
ZRAZOVÉ NOVINY
3. VYDANIE
NEPREDAJNÉ

www.cassoviaclassic.sk 1

KOŠICE
05/2019

CASSOVIA CLASSIC AJ ZA HRANICAMI
V tomto roku Cassovia Classic, ako jediné slovenské podu-

jatie, reprezentovala Košice aj na najväčšej a najnavštevovanej-
šej výstave veteránov v Maďarsku, na Oldtimer Show Budapest 
(www.oldtimershow.hu)

V priestoroch historického depa, blízko centra Budapešti, 
sa stretávajú veterány z celého sveta, od počiatku automobiliz-
mu až po youngtimery. Zastúpenie strojov z čias dávno minulých 
dopĺňajú parné rušne a staručké vagóny zo zbierok tamojšieho 
múzea. Aj keď sa na mieste nachádza niekoľko stoviek historic-
kých automobilov, expozícia Cassovia Classic pútala pozornosť 

a my sa tešíme, že nás organizátori pozvali aj na ďalší ročník.
Cassovia Classic sa prezentovala výberom veteránov zo 

svojich zbierok a tak si návštevníci mohli vychutnať krásy dizajnu 
československých automobiliek. Predvojnové tatra 75 a  Škoda 
Popular roadster z konca 30.tych rokov a pohodlná Škoda 1201 
Sedan z polovice 50.tych rokov boli počas výstavy neustále 
obliehané návštevníkmi. Škoda Popular získala špeciálnu cenu 
pre predvojnové vozidlá a expozícia bola poctená aj pozvánkou 
na budúci ročník Oldimer Show Budapest.

Je pre nás cťou, že medzi našimi účastníkmi môžeme 
privítať aj organizátorov týchto podujatí:

1000 MIL ČESKOSLOVENSKÝCH
Jedná sa o jednu z najstarších a najznámejších automo-

bilových súťaží na území Československa. Vznikla v roku 
1933 a preverovala odolnosť automobilov a jazdcov na trase 
Praha – Bratislava, ktorú absolvovali súťažiaci 2x za sebou. 
Jej obnovenú verziu, aj keď o niečo menej náročnú, vystihuje 
slogan: Soutěž historických vozidel pro opravdové sport-
smany. Akcie sa môžu 
zúčastniť len vozidlá vy-
robené pred rokom 1939. 
Akcia je organizovaná na 
vysokej úrovni a aj keď vy-
žaduje od účastníka veľa – 
oveľa viac dáva.

PIEŠŤANSKÉ ZLATÉ STUHY
Najstaršie stále fungujúce podujatie pre historické vo-

zidlá na Slovensku. Jeho história siaha až do začiatky 30tych 
rokov 20teho storočia.  V 1932 až 1937 sa v Piešťanoch ko-
nali slávne súťaže o najkrajší automobil, známe pod názvom 
Concours d Elégance. Boli vyvrcholením cieľových jázd do 
Piešťan a zúčastňovali sa na nich aj známi kúpeľní hostia či 
tunajší lekári s nablýskanými automobilmi, napríklad herec 
Vlasta Burian, spevák Richard Taubner, grófka Geraldína 
Apponyiová z Oponíc, lekár Dr. Ladislav Schmidt a mnohí 
iní. V súčasnosti sú Piešťanské zlaté stuhy ozdobou európ-
skeho veteránistického 
diania a nie je elegantnej-
šej akcie v našich konči-
nách. Účasť na nej by si 
nemal nechať ujsť žiaden 
fanúšik historických vo-
zidiel

VETERAN ARENA OLOMOUC
Nádherné múzeum s viac ako 100 predvojnovými au-

tomobilmi a s najväčšou zbierkou vozidiel značky Wikov 
a Zetka na svete. Veľkorysé 
priestory s dokonalými expo-
nátmi ponúkajú návštevníkom 
atmosféru v ktorej sa prelína 
edukatívny rozmer zbierky 
s  eleganciou a čistotou prvo-
republikového automobilizmu. 
Múzeum do ktorého sa budete 
chcieť vrátiť. 

6.CASSOVIA CLASSIC JE ČLENOM:
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SLOVO RIADITEĽA SÚŤAŽE
Trojdňové medzinárodne stretnutie historických vozidiel v Ko-

šiciach, ktoré prináša Košičanom a návštevníkom Košíc v  Mest-
skom parku možnosť obdivovať nádherné veterány z celej Európy. 
Tento rok posádky z Čiech, Ruska, Maďarska, Poľska a Rakúska.

Vo štvrtok podvečer pred Dómom sv. Alžbety a Štátnym 
divadlom predstavíme veterány z produkcie Československa, 
z obdobia, kedy boli naše krajiny známe strojárskou vyspelosťou, 
ale aj ako najprestížnejšie svetové značky. Počas tohoto ročníka 
budú ozdobou podujatia legendárne vozidlá značky Jensen, 
Lagonda či Aston Martin ale hlavne BUGATTI, ktoré sa 
predstavia v Košiciach po prvý krát v zastúpení až 4 exemplárov.

