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Navštivte i expozici na galerii

Program veletrhu a výstavy 
Classic Show Brno 2017

Pátek 17. března 2017

12⁰⁰ Otevření veletrhu pro 
veřejnost

15⁰⁰ Ofi ciální zahájení veletrhu
17⁰⁰–17³⁰ Salon první republiky – 

komentovaná dobová 
módní přehlídka „Elegance 
a styl první republiky“ 
(1918-1939)

19⁰⁰ Konec prvního dne 
veletrhu

Sobota 18. března 2017

9⁰⁰ Otevření veletrhu pro 
veřejnost

11⁰⁰–11³⁰ Salon první republiky – 
komentovaná dobová 
módní přehlídka „Elegance 
a styl první republiky“ 
(1918-1939)

13⁰⁰–13³⁰ Předání cen 
vystavovatelům

14⁰⁰–14³⁰ Salon první republiky – 
komentovaná dobová 
módní přehlídka „100 let 
sportovní módy“

15⁰⁰–15³⁰ Křest knihy
� e K.& K. Bugatti Register

16⁰⁰–16³⁰ Křest knihy Miloslava 
Součka – Srdcové Eso

17⁰⁰–17³⁰ Salon první republiky – 
komentovaná dobová 
módní přehlídka 
„Československá 
socialistická móda 
versus móda světová“ 
(50. až 60. léta 20 století)

19⁰⁰ Ukončení druhého dne 
veletrhu

Neděle 19. března 2017

9⁰⁰ Otevření veletrhu pro 
veřejnost

11⁰⁰–11³⁰ Salon první republiky – 
komentovaná dobová 
módní přehlídka „100 let 
sportovní módy“

14⁰⁰–14³⁰ Salon první republiky – 
komentovaná dobová 
módní přehlídka 
„Československá 
socialistická móda 
versus móda světová“ 
(50. až 60. léta 20 století)

16⁰⁰ Ukončení veletrhu

Pořadatel si vyhrazuje právo 
na změny v programu.
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Výstava a veletrh historických vozidel
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Akce se koná pod záštitou
prvního náměstka primátora statutárního města Brna Petra Hladíka
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 1 – Klenotnice vín
  Kladívko – Jiří Rožnovský
  Miloslav Materna
 2 – Brno Revival Mezi pavilony
 3 – Peter Baláž
  Česko Slovenský Jawa Team
 4 – Automotoklub Hradec Králové
 5 – FKHV
  1000 mil československých
 6 – Macala Car
 7 – Toplac
 8 – PiPaOils

 10 – Autoservis Vojtěch Dymáček
 11 – Karoserie E & M Treschl
 12 – Scuderia Praha
 13 – Historická vozidla
  Martin Prošek
 14 – Aeroservice Ctibor Šilhán
  Truhlářství Hemzal
 15 – Czech Bugatti Club
 16 – Vladislav Novák
 17 – Auto-Folies (Francie)
 18 – Veteranservice
  Zbyněk Šilhán
 19 – Autum
 20 – Kovo Šátek
 21 – Josef Strnad 
 22 – Opletené kabely
 23 – Avenir Proche
 24 – VAC Brno
 25 – Vintage Replica Jiří Hořice
 26 – Automobil Revue
 27 – VolvoKlub ČR
 28 – Slévárna Urbalit – Jiří Urbánek
 30 – Renovace Tomáš Blažek
 31 – Funk Soul Brothers
 32 – Renovak
 33 – Veteran SK
 34 – Velorex klub
 35 – Kožený obal
 36 – Auto Bejda
 37 – Legendary
 38 – Carrosserie Vyskočil
 39 – Chropyňská strojírna 
 40 – Klub policejní historie Brno
 41 – Salon první republiky
 42 – Porsche Classic Club ČR
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Tomáš Havlásek
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602 00  Brno. Březen 2017.
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Tři bugatky ze sbírky Ladislava Samohýla v  barvách jako na  plakátu najdete 
vystaveny v centrální části pavilonu.

