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Vážení “Poršisté”,
v loňském roce jsme si i bez jakékoli podpory oficiálního zastoupení Porsche
v České republice, společně připomněli 70. výročí počátku výroby sportovních
automobilů, pod jménem vratislavického rodáka a geniálního automobilového
konstruktéra 20. století, profesora Dr.Ing.h.c.Ferdinanda Porsche.
Náš Porsche Classic Club ČR funguje již více jak 30 let bez jakékoli podpory,
jen díky aktivitám a klubové činnosti svých členů. Jejichž počet rok od roku
stále vzrůstá. V současnosti má náš klub již téměř dvě stovky členů, z nichž
někteří pořádají klubová setkání. Další jsou ochotni zapůjčit své vozy na různé
výstavy, kterými se klub prezentuje veřejnosti a jiní členové jsou zase
odbornými komisaři při nezbytných testacích historických automobilů Porsche.
Jsem velmi potěšen, že právě díky společné klubové činnosti, našli naši členové
další stejně zapálené přátele z různých koutů republiky, kteří si vzájemně
vyměňují své zkušenosti s provozem svých vozů, ale přátelí se i mimo klubovou
činnost během celého roku.
I v nastalém roce 2019 bude náš společný Porsche Classic Club ČR vyvíjet svou
klubovou činnost, pořádat klubová Porsche setkání a napomáhat tím všem
majitelům klasických Porsche při spokojeném provozu jejich vozů. Věřím, že
i do budoucna se bude naše členská základna rozrůstat, neboť v České
republice je evidováno již několik tisíc sportovních automobilů Porsche.
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Přeji všem majitelům Porsche mnoho příjemných a bezporuchových kilometrů,
mnoho přátelských setkání s podobně zapálenými kolegy a samozřejmě také
hodně zdraví a celkové spokojenosti.
Milan Bumba, předseda klubu

PORSCHE SETKÁNÍ V ROCE 2019
Tak, jako i v minulých letech, tak i v roce 2019 pro vás členové Porsche Classic Clubu ČR, ale i naši kolegové
ze spřáteleného společenství PORSCHE 108, připravují několik jistě pěkných setkání, v různých koutech naší
krásné České republiky. Někteří z vás se již také přihlásili na klubový zahraniční setkání ve slovenských Tatrách.
Budeme se těšit na setkání s vámi.

27. - 28. 4. 2019 * PORSCHE PRAGUE MEETING
Již 3. ročník jarního setkání majitelů sportovních vozů Porsche, ale
i sportovních automobilů se vzduchem chlazeným motorem VW Porsche, jako např. VW Karmann Ghia, VW Bonito, VW Bonanza,
VW Colani a všech dokonalých kopií vozů Porsche postavených
taktéž většinou na bázi agragátů VW Brouk.
Letos poprvé dvoudenní akce bude začínat v areálu obchodního
centra The Prague Style Outlet, kde bude znovu pro účastníky setkání
otevřena Engine Gallery s minimálně padesáti vozy Porsche a dalšími
150 vozy i jiných značek. Na odpoledne je připravena jednoduchá
orientační rallye do Poděbrad. Ti, kteří vydrží až do Neděle s námi
v sobotu večer posedí v příjemné restauraci a v neděli navštíví ještě
zajímavé technické muzeum.
Samozřejmě, že účast po celé dva dny není povinná.

4.- 5. 5. 2019 * PORSCHE SRAZ ZLÍN
Po roční odmlce, kdy Zlín vystřídala v roce 2018 pořadatelsky Ostrava,
je tu další, již 11. ročník setkání majitelů a milovníků sportovních vozů
Porsche, s již tradičním dopoledním srazem na zlínském náměstí Míru.
Po obědě je opět připraven velmi zajímavý výlet do blízkého okolí, za
zajímavými krásami zdejšího kraje.
V neděli navštívíme ve Zlíně soukromé muzeum historických vozidel
Ladislava Samohýla.

11. 5. 2019 * SETKÁNÍ PORSCHE BRNO
Ve dnech 9. - 26. května by se měla v Brně, v obchodním centru Olympia,
uskutečnit výstava automobilů Porsche (podobná akce proběhla před
pár lety v Praze - v OC Arkady).
Pořadatel této výstavy připravuje na sobotu 11. 5..2019 u obchodního
domu Olympia velké setkání automobilů Porsche s jistě zajímavým
programem.

17. / 18. / 19. 5. 2019 * LEGENDY 2019
Náš klub se již tradičně účastní velké automobilové výstavy LEGENDY,
která již druhým rokem bude pořádána na pražském výstavišti Holešovice
Ačkoli tento ročník bude letos věnován především americkým vozům,
velice rádi bychom tam opět vytvořili zajímavý klubový stánek.
Samozřejmě to bude záležet především na tom, pokud nám nabídnete
k vystavení své krásné vozy Porsche.
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1. - 2. 6. 2019 * HRADECKÝ PORSCHE SRAZ
Člen našeho klubu, s přezdívkou “Berni”, nám již mnoho let připravuje
každoročně velmi zajímavé setkání Porsche v regionu Hradce Králové.
I pro rok 2019 chystá Berni velmi zajímavý program a zaručeně budou
litovat všichni ti, kteří na toto setkání nepřijedou. Kam se společně
pojede v rove 2019, bude určitě zajímavé překvapení.
Berni nás bude určitě včas informovat o celém programu setkání.

