmdesátých letech
vyhrál pět závodů mistrovství světa a slavil i titul vicemistra světa v rally nebo dvojnásobný
mistr Evropy Ital Luca Rossetti. Na místě spolujezdce se objevil i populární herec Bolek
Polívka. Uvidíme, kdo ze známých tváří přijede do Zlína v letošním roce.
4. ročník GRAND PRIX BUGATTI
Pátek 29. srpna 2014 – časový program
15:00 – 16:00 hod. – výstava historických vozidel pro veřejnost v prostorách zámku ve
Zlíně
16:15 – 16:40 hod. – přejezd účastníků na náměstí Míru před radnicí, slavnostní start –
přejezd startovní rampy
18:30 – 19:00 hod. – exhibiční jízda historických vozidel, městský okruh ve Zlíně
19:00 – 19:30 hod. – jízda závodních speciálů Bugatti, městský okruh ve Zlíně
Ve Zlíně 17. srpna 2014
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