Federace klubů historických vozi-
del České republiky je nezávislým del České republiky je nezávislým del České republiky

dobrovolným sdružením právnických 
osob s  vlastní právní subjektivitou. 
V  současné době sdružuje celkem 
6612  členů ve  148 jednotlivých spol-
cích/klubech. Zajišťuje systém testování 
historických vozidel. Na  Classic Show 
se FKHV bude prezentovat závodním 
automobilem Aero 750 Sport Coupé, 
který startoval v roce 1934 na 1000 mil 
československých. Můžete se zde dotá-
zat na informace, které vás zajímají.
FKHV, Nad Okrouhlíkem 2294/11, 
182 00  Praha, tel. 605 787 858
sekretariat@� hv.cz
www.� hv.cz

Již několik let mají návštěv-
níci Classic Show možnost 
prohlédnout si skutečné 
klenoty mezi historickými 
vozidly v České republice. 
Od svého prvního ročníku 
v roce 2010 se brněnská 
Classic Show vypracovala 
mezi nejrespektovanější 
výstavy veteránů u nás. 

Classic Show klade velký 
důraz na řemesla spojená 
s renovací historických 
vozidel, návštěvníci proto 
mohou na jednotlivých 
stáncích obdivovat neje-
nom podivuhodnost tvarů 
a barev, ale také řeme-
slný um a vysokou profe-
sionalitu práce českých 
renovátorů.

O  osudech dovezených auto-
mobilů Bugatti do  Rakouska-

-Uherska několik let vznikala kniha 
„� e K. & K. Bugatti Register“, na které 
se podíleli specialisté na  značku 
z  Rakouska, Maďarska, Polska, Slovin-
ska a od nás. Výsledné dílo má celkem 
1200 stran ve dvou svazcích. Křest 
knihy za účasti všech autorů proběhne 
v Brně v sobotu 18. 3. 2017 v 15 hodin.

Pro Classic Show připravily dámy ze 
Salonu první republiky komento-

vané dobové módní přehlídky. Nabízí 
komplexní poradenství a  služby při 
výběru vhodného oděvu a  doplňků 
nejen k historickým vozům či motocy-
klům.

Na  specializované veletrhy pro 
majitele a milovníky historických 

vozidel nemusíte jezdit jen do  zahra-
ničí, stačí přijet v březnu do Brna a zde 
si prohlédnout novinky a jak se co dělá, 
potkat přátele, povykládat s  odbor-
níky „od  fochu“, dát si skvělou kávu 
a třeba i koštnout dobré víno. Udělat si 
pěkný sváteční veteránský víkend před 
začátkem sezóny, kde nikdo nespěchá 
a na vše je dostatek času.

PREMIÉRA
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Tradičním autorem plakátů pro akce, 
které pořadá kolektiv kolem Motor 

Journalu, je výtvarník Tomáš Havlásek. 
Má rád závodní automobily sedmdesá-
tých let a maluje na plátno vlastní uni-
kátní metodou bez použití štětců. Jeho 
obrazy dnes visí po  celém světě a  je 
pravidelně zván na  výstavy u  příleži-
tosti závodů v Monte Carlu a v Le Mans. 
Navštivte jeho stánek na galerii.

Společnosti Engine Automobile Culture nabízí milovníkům všech automo-
bilů individuální dovoz, prodej, výkup, investiční fond, servis, částečné rekon-

strukce i „rekonstrukce do šroubku“ pro nové, sportovní a klasické automobily. 
Pro doplnění komplexních služeb dále nabízí dlouhodobé parkování v  klubové 
garáži v centru Prahy. Nespornou atrakcí stánku Engine je závodní vůz Fiat 131 
Mirafi ori v úpravě fi rmy Abarth a v barvách hlavního sponzora – letecké společ-
nosti Alitalia. V  sedmdesátých letech právě s  tímto vozem jezdil Markku Alén, 
mistr světa v rallye z roku 1978.

