Retro Prague - slavnost příznivců historických vozidel

Mezinárodní setkání příznivců veteránů, které organizuje sdružení občanů Retro Prague za
podpory hlavního sponzora firmy AUTO ŠTANGL, a.s..

Kulturně společenská akce se pravidelně koná v polovině července v Praze na Výstavišti v
Holešovicích a zahrnuje výstavu veteránů Veteran Salon, výstavu uměleckých děl s tématikou
historie motorismu Veteran Art, rallye historických vozidel s názvem Auto Štangl Bohemia
Rallye Historic FIVA A a Veteran Burzu.To vše se koná ve slavném secesním areálu, který je
proslavený výstavami a soutěžemi již bezmála sto let.

A právě Retro Prague se snaží na tuto slavnou tradici navázat. Je skutečným svátkem
automobilové historie a dlužno podotknout, že svým významem již přesáhl hranice této země
a získal si vynikající renomé u odborníků i veřejnosti.
AUTO ŠTANGL Bohemia Rallye Historic splňuje nejvyšší hodnocení Mezinárodní
federace historických vozidel FIVA a jede se v nejvyšší kategorii. Trať pravidelně začíná
nejdříve jízdou večerní historickou Prahou a další etapy vedou skrze malebná místa
středočeského kraje.
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Na výstavě Veteran Salon můžou návštěvníci spatřit cca 200 exponátů z předválečných i
poválečných let. Některá vozidla se řadí k světovým unikátům nevyčíslitelné hodnoty.
Překvapí vás jejich technická vyspělost, originalita či elegance, kterou vytvořili konstruktéři a
dělníci let minulých a udivují nás i dnes, na počátku 21.století. Divácky poutavá přehlídka
historických vozidel v různých stupních restaurování, výstava karoserií a jejich konstrukce
stejně tak podvozků a náhradních dílů. Zajímavé je i vidět práci čalouníků, pasířů a klempířů.

Veteran Art
Unikátní výstava obrazů, plakátů a dalších uměleckých děl našich předních umělců a
designérů a modelářů. Tématem je opět historie a veteráni motorismu.
Veteran burza
Burza veteránů, náhradních dílů a příslušenství. Vyhledávaná akce příznivců veteránů z celé
republiky.
Retro Prague se díky svému bohatému programu stala významnou společenskou akcí. Svědčí
o tom nejen zájem diváků, ale i představitelů našeho státu, neboť záštitu nad touto akcí již
poněkolikáté převzal místopředseda Parlamentu České republiky Senátu pan Přemysl
Sobotka.
Loňský jubilejní: 5 ročník Retro Prague 2004 navštívilo rekordní množství návštěvníků.V
rámci Veteran Salonu mohli obdivovat desítky zajímavých exponátů. Z nejatraktivnějších byl
Duesenberg z roku 1930,16válcový Cadillac z roku 1930 nebo třeba Rolls-Royce Phantom II
v původním stavu sloužící v minulosti indickému maharádžovi Rádži Sáhibovi Bahadúra z

Bundi k lovu tygrů. Na výstavě Veteran Art letos vystavovalo 25 umělců.V rámci Veteran
Burzy mnohý z návštěvníků využil možnost získat chybějící díl ke svému vozu nebo jiný
zajímavý předmět do své sbírky.
Již tradičně zde byly k vidění také našim motoristům velmi známé automobily zahraničních
značek, které se prodávaly v tehdejším Československu a dnes díky jejich pečlivým
majitelům je můžeme na našich silnicích, výstavách či srazech vidět i dnes. Patří mezi ně
především značky Fiat, Citroen, Renault, Simca a samozřejmě nechybí ani náš Chrysler.
V rámci velké propagační akci našeho připravovaného mezinárodního srazu vozů Chrysler,
Simca, Matra a Talbot bude na Veteran salonu 2005 velký stánek Chrysler clubu a Simca
klubu. Tímto připomeneme naší veřejnosti vozy těchto značek a současně je pozveme na tento
mezinárodní sraz, který se bude konat v roce 2006 v České republice.

