80 let Masarykova okruhu
Vážení,
jak asi víte, dne 28. září 1930 se na starém Masarykově okruhu v Brně jela první „Velká cena
Československa“, i když se tak oficiálně nenazývala.
Dovolujeme si Vás pozvat k malému přátelskému setkání a vyjížďce po stopách těchto slavných
závodů dne 28.září 2010 (úterý, státní svátek) před původní časoměřičskou věží v Brně - Bosonohách.
Vítány jsou zejména vozy vyrobené do roku 1986 včetně, což je rok posledního závodu na trati starého
okruhu.
Díky občanskému sdružení Grand Prix Park máte jedinečnou možnost podívat se do prostoru staré
časoměřičské věže a dozvědět se něco o dalších plánech s touto unikátní budovou (http://www.gppbrno.cz/).
Předběžný program úterý 28. září 2010:
do 10 hod.: Sraz účastníků před původní časoměřičskou věží v Brně - Bosonohách (ulice Pražská, GPS
koordináty +49° 10' 23.71", +16° 32' 55.51")
od 10.00:
- Zahájení a uvítání účastníků
- Možnost prohlídky interiéru časoměřičské věže, informace o současném stavu objektu a dalších plánech
s ním
- Promítání filmových záznamů závodů na Masarykově okruhu
- Pokud se vše podaří, mohli bychom si vyslechnout i vzpomínky pamětníka, který na starém okruhu
osobně závodil
- Projížďka po novější kratší trati starého okruhu (samozřejmě za plného provozu!) včetně
Farinovy zatáčky
ca. 11.30 až 12.30 oběd ve vybrané restauraci blízko trasy starého okruhu, místo zajištěno pouze pro
dopředu nahlášené (na mail setkani80let@seznam.cz popř. telefon 603 985 422)
od 12.30 Projížďka po původní delší trati starého okruhu (opět za plného provozu!)
Můžete samozřejmě přijet bez jakéhokoliv ohlášení, ale budeme rádi, pokud nám svou účast
(nezávazně!) oznámíte na mail setkani80let@seznam.cz popř. telefon 603 985 422
Určitě napište, pokud budete mít zájem o zajištění místa na oběd ve vybrané restauraci u trati starého
okruhu - pro nenahlášené nemůže zaručit volné místo!

Za pořadatele
Martin Svítil
kontakt: 603 985 422
setkani80let@seznam.cz
Lucián Piller
Tatra Klub Brno
Richard Růžička
občanské sdružení Grand Prix Park

