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LEGENDY
Pozvánka ke spolupráci

Vášeň je náš motor!
Jsme milovníci rychlých
vozů a divokých motocyklů.
Obdivujeme umění pilotů,
konstruktérů a designérů.
Vášeň pro motory máme v
těle.
A opravdu nám chyběla
špičková akce v České
republice, která by na jednom
místě umožnila divákovi
shlédnout a obdivovat různá
vozidla a motocykly od
vetránů, přes závodní speciály
z dob minulých i současnosti,
supersporty nebo současnou
produkci automobilek a
výrobců motocyků.

Motoristickou slavnost připravuje tým pod vedením Lubora Kose s
kolegy Zdeňkem Lindrem a Ivanem Perneckým již přes rok. V září 2013
jsme představili koncept slavnosti nejbližším partnerům a odborné
veřejnosti. V krásném parku psychiatrické nemocnice Bohnice bylo
vystaveno více jak 50 různorodých vozů. Důvodem pro konání
předpremiéry bylo ukázat pojetí slavnosti. Naším cílem je skloubení výstavy,
srazu a aktivní motoristické události včetně zajímavého programu.

Automobily a motocykly
jsou umělecká díla, která si
zaslouží obdivovat.

!

Lubor Kos
zakladatel motoristické slavnosti

Předpremiéra velice oslovila pozvané hosty. Motoristické legendy
Břetislav Enge, Ladislav Křeček, Petr Bold vyjádřili slavnosti velký obdiv a
přislíbili maximální podporu a účast.
Na základě těchto pozitivních zážitků se rozhodlo vedení Autoklubu
ČR podpořit LEGENDY a Autoklub se stal spolupořadatelem. V červnu se
v překrásném anglickém parku bude slavit i 110let Autoklubu ČR.

MOŽNOST PREZENTACE NA SLAVNOSTI
Pro veškeré kluby jsme připravili možnost prezentace
své činnosti a předvedení vozidel a motocyklů. Slavnost
LEGENDY má za cíl propagovat motoristické dění v České
republice.
Předveďte veřejnosti své vozy, motocykly a akce, které
pořádáte! Jde o jedinečnou příleřitost. Slavnost Legendy
bude mít velkou mediální podporu. Je pořádána na
nejvyšší produkční úrovni a od svého prvního ročníku půjde
o prestižní společenskou akci, na které nesmíte chybět.

! www.legendy.cz | FaceBook: LEGENDY slavnost | youtube.com: Legendy slavnost
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Pravidla účasti jsou jednoduchá:
- zaslat přihlášku k účasti (www.legendy.cz)
- definovat počet vozidel
(zaslat detailní info a kvalitní fotografie)

- definovat co chcete propagovat
(akce, nábor, aktivity, vozidla, motocykly, ...)

- po zaplacení reg. poplatku může klub získat:
- 4ks dvoudenních vstupenek na jméno/
slevu na nákup dalších vstupenek

- vstup do vybraných VIP zón
- prostor pro vystavení

Zdeněk Lindr | Lubor Kos | Ivan Pernecký a Dalibor Gondík

- certifikát o účasti
- účastnický poplatek je jen 2.500Kč s DPH

!

- klub získá:
- propagaci činnosti (web, FB, atd.)
- účastnit se lze od 5 do 25 exponátů
(klub)

!

- 4ks víkendových vstupenek na auto

REGISTRACE: registrace@legendy.cz

Detailní popis pravidel účasti na webu www.legendy.cz

ROZSAH SLAVNOSTI LEGENDY 2014
Cílem slavnosti je propagovat a popularizovat motoristické dění v ČR. Představíme legendární jezdce, úžasné
automobily a motocykly. Vybrané vozy a motocykly se představí v exhibičních jízdách. V doprovodném programu
budou výstavy, přednášky, prezentace a další aktivity.
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Základní pilíře slavnosti LEGENDY:
• účast legendárních pilotů a osobností
• historické vozidla a motocykly
• závodní vozidla (historické i současné)
• americké vozy
• supersporty
• offroad (ve všech podobách)
• současná produkce (vozy a motocykly)
• klubová scéna (vozidla | sport | ...)
• prezentace motorsportu (děti a mládež)
• bezpečnost (edukace)
• historie úspěchů (edukace)

PRESTIŽNÍ FOTOGRAFOVÉ LEGEND: DAVID KRAUS | JIŘÍ KŘENEK
Máme velkou radost, že naši skvělí fotografové David Kraus a Jiří Křenek přijali
pozvání k účasti na slavnosti LEGENDY. David Kraus na předpremiéře v mobilním
ateliéru vyfotil 25 vozů a v červnu bude pokračovat. Díky těmto mistrům chceme v
budoucnosti vydávat kalendáře a publikace z každého ročníku.

! www.legendy.cz | FaceBook: LEGENDY slavnost | youtube.com: Legendy slavnost

SHRNUTÍ

Kalendář
14.-15. června 2014
10.00 - 20.00
LEGENDY - motoristická slavnost

!

14.června | 21.00
LEGENDY OPEN PARTY
9. - 13. června
příprava slavnosti
návoz vozidel dle dohody
fotografování vozidel dle dohody
filmování vozidel dle dohody
15. června | 21.00

JSME NA ZAČÁTKU NOVÉ DOBY
Chceme široké veřejnosti představit to co nás baví a co máme
rádi. Milujeme automobily, motocykly, prostě vše s vůní benzínu.
Nebojíme se ušpinit a pořádně zamakat. Je to zvláštní, ale jsme
stále kluky, jen se z modelů stávají reálné kusy, které opečováváme
a zdokonalujeme.
Věříme, že budete sdílet naše nadšení s námi. Slavnost
LEGENDY děláme pro vás! Chceme abychom jste zažili dva skvělé
dny v krásném stoletém parku a o tom co jste viděli budete dlouho
vyprávět. Půjde o unikátní akci, na které jen v tyto dva dny budou k
vidění jedinečné automobily, motocykly a osobnosti motorsportu.
LEGENDY budou společenskou akcí, kde se potkávají fanoušci
se svými hrdiny.
LEGENDY dávají prostor pro pořádné vystavení všech druhů
vozidel. Park PN Bohnice má 640.000 m2 plochy a dle předpokladů
je možné pohodlně vystavit až 1.000 vozidel a stále mít dost
prostoru pro zázemí a další aktivity.

!
Těšíme se na spolupráci!
!
Krásné dny přeje Lubor Kos & tým slavnosti LEGENDY
!

ukončení slavnosti a deinstalace

!

Pořadatelé

LUBOR KOS
Zkušený promotér a
propagátor
extrémních sportů.
Milovník
youngtimerů a
vášnivý budovatel
nových projektů.

!

ZDENĚK LINDR
Dlouholetý
podporovatel
motorsportu.
Aktivně rozvíjí
karting, buduje
MotorLand Bělá a
spolupracuje se
ŠKODA
MotorSportem.

IVAN PERNECKÝ

Lubor Kos - ředitel slavnosti LEGENDY
M: 777 749 595
E: lubor.kos@legendy.cz
www.legendy.cz
Showroom: Praha 4 | 5.května 49

Rozvíjel
driftovou
scénu v
Čechách.
Založil Seven
klub a
postavil
několik replik tohoto úžasného
vozidla.