Pokud chcete pomoci s  renovací stroje, bez obav se obraťte na fi rmu Martin 
Prošek, historická vozidla. Pro toho, kdo se nechce sám pouštět do renovace 

svého stroje, jsou připraveni stroj zrenovovat.

Toplac s.r.o. nabízí široký sortiment příslušenství lakoven a  je výhradním 
dovozcem lakovacích systémů BASF/Glasurit pro lakování osobních a náklad-

ních vozidel. Na stánku si můžete prohlédnou nově nalakovanou Škodu 1000 MBX 
z roku 1967.

Karosárna Vyskočil ze Slaného bude svou práci prezentovat na  automobilu 
Walter  P4 z  roku 1928. Firma provedla opravu karoserie (výdřevu citlivě 

opravilo Truhlářství Jiřího Hemzala), lakování a celkovou montáž.

Jedinečnou výstavu automobilů vyrobených brněnskou Zbrojovkou připra-
vil pan Karel Jaroš. Díky zachovaným původním výkresům se mu podařilo 

z jednotlivých fragmentů dostavět automobily nenávratně ztracené ve víru doby. 
Návštěvníci Classic Show mají unikátní příležitost prohlédnout si úplný přehled 
modelů vyráběných brněnskou automobilkou, včetně prvního vozu Omega nebo 
několika závody prověřeného závodního speciálu, který poprvé startoval v závodě 
1000  mil československých roku 1934. Fotografi e pochází z  rodinného alba – 
Návrat z výletu. Za volantem sedí spolutvůrce automobilu Disk Karel Jaroš, za ním 
hrdě vzhlíží syn Karel Jaroš (otec Karla Jaroše, jenž připravil výstavu).

Firma Carsofa provádí profesionální renovace automobilů Mercedes-Benz. 
Renovuje nejen oldtimery, ale i youngtimery nebo i novější automobily poško-

zené či opotřebované.

Chropyňská strojírna a.s. Divize 7 – Veterán klinika je renovační a restaurá-
torská dílna vznikla při Chropyňské strojírně v závěru roku 2015. Tato strojírna 

patří ve svém oboru k předním dodavatelům výrobního zařízení do většiny evrop-
ských automobilek. Hlavním důvodem vzniku další divize byla potřeba majitelů  
zabezpečit 100% kvalitu při opravách vlastních veteránů. Strojírnu pro renovaci 
podvozků jejich veteránů  a veteránů nejbližších přátel využívali majitelé František 
a Robert Kudelovi už od  samého jejího vzniku před více než 25  lety. Naplnění 
vize vybudovat pod jednou střechou postupně špičkovou renovační a restaurátor-
skou dílnu, kde by byly všechny profese, bylo náročné, ale díky fi nančnímu zázemí 
strojírny řešitelné. S ohledem na náročnost prováděných prací je zaměřena pře-
devším na renovaci hodnotných veteránů. Z 50 % je její kapacita majiteli využita 
pro vlastní potřebu, zbytek kapacity slouží pro externí zájemce. Pro rok 2017 je 
kapacita však plně vyprodána. Na Classic Show vystaví šestiválcový Renault 40 CV 
coupé landaulet typ JP z roku 1921 a De Dion Bouton z roku 1910.

Brno – Výstaviště 

15.–16. 7. 2017
Závodní i sportovní automobily a motocykly 

V sobotu 18. 3. v 16 hodin proběhne 
křest jedinečné knihy o motokro-

sovém závodníkovi Miloslavu Souč-
kovi. Mistr řídítek bude při křtu příto-
men.

Koželužna Josef Strnad je se svou 
více než stoletou historií jedním 

z  nejstarších nepřetržitě fungujících 
podniků svého druhu v  České repub-
lice. Kdo jejich rukavice nevyzkoušel, 
neví, co je blaho.