15. - 16. 6. 2019 * PORSCHE SRAZ LITVÍNOV
Také klubové setkání v Chomutově je již tradičním srazem, i když je
pořádáno jen jednou za dva roky, kdy se střídá se srazem v Českém
Krumlově. Pokaždé je tato akce spojena s příjemnou konfrontací
s historickými veterány a zajímavým sobotním odpoledním výletem
a večerním společným posazením.

29. - 30. 6. 2019 * BRNO REVIVAL
Setkání především historických automobilů Porsche, starších 30 let,
při ukázkových jízdách historických závodních automobilů
a motocyklů, na brněnském výstavišti BVV.
Náš klub dostal nabídku, uspořádat zde velkou klubovou výstavu
klasických automobilů Porsche vyrobených do roku 1990. Přijedete
také a pomůžete nám vytvořit poutavou prezentaci značky Porsche?

5. / 6. / 7. 7. 2019 * 98. CARRERA EUROPENICANA
VYSOKÉ TATRY. Slovensko. Každoročně náš klub pořádá zajímavý výlet
vozy Porsche do zahraničí, jako vzpomínku na světoběžníka, a kdysi
dávno i závodníka na vozech Porsche, Jaroslava Juhana.
Letos jsme vybrali jako cíl naší cesty sousední Slovenko a vydáme se
společně do Vysokých Tater. našim cílem bude Tatranská Lomnice,
odkud podnikneme několik zajímavých výletů do okolí.

20. 7.2019 * LETNÍ PORSCHE SRAZ ČÁSLAV
Tradiční letní sraz Porsche v Čáslavi, který pořádají naši partneři
ze společenství "PORSCHE 108" bude jistě zajímavou akcí, jako každý
rok.
Ačkoli spolek PORSCHE 108
je zaměřen především na
vodou chlaze ná Po rsche
s motory vpředu, tak na toto
setkání mohou přijet všechny
modely, i s motory vzadu
a třeba i chlazené vzduchem.
Každoročně je pravé léto.
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2. / 3. / 4. 8. 2019 * 7. PORSCHE SETKÁNÍ JESENÍK
Velice oblíbené setkání majitelů Porsche v podhůří Jeseníků, s ubytováním
v příjemném hotelu Zlatý Chlum v České Vsi. Každoročně nám zde jeho
majitel a člen našeho klubu, připraví velice příjemný víkend nejenom
se zajímavými výlety do zdejšího krásného okolí, ale současně i dokonalý
gastronomický zážitek v místní hotelové restauraci.
Kdo projeví zájem, může si zde rovnou prodloužit svoji letní dovolenou.
Sleva na ubytování pro členy klubu je samozřejmostí.

30. - 31.8. / 1.9. 2019 * 144. FERDINAND PORSCHE FESTIVAL
Největší setkání sportovních automobilů Porsche, pořádané pravidelně
v rodišti zakladatele značky, profesora Dr. Ing. h.c. Ferdinanda Porsche.
S ohledem na počet zúčastněných vozidel se akce přesunula z pivovaru
Konrad ve Vratislavicích nad Nisou, do Sportovním areálu Vesec,
na okraji Liberce. zde je dostatek parkovacího prostoru, ale i možnost
uspořádat přímo v areálu ukázkové jízdy. Večer nebude chybět společné
posezení s besedou Na sobotní odpoledni, ale i nedělní dopoledne
jsou opět připraveny zajímavé výlety do okolí.

Rodný dům F. Porsche

7. - 8. 9. 2019 * HISTORIC ECCE HOMO ŠTERNBERK
Legendární trať závody do vrchu ECCE HOMO přitahuje již mnoho let
majitele sportovních a závodních automobilů, vozů Porsche nevyjímaje.
Po naší premiéře v roce 2018, kdy na jízdě historických vozidel byla
vypsána kategorie Porsche, bude tato kategorie vypsána i v roce 2019.
Jedinou podmínkou účasti bude stáří vozu alespoň 30 let, podle FIVA.
Nepůjde však o rychlostní závod, ale nedělní jízdu pravidelnosti, kdy je nutné zajet 2 jízdy v úplně stejném čase.
V sobotu se uskuteční odpolední Ecce Homo Historic Rallye.

5. 10. 2019 * PODZIMNÍ SRAZ PORSCHE 108
Spolek “PORSCHE 108” pořádá každoročně, na závěr motoristické
sezóny Podzimní sraz Porsche, který je vždy zpestřen příjemným
podzimním výletem, případně nějakou zajímavou exkurzí.
Podobně tomu bude i v roce 2019. Akce je samozřejmě otevřena
pro majitele všech modelů sportovních Porsche, ať se vzduchem,
nabo vodou chlazenými motory umístěnými vpředu i vzadu.
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Společnost Pirelli Tyre (Suisse) S.A.Czech nabídla našemu klubu spolupráci prostřednictvím dodávky
pneumatik Pirelli, pro vozy členů našeho klubu, za příznivou cenu. Že si firma Pirelli majitelů klasických
automobilů Porsche skutečně váží, dokazuje speciální katalog, vydaný přímo pro automobily Porsche.
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Díky spolupráci našeho klubu se společnostní PIRELLI CZ, si můžete prostřednictvím našeho klubu objednat
pneumatiky Pirelli pro své Porsche, ale třeba i rodinné civilní auto. Samozřejmě, že nám společnost přislíbila
výhodnější ceny.
Pokud jste řádným členem našeho klubu a máte o tyto pneumatiky zájem, zašlete svůj požadavek na mailovou
adresu klubu: info@porsche-club.cz Následně váš požadavek jménem našeho klubu podstoupíme společnosti
Pirelli, se žádostí o předložení jejich nabídky a samozřejmě i ceny.
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