Vážení,
je nám velkým potěšením pozvat Vás jménem společnosti Veteránská krása s.r.o. a
sdružení Chateau Loučeň Concours d' Elegance na třetí ročník ojedinělé soutěže elegance
historických vozů, která proběhne ve dnech 6. a 7.6.2015 na zámku Loučeň. Oba dva
předchozí ročníky byly motoristickou veřejností přijaty s mimořádně dobrým ohlasem
zejména pro výjimečnost vystavených automobilů, ale také pro společenské prostředí,
které - jak se shodli účastníci, partneři akce, novináři i návštěvníci - vysoce převýšilo
standard českých veteránských akcí.
Místo pro soutěž elegance nebylo zvoleno náhodou. Samotný zámek Loučeň, ležící zhruba
půl hodiny jízdy od Prahy, je spojený s historií automobilového průmyslu více, než by se
na první pohled mohlo zdát. Rodina Thurn-Taxisů, které zámek v minulosti patřil,
vlastnila na počátku minulého století akcie firmy Laurin & Klement a princ Erich byl
dokonce předsedou správní rady. Tento prvek nabývá na letošním ročníku zvláštního
významu, neboť bude velkou výstavou automobilů i dalších exponátů (ze ŠKODA Muzea,
sbírky Ladislava Samohýla i dalších soukromých sbírek) připomenuto 120 let vzniku
automobilky Laurin & Klement/ŠKODA, která je také generálním partnerem akce.
V sobotu 6.6. 2015 proběhne i jízda automobilů Laurin & Klement/ŠKODA z Mladé
Boleslavi na Loučeň.
Na třetí ročník Chateau Loučeň Concours d'Elegance jsme pozvali vybrané historické
automobily a těší náš, že naprostá většina oslovených majitelů své vozy přihlásila. Vedle
již vozů zmíněných vozů Laurin & Klement/ŠKODA to budou exkluzivní exponáty z vysoce
ceněné soukromé sbírky, které v Čechách dosud nebyly vystaveny, velká expozice vozů
Jaguar zahrnující období od počátku výroby až do sedmdesátých let, vozy české značky
WIKOV, sportovní automobily z povalečných let jako jsou Alfa Romeo, Aston Martin
Bentley, Facel Vega, Ferrari (včetně vozu F1), Maserati a Talbot Lago. V zámeckém parku
nebudou chybět ani další úžasné automobily proslulých značek značek ze zlaté doby
automobilismu jako jsou Bugatti, Duesenberg, Hispano Suiza, Horch, Isotta Fraschini,
Tatra, Walter, Československá zbrojovka Brno a další.
V průběhu víkendu je pro Vás přichystané stylové zázemí s bohatým občerstvením a
nebudou chybět ani tematické přednášky spojené s historií automobilů, vývojem
technologií, ale také ohlédnutí za dobovou módou. Pro mnoho lidí jsou historické vozy
nejenom vášní, ale také investicí a naše akce nabídne možnost poodhalit základní
doporučení v této oblasti.
Pevně věříme, že si nenecháte ujít tuto jedinečnou příležitost, kterou zaštítili také italský
velvyslanec v České Republice, ministr dopravy, generální ředitel Národního technického
muzea a další instituce a potkáte se s námi v červnu na Loučeni. Je samozřejmě na Vás,
který den si vyberete či zda si uděláte čas po celý víkend. Celý program včetně možné
prohlídky zámku nás vrátí do atmosféry první republiky.
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