Kovo Šátek je rodinná fi rma zabý-
vající se již od roku 1992 výrobou 

ozubených kol, dílů převodovek a dal-
ších součástek z kovu a plastu. Provádí 
kuželové rovné ozubení, čelní a  šikmé 
ozubení, soustružnické a  dokončovací 
práce.

Tomáš Blažek se zabývá renova-
cemi, opravami, servisem, patino-

váním a  restaurováním nejen českých 
motocyklů značky Jawa, ČZ, Ogar, 
Manet, Stadion atd., ale i  motocyklů 
zahraničních.

Otto Buchberger úspěšně startoval 
v roce 1967 na výstavišti v závodě 

Mezi pavilony. Na  stánku letošního 
Brno Revivalu (jede se v půli července) 
bude i  se svou formulí a  s  dalšími 
závodníky.

Jan Sachr maluje obrazy vozů pře-
vážně z 30. až 70. let 20. století, hot 

rody, pony cars a  další. Pokud vás 
některý z  nich zaujal natolik, že byste 
ho chtěli mít doma, neváhejte autora 
oslovit. 
tel. 724928503, sachr.jan@gmail.com
www.cartoon-art.eu

Firma Legendary se primárně zamě-
řuje na servis vozů z USA. Pravidel-

nými návštěvníky servisu jsou Dodge 
Ram, Hummer, Dodge Charger a Cha-
llenger. Srdeční záležitostí a  koníčkem 
jsou vozy jako Ford Mustang, Shelby 
GT500, Chevrolet Corvette, Chevrolet 
Camaro a  mnoho dalších amerických 
klasických vozů. V Legendary se zabý-
vají také opravami a renovací veteránů 
a  historických vozů na  klíč. Zároveň 
jsou výhradními dovozci olejů Penrite 
do  ČR a najdete zde i  širokou škálu 
maziv pro historická vozidla.
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Návštěvník Classic Show si může prohlédnou nabídku řemesel a služeb. Napří-
klad na stánku karosárny bratří Treschlů můžete vidět mistrovskou práci 

při výrobě blatníků, nádrží a dalších karosářských dílů, na stánku Vintage Replica
je k vidění široká nabídka motocyklových dílů.

Firma Veteran service pana Zbyňka Šilhána se již více než čtvrt století zabývá 
výrobou dobového příslušenství pro historická vozidla (světla, zrcátka, stěrače, 

dveřní kliky, profi lová těsnění...) a mechanických dílů na vozy Aero a Tatra. Díky 
letitým zkušenostem v oboru umí poradit, jaký díl má na kterém českém automo-
bilu být. www.veteranservice.cz
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v roce 1967 na výstavišti v závodě 

Mezi pavilony. Na  stánku letošního 
Brno Revivalu (jede se v půli července) 
bude i  se svou formulí a  s  dalšími 
závodníky.

Jan Sachr maluje obrazy vozů pře-
vážně z 30. až 70. let 20. století, hot 

rody, pony cars a  další. Pokud vás 
některý z  nich zaujal natolik, že byste 
ho chtěli mít doma, neváhejte autora 
oslovit. 
tel. 724928503, sachr.jan@gmail.com
www.cartoon-art.eu

Firma Legendary se primárně zamě-
řuje na servis vozů z USA. Pravidel-

nými návštěvníky servisu jsou Dodge 
Ram, Hummer, Dodge Charger a Cha-
llenger. Srdeční záležitostí a  koníčkem 
jsou vozy jako Ford Mustang, Shelby 
GT500, Chevrolet Corvette, Chevrolet 
Camaro a  mnoho dalších amerických 
klasických vozů. V Legendary se zabý-
vají také opravami a renovací veteránů 
a  historických vozů na  klíč. Zároveň 
jsou výhradními dovozci olejů Penrite 
do  ČR a najdete zde i  širokou škálu 
maziv pro historická vozidla.
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Návštěvník Classic Show si může prohlédnou nabídku řemesel a služeb. Napří-
klad na stánku karosárny bratří Treschlů můžete vidět mistrovskou práci 

při výrobě blatníků, nádrží a dalších karosářských dílů, na stánku Vintage Replica
je k vidění široká nabídka motocyklových dílů.

