
                  

 

Tisková zpráva 
Lidický okruh 2015 – spanilá jízda veteránů 

 

Dne 12. září 2015 pořádají obec Lidice a Památník Lidice spanilou jízdu veteránů všech kategorií pod názvem 
Lidický okruh 2015. Trasa jízdy se startem v Lidicích vede přes Makotřasy, Buštěhrad, Hřebeč s cílem v Lidicích. 
Tuto jízdu veteránů vyhlásili pořadatelé v upomínku na předchozí závody motocyklů a automobilů v 50. letech 
minulého století.  
Málokdo asi ví, že po válce byly Lidice středem dění i automobilového závodění! Členové kladenského 
Autoklubu se při příležitosti 8. výročí vyhlazení obce v roce 1950 rozhodli uspořádat automobilový 
a motocyklový závod nazvaný Lidický okruh. 
Závod byl vypsán pro tři kategorie motocyklů a tři kategorie automobilů. 
Druhý ročník Lidického okruhu se jel v roce 1955. Automobily tentokrát diváci neviděli, ale pořadatelé nabídli pro 
změnu atraktivní sajdkáry. Zajímavostí bylo, že v roli spolujezdců byli přihlášeni dva pozdější skvělí tovární jezdci 
Jawy František Šťastný a Gustav Havel. 
V roce1958 se na Lidickém okruhu závodilo znovu a přišly tisíce diváků, bohužel na dlouhá léta naposled. 
Obnovený závod veteránů se uskutečnil v roce 2014 a setkal se s velkým zájmem majitelů veteránů i diváků. 
 
Zatím nejstarším veteránem letošního ročníku je motocykl Royal Enfield z roku 1923 a automobil CHRYSLER 50 
roadster z roku 1925. Pozornosti návštěvníků by neměl ujít Velorex, který se letos zúčastnil expedice na Island a 
Mercedes Benz z roku 1978, jehož první majitelkou byla manželka Donalda Trampa, žhavého kandidáta na 
prezidenta USA. 
 

Program: 

10.00 – 11.00  Sraz a registrace účastníků před Lidickou galerií, doprovodné programy pro děti 
11.00 – 12.00  Prohlídka veteránů a jejich hodnocení v anketě diváků i odborníků 
12.00 – 13.00  Start spanilé jízdy na trase po okolí Lidic 
13.00 – 13.15  Vyhlášení vítězů divácké a odborné ankety o nejkrásnější veterány, cena pro 

 nejstaršího veterána a cena Elegán okruhu pro řidiče 
13.30   Ukončení akce 
 

Doprovodné akce: ukázky zabezpečení aut firmou Construct, jízda zručnosti s firmou Nevecom, soutěže pro děti, 
výroba dřevěných modelů automobilů, jízda v kočáru s koňským spřežením, ukázky práce Sboru dobrovolných 
hasičů a záchranné služby, hudební vystoupení etno kapely Roberta Kováče, Postoloprtské mažoretky a mažoretky 
Květinky Kladno. 
Startovné 100,- Kč. Občerstvení pro účastníky i diváky zajištěno. Prodej triček a čepic s emblémem akce. 

Moderuje: sportovní komentátor Čs. rozhlasu Pavel Petr 

 

Kontakty a bližší informace: 

Památník Lidice       OÚ Lidice 
Tokajická 152         ul. 10. června 1942 
273 54  Lidice        273 54 Lidice 
tel.:+420 312 253 063       tel.:+420 312 253 083 
www.lidice-memorial.cz       www.obec-lidice.cz 
e-mail: lidice@lidice-memorial.cz      e-mail: obec@obec-lidice.cz 
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