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zaprosil nas
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l
:

=-i_

! mpreza organizowana po raz czwarty przezlokalnyautomobilklub we wspólpra-

I cy z Czech Bugatti C|ubem, pošwigcona jest pamigci maižeňstwa Eliski i Cenka
l Junków, którzy šcigali sig w latach 20. ubieglego wieku na Bugatkach ito z suk-
cesami. Zostališmy zaproszeni na tg imprezg przez dziatacza miejscowego klubu,

Jiriego Flidra, którego poznališmy podczas ubieglorocznego MotoClassic nazam-
ku Topacz. Podczas catej imprezy zajmowala sig nami przesympatyczna Alena
majqca polskie korzenie i mówiqca bardzo dobrze po polsku.

Wyjechališmycalqrodzinqzdomu przed poludniem 7sierpniaiprzezWroďaw, Klodz-

ko i Boboszów dotarlišmy do Litomyšli, uroczej, malej miejscowošci w kraju pardubic-

kim, które1 Starówka z zamkiem wpisana jest na listg šwiatowego dziedzictwa UNE-
SCO. Wlasnie n azamkuznalazlamiejsce wystawa zabytkowych pojazdów biorqcych

udziatwimprezie.Wsumiewrajdziewystartowalookolo90samochodów(wwigkszo-
šci przedwojennych) i15 motocyk|i,wšród którychwyróznialsigtrzyosobowyČechie
(Bóhmerland) Tourer 600 ccm wydajqcyodgiosy podobne do pracytraktorów marki

Lanz. Nadziedziňcu zewngtrznym zgromadzitasig prawdziwie eklektyczna mieszanka
pojazdów - byly czeskie Jawy, Aero, Zbrojowki i Tatry Rzadszymi przedstawicielami

czeskiego przemyslu samochodowego bytysportowyWikov iwieIki, luksusowyWal-
terSuper6 Tourer,Zbardziqegzotycznych marek možnabylozobaczyó kilka Lagond,

lnvictg Low Chassis, parowego Stanleya, Auburnatourer czy tez BN/W 328 Z powo-

jennych aut uwagg zwracalo Fenari 330 GT, Po|skg prócz nas reprezentowalazatoga

z Górnego Š|qska na DKW F5 Cabrio, Wewngtrzny dziedziniec zajgly siostry - cztery

Bugatki - dwie T3Z jednaT13 Brescia, no inaszaT40.

Po ko|acji ruszylišmy na wieczorny objazd miasta. Po 45 minutach dotadišmy chyba

do kazdego zakamarka miejscowošci, Widzów bylo co nie miara, a w sobotg o 8.45

start do rajdu, ] 05-kilometrowa trasa biegla spokojnymi, górzystymi drogami, Jecha-

Iišmy Bugatkq,a naszsyn JanekjechalwczteroosobowymAerowrazz jegowlašcicie-

Iem Tomkiem oraz naszq tlumaczkq i opiekunkqAIenq,

Na pólmetku odw edzi| šmy niezwyk|e ciekawe muzeum techniki w Žamberku - lVlu-

zeum starych strol a technologií. P|acówka ta miešci sig w starej fabryce wlókienni-

czqnaobrzežach miasta i zajmuje sig maszynami parowymi. Znajdziemy tu duž4 ko-

lekcjg wa|ców parowych,1ezdzqcq malq lokomotywkg parowq, IokomobiIe i maszyny

stacjonarne, a oprócz tego warsztat zajmujqcy sig odbudowq kotlów oraz calych ma-

szyn parowych, \ a terenie muzeum zobaczymytezbardzo duzEko|ekcjg siInikówsta-

cjonarnych, pocza,,,.szy od ma|eňkich motorków omlotowych, skoňczywszy na wiel-

kich siInikach pec:acl"ch generatory elektryczne, Jako dodatek mozna tez obejrzeó

ko|ekcj g samoc - : : :,,, p rzede wszystkim powolennych.

l

polecam Muzeum
Techniki w Žamberku!
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Po powrocie nazamku w Litomyš|i czekal na nas pokaz mody czeskiej z lat 1918t 939,

awieczorem zakoňczenie, Okazato sig,zewygraIišmyw klas e Bugatti oraz dosta|išmy

nagrodg za przyjazd z najdalszej |oka|izacji, Nagrodami byly n ezwykle gustowne, ce-

ramiczne miniaturki chlodnicy od Bugatti, wykonane przez okalne ate|iér - DUKE
Bohemia, Po ogloszeniu oficjalnych wynikówbylytaňce ito 5ardzo rntensywneIOczy-

wišcie bylo tez tradycyjne, pyszne czeskie jedzenie i piwo, m,in. |oka|ne, pošwigcone

urodzonemu w L tomyš| znanemu kompozytorowi - Bedrzichowi Smetanie - Bed i-

chovaJedenáctka - Symfonie Chuti,

W niedzie|g, po zacakowaniu naszej niebieskie.1 diab|icy naprzyczepQ, ruszylišmy ku

domowi. Za dwa a:a na nastgpnq edycjg imprezy chcemy znów przyjechaó! (>
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errari 330 GT z 1 965 r.
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