Firma Veteran service pana Zbyňka Šilhána se již více než čtvrt století zabývá 
výrobou dobového příslušenství pro historická vozidla (světla, zrcátka, stěrače, 

dveřní kliky, profi lová těsnění...) a mechanických dílů na vozy Aero a Tatra. Díky 
letitým zkušenostem v oboru umí poradit, jaký díl má na kterém českém automo-
bilu být. www.veteranservice.cz
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Program veletrhu a výstavy 
Classic Show Brno 2017

Pátek 17. března 2017

12⁰⁰ Otevření veletrhu pro 
veřejnost

15⁰⁰ Ofi ciální zahájení veletrhu
17⁰⁰–17³⁰ Salon první republiky – 

komentovaná dobová 
módní přehlídka „Elegance 
a styl první republiky“ 
(1918-1939)

19⁰⁰ Konec prvního dne 
veletrhu

Sobota 18. března 2017

9⁰⁰ Otevření veletrhu pro 
veřejnost

11⁰⁰–11³⁰ Salon první republiky – 
komentovaná dobová 
módní přehlídka „Elegance 
a styl první republiky“ 
(1918-1939)

13⁰⁰–13³⁰ Předání cen 
vystavovatelům

14⁰⁰–14³⁰ Salon první republiky – 
komentovaná dobová 
módní přehlídka „100 let 
sportovní módy“

15⁰⁰–15³⁰ Křest knihy
� e K.& K. Bugatti Register

16⁰⁰–16³⁰ Křest knihy Miloslava 
Součka – Srdcové Eso

17⁰⁰–17³⁰ Salon první republiky – 
komentovaná dobová 
módní přehlídka 
„Československá 
socialistická móda 
versus móda světová“ 
(50. až 60. léta 20 století)

19⁰⁰ Ukončení druhého dne 
veletrhu

Neděle 19. března 2017

9⁰⁰ Otevření veletrhu pro 
veřejnost

11⁰⁰–11³⁰ Salon první republiky – 
komentovaná dobová 
módní přehlídka „100 let 
sportovní módy“

14⁰⁰–14³⁰ Salon první republiky – 
komentovaná dobová 
módní přehlídka 
„Československá 
socialistická móda 
versus móda světová“ 
(50. až 60. léta 20 století)

16⁰⁰ Ukončení veletrhu

Pořadatel si vyhrazuje právo 
na změny v programu.

17.–19. 3. 2017
BVV Brno • Pavilon A
Pořádá Atelier Kupka, vydavatel časopisu Motor Journal
w w w . C l a s s i c S h o w . c z

Classic Show Brno
Výstava a veletrh historických vozidel
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Akce se koná pod záštitou
prvního náměstka primátora statutárního města Brna Petra Hladíka
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 1 – Klenotnice vín
  Kladívko – Jiří Rožnovský
  Miloslav Materna
 2 – Brno Revival Mezi pavilony
 3 – Peter Baláž
  Česko Slovenský Jawa Team
 4 – Automotoklub Hradec Králové
 5 – FKHV
  1000 mil československých
 6 – Macala Car
 7 – Toplac
 8 – PiPaOils