Mestský park, ako každý rok, bude patriť počas piatku 
a soboty hlavne rodinám. Každoročné fotopointy, bábkové divadlo, 
a iné atrakcie korunuje výstava šliapacích autíčok, ktorá v dvoch 
stanoch interaktívne prezentuje časť zbierky múzea „Pedal Planet“

Sobota večer bude veľkolepou bodkou za 330 kilometrovou 
trasou Cassovie Classic 2019 vedúcou cez Sarospatak v Maďar-
sku, Solivar až do Kulturparku, kde budú historické vozidlá v so-
botu večer vystavené.

Tešíme sa na spoločne strávený čas.

Július Cako, riaditeľ Cassovia Classic

SLOVO TRAŤOVÉHO KOMISÁRA
Ako traťový komisár Cassovia Classic s radosťou konštatu-

jem, že trate, ktoré v rámci podujatia pripravujeme mávajú veľmi 
priaznivú odozvu a sú podľa nás správnym mixom náročnosti, 
dĺžky i výhľadov na krajinu.

V tomto ročníku to snáď bude rovnako vydarené ako dote-
raz. V prvý deň sa presúvame v tzv. dlhej etape do Sarospata-
ku, kde prvú časť trasy smerujeme cez územie Maďarska. Počas 
tejto etapy umožníme posádkam absolvovať prejazd maďarskou 
i slovenskou časťou oblasti Tokaj keďže trasa návratu do Košíc 
vedie cez Slovensko. Druhý deň je síce kratšia etapa, ale keďže je 
trasa do Solivaru vytýčená cez Slanské vrchy, veterány i ich po-
sádky čaká prejazd horským prechodom popod vysielač Dubník. 
Každý večer môžete stretnúť veterány v uliciach mesta – či už 
pri návrate z etáp, alebo pri spanilej jazde v sobotu – cestou do 
Kulturparku, kde ich budete môcť obdivovať počas tohoto ročníka 
Cassovia Classic naposledy. Srdečné pozývam zatlieskať účast-
níkom 56 ročníka Cassovia Classic.

Určíte to bude zaslúžený potlesk.

Peter Keruľ, traťový komisár Cassovia Classic

TOTO PODUJATIE SA 
REALIZUJE VĎAKA 
PODPORE KOŠICKÉHO 
SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

FESTIVAL SA KONÁ POD ZÁŠTITOU PREDSEDU 
VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

FESTIVAL JE REALIZOVANÝ VĎAKA FINANČNEJ  
PODPORE PREDSEDU VLÁDY SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY

PODUJATIE SA KONÁ V PRIESTOROCH INVESTIČNÝCH  PROJEKTOV, KTORÉ BOLI IMPLEMENTOVANÉ 
V RÁMCI OPATRENIA 7.1 PRIORITNEJ OSI „EURÓPSKE HLAVNÉ MESTO KULTÚRY KOŠICE 2013“ 
REGIONÁLNEHO OPERAČNÉHO PROGRAMU A SÚ SPOLUFINANCOVANÉ EURÓPSKOU ÚNIOU VO VÝŠKE 
85 % Z EURÓPSKEHO FONDU REGIONÁLNEHO ROZVOJA A VO VÝŠKE 10 % ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY. VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA WWW.ROPKA.SK, WWW.MPSR.SK A TIEŽ NA 
WWW.CULTURE.GOV.SK, ERDF: INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI.

14.—22. JÚN  2019VSTUPENKY V PREDAJI:

www.artfilmfest.sk
www.cinepass.sk/aff
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PROGRAM CASSOVIA CLASSIC 2019

Štvrtok 23. máj 2019
16:30-19:00

Hlavná ulica Košice 
Slávnostné otvorenie podujatia Cassovia 

Classic 2019 a výstava historických vozidiel

19:00
Presun vozidiel do Mestského parku v Košiciach

19:30-22:00
Mestský park - výstava historických vozidiel

Piatok 24. máj 2019
8:30

Štart etapy prvého dňa podujatia

12:00
Rákócziho Múzeum v Sárospataku

15:00
Odjazd do Košíc

16:30
Návrat vozidiel z etapy do 

Mestského parku v Košiciach

17:00-22:00
Mestský park - výstava historických vozidiel

Sobota 25. máj 2019
8:30

Štart etapy druhého dňa podujatia

10:30-13:30
Národná kultúrna pamiatka Solivar v Prešove

14:30-16:00
Námestie pred AUPARK SC Košice 

Výstava historických vozidiel

18:00
Kulturpark 

Slávnostný banket ku ukončeniu 6. ročníka 
Cassovia Classic 2019 moderuje Ján Mečiar.

18:00-21:00
Kulturpark 

Výstava historických vozidiel

Nedeľa 26. máj 2019
do 10:00

Kulturpark 
Výstava historických vozidiel 

a ich postupný odjazd

organizátor si vyhradzuje právo možnosti zmeny 
programu v odôvodnených prípadoch
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Podujatie sa koná v priestoroch investièných  projektov, ktoré boli implementované v rámci opatrenia 7.1 prioritnej osi "Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013" Regionálneho 
operaèného programu a sú spolufinancované Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpoètu Slovenskej 
republiky. Viac informácií nájdete na www.ropka.sk, www.mpsr.sk a tiež na www.culture.gov.sk, ERDF: Investícia do vašej budúcnosti. 
Podujatie je spolufinancované z dotaèného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

PARTNERI


