50. Mezinárodní Tatra Veterán Rallye
BESKYDY 2019
36. Memoriál z. m. s.
JOSEFA VEŘMIŘOVSKÉHO
29. 8. – 1. 9. 2019

Generální partner:

Partneři:

HOSTAŠOVICE

RETASO
Horní Bečva

Přátelé značky Tatra
a
příznivci TVCC Kopřivnice
TATRA VETERAN CAR CLUB KOPŘIVNICE
Vás srdečně zve na tradiční a letos i jubilejní

RALLYE BESKYDY
Píše se rok 2019 a připomínáme si tři pro nás významná jubilea. Tím prvním je
100 let od zrodu tovární značky Tatra.
Od počátku roku 1919 se v automobilce pracovalo především na zdokonalení
brzdového systému šestiválcových vozů typu „U“. Na brzdách přední nápravy
totiž docházelo k praskání brzdových klíčů. Pro ověření činnosti
rekonstruovaných brzd se uvažovalo o některé z horských oblastí republiky.
Volba nakonec padla na Vysoké Tatry. Zkušební automobily tam roku 1919 za
mimořádně těžkých podmínek absolvovaly pro jiné vozy nesjízdnou trať ze
Štrby do Tatranské Lomnice. Tam údajně místní horalé po dojezdu do cíle
trasy vozy bezmezně obdivovali a právem přirovnávali jejich výkon
k majestátnému masívu Tater. Vždyť do této oblasti se až do příjezdu
kopřivnických vozů nedostalo jediné motorové vozidlo! Při této příležitosti prý
(dle podání Josefa Veřmiřovského) padl návrh na pojmenování výrobků
z Kopřivnické produkce novým názvem - TATRA. Zkoušky vozů dopadly
dobře a není tajemstvím, že 29. března roku 1919 opustil brány závodu

oplenový nákladní vůz typu Tl 4, který měl na dveřích řidičovy kabiny poprvé
použitý nápis Tatra. Je ale také skutečností, že po vyhlášení samostatné
republiky 28. října 1918 značná část podniků a továren v novém
Československu měnila svůj název z německého na český.
Druhé jubileum se týká místního značkového klubu. Před padesáti léty,
památného dne 25.ledna 1969 byl ve starém Závodním hotelu (v loutkovém
sále) z iniciativy podnikového muzea a za podpory n.p. Tatra a automotoklubu
Svazarmu Tatra založen

TATRA VETERAN CAR CLUB KOPŘIVNICE
(TVCC). V počátku sdružoval pouze majitele a příznivce vozů zn. Tatra
z okresu Nový Jičín. Na ustavující schůzi se sešlo osm desítek majitelů
Tatrovek a první velkou společnou akcí se stal právě první ročník Tatra
veterán Rallye “Beskydy 1969“. V roce 1983 po smrti Josefa Veřmiřovského
se Rallye jezdí i jako Memoriál z.m.s. Josefa Veřmiřovského.
V uplynulých padesáti letech se v čele klubu vystřídalo celkem osm pro věc
zapálených tatrováků. Ve funkci předsedy začínal Ladislav Babinec a
následovali Jiří Hanousek, Ing. Bohumír Huňáček, Ing. Vladimír Švagera,
krátkodobě Václav Ernst, Adolf Veřmiřovský, nezapomenutelný Vladimír
Pálka a současnou prezidentkou je Ája Čípová. Postupně se v tehdejší ČSSR
zrodilo dalších 18 Tatraklubů, sdružujících více než 1000 členů.
Cílem všech stávajících i později založených značkových klubů bylo
poskytování pomoci při údržbě vozidel, výroba nejnutnějších náhradních dílů
ve spolupráci s mateřským podnikem a popularizace značky Tatra v tuzemsku
i v zahraničí. V roce 1973 po jednání se zástupci ústředního AMK byl TVCC
začleněn do podkomise veteránů ČSSR při ústřední radě AMK jako značkový
odbor – ZO Tatra.
Jednotlivé kluby pořádaly vlastní motoristické akce, soutěže a technické dny.
K tradičním akcím náleží Tatra veterán Rallye Beskydy – Memoriál z.m.s.
Josefa Veřmiřovského. Letos se koná jubilejní 50. a 36. ročník.
Do třetice stojí za zmínku životní jubileum cestovatele Miroslava Zikmunda,
který je spojen neodmyslitelně se značkou Tatra. Tímto mu přejeme pevné
zdraví.
Majitele vozů Tatra co nejsrdečněji zveme na Rallye Beskydy 2019.

Informace k rallye:
Sraz účastníků a prezentace bude tradičně na Horní Bečvě
v rekreační středisku RETASO, naproti restaurace ZAVADILKA.
Příjezd účastníků je už ve čtvrtek 29. srpna 2019 od 15:00 hod.
Součástí letošní rallye je plánovaná exkurze do výrobního areálu
společnosti TATRA TRUCKS, a.s. Prohlídka se uskuteční v pátek
30.8.2019 v dopoledních hodinách. Vstup je možný pouze osobám
starším 15ti let a vstupné je hrazeno společností TATRA TRUCKS, a.s.
Pro řidiče vozů Tatra máme milé překvapení. Součástí startovného je
sobotní oběd a večeře včetně ubytování ze soboty na neděli zdarma.
V sobotu 31. srpna 2019 v 9:30 se uskuteční rozprava s jezdci.
Plánovaný start rallye je v 10.00 a nenáročná trasa nás zavede přes
několik zastávek až do Kopřivnice, kde budou auta vystavena pro
veřejnost v parku Edvarda Beneše. Tatra Veteran Car Club
Kopřivnice navrhl udělit čestné občanství města Kopřivnice Hansi
Ledwinkovi in memoriam. Město naši výzvu přijalo. To bude
předáno vnukovi slavného konstruktéra. Budete mít možnost se
tohoto slavnostního aktu při rallye účastnit. K předání dojde v nově
opravené Ringhofferově vile v Kopřivnici ve 14.00.

Řádně a čitelně vyplněnou přihlášku zasílejte na email:
tvcckoprivnice@seznam.cz
nebo na adresu
Kesslerová Monika
Libhošť 223, 742 57 Libhošť

!!! Příjem účastníků v sobotu jen po domluvě s pořadatelem!!!
Vklady zašlete do 31. 7. 2019:
Česká spořitelna – Nový Jičín, číslo účtu 1763263399/0800
Platba na místě + 250,- Kč
Hodnotí se první tři místa v daných kategoriích:
I. kategorie – do r. 1935
startovné
II. kategorie – 1936 – 1954
III. kategorie – 1955 – výše
IV. kategorie – nákladní automobily

100,- Kč
150,- Kč
200,- Kč
100,- Kč

Pořadatelé ocení příjezd posádek v dobovém oblečení
Rallye se jede za běžného silničního provozu. Pořadatel má právo
výběru vozidla. Vozidlo musí být vybaveno platnou SPZ, nebo
průkazem ZSPZ, včetně zaplaceného pojištění – kontrola při přejímce
vozidel.

Těší se na Vás pořadatelé
z TVCC Kopřivnice

Propozice Tatra Veterán Rallye Beskydy 2019
Kontakt: Alena Čípová +420 774 613 603
Eva Sasínová +420 607 658 773
www.tvcckoprivnice.com
tvcckoprivnice@seznam.cz