 10 – Autoservis Vojtěch Dymáček
 11 – Karoserie E & M Treschl
 12 – Scuderia Praha
 13 – Historická vozidla
  Martin Prošek
 14 – Aeroservice Ctibor Šilhán
  Truhlářství Hemzal
 15 – Czech Bugatti Club
 16 – Vladislav Novák
 17 – Auto-Folies (Francie)
 18 – Veteranservice
  Zbyněk Šilhán
 19 – Autum
 20 – Kovo Šátek
 21 – Josef Strnad 
 22 – Opletené kabely
 23 – Avenir Proche
 24 – VAC Brno
 25 – Vintage Replica Jiří Hořice
 26 – Automobil Revue
 27 – VolvoKlub ČR
 28 – Slévárna Urbalit – Jiří Urbánek
 30 – Renovace Tomáš Blažek
 31 – Funk Soul Brothers
 32 – Renovak
 33 – Veteran SK
 34 – Velorex klub
 35 – Kožený obal
 36 – Auto Bejda
 37 – Legendary
 38 – Carrosserie Vyskočil
 39 – Chropyňská strojírna 
 40 – Klub policejní historie Brno
 41 – Salon první republiky
 42 – Porsche Classic Club ČR
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výtvarníci + muzea + kavárna
Tomáš Havlásek
Ondřej Balák
Věra Hejdová
Jan Sachr
Yuriy Shevchuk

Muzeum Motorových Kol
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Tři bugatky ze sbírky Ladislava Samohýla v  barvách jako na  plakátu najdete 
vystaveny v centrální části pavilonu.

Federace klubů historických vozi-
del České republiky je nezávislým del České republiky je nezávislým del České republiky

dobrovolným sdružením právnických 
osob s  vlastní právní subjektivitou. 
V  současné době sdružuje celkem 
6612  členů ve  148 jednotlivých spol-
cích/klubech. Zajišťuje systém testování 
historických vozidel. Na  Classic Show 
se FKHV bude prezentovat závodním 
automobilem Aero 750 Sport Coupé, 
který startoval v roce 1934 na 1000 mil 
československých. Můžete se zde dotá-
zat na informace, které vás zajímají.
FKHV, Nad Okrouhlíkem 2294/11, 
182 00  Praha, tel. 605 787 858
sekretariat@� hv.cz
www.� hv.cz

Již několik let mají návštěv-
níci Classic Show možnost 
prohlédnout si skutečné 
klenoty mezi historickými 
vozidly v České republice. 
Od svého prvního ročníku 
v roce 2010 se brněnská 
Classic Show vypracovala 
mezi nejrespektovanější 
výstavy veteránů u nás. 

Classic Show klade velký 
důraz na řemesla spojená 
s renovací historických 
vozidel, návštěvníci proto 
mohou na jednotlivých 
stáncích obdivovat neje-
nom podivuhodnost tvarů 
a barev, ale také řeme-
slný um a vysokou profe-
sionalitu práce českých 
renovátorů.

O  osudech dovezených auto-
mobilů Bugatti do  Rakouska-

-Uherska několik let vznikala kniha 
„� e K. & K. Bugatti Register“, na které 
se podíleli specialisté na  značku 
z  Rakouska, Maďarska, Polska, Slovin-
ska a od nás. Výsledné dílo má celkem 
1200 stran ve dvou svazcích. Křest 
knihy za účasti všech autorů proběhne 
v Brně v sobotu 18. 3. 2017 v 15 hodin.

Pro Classic Show připravily dámy ze 
Salonu první republiky komento-

vané dobové módní přehlídky. Nabízí 
komplexní poradenství a  služby při 
výběru vhodného oděvu a  doplňků 
nejen k historickým vozům či motocy-
klům.

Na  specializované veletrhy pro 
majitele a milovníky historických 

vozidel nemusíte jezdit jen do  zahra-
ničí, stačí přijet v březnu do Brna a zde 
si prohlédnout novinky a jak se co dělá, 
potkat přátele, povykládat s  odbor-
níky „od  fochu“, dát si skvělou kávu 
a třeba i koštnout dobré víno. Udělat si 
pěkný sváteční veteránský víkend před 
začátkem sezóny, kde nikdo nespěchá 
a na vše je dostatek času.
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