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TROFEO NIKÉ JESENÍKY 2017 

 

 
Do Jeseníků míří Karel Loprais a kolona veteránů, letos podhorská 

jízda přináší i charitativní náboj. 
 

1.9. 2017, Malá Morávka 

Příští víkend, 9.-10. září proběhne pod oficiální záštitou a za finanční podpory  

Moravskoslezského kraje a za přispění agentury CzechTourism 18. ročník mezinárodního 

úspěšného projektu TROFEO NIKÉ zaměřeného na aktivní podporu cestovního ruchu 

v turisticky atraktivních lokalitách Moravskoslezského kraje. Projekt TROFEO NIKÉ 

JESENÍKY získal záštitu ministryně pro místní rozvoj, Ing. Karly Šlechtové a Jana Krkošky, 

náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje. Stejně jako v roce loňském se můžeme těšit na  

dvouetapovou jízdu unikátních historických vozidel, jíž se zúčastní 57 vybraných  strojů 

doprovázených vítězným kamionem Tatra 815 pilotovaným Karlem Lopraisem, šestinásobným 

vítězem této nejnáročnější rychlostní pouštní soutěže. 

Pořadatelé zvolili trasu jízdy s akcentem propagace Euroregionu Praděd, bohatého přírodními 

krásami, historickými památkami a tradičním lázeňstvím, s nimiž se účastníci seznámí. V rámci 

této podhorské jízdy bude mít divácká veřejnost  možnost shlédnout historická vozidla účastníků 

a seznámit se s jejich  technickými daty i „životopisem“. 

 

„Startovní pole čítá bezmála 60 překrásných veteránů vyrobených převážně  v letech 1911 

– 1961, k vidění bude 35 značek, různých objemových tříd či charakteru určení. Letos nás 

pro divácké zpestření budou doprovázet i historické motocykly s datem výroby 1925. Jsem 

velmi šťastná, že se díky přízni našich partnerů, majitelů historických vozidel a 

v neposlední řadě rostoucího počtu diváků, naplňuje myšlenka propagace našeho kraje na 

pozadí ušlechtilých strojů rok od roku kvalitnějším a líbeznějším způsobem. Energii a 

obdivuhodnou vášeň pro smysluplné věci letos projektu zcela jistě dodá naše charismatická 

kamarádka a moderátorka Ivanka Christová, která stála u kolébky tohoto projektu už 

v roce 2005 ve slovenském Štúrově. Samozřejmě nebude chybět patron projektu Karel 

Loprais. Letos bude k vidění velmi krásný doprovodný program. Každá zastávka přinese 

malé překvapení.. V Krnově to bude stylová kapela, varhanní koncert v Poutním chrámu a 

císařovna Sissi, v Ludvíkově skvěle připravený letmý start u Wellness hotelu Peras, 

Karlovu Studánku rozezní bubny Ivo Batouška a u Restaurace na Hvězdě nás čeká 

mimořádný slet malých i velkých čarodějnic a čarodějů.  

Jsem velmi ráda, že TROFEO NIKÉ letos získá i charitativní náboj a proběhne dražba 

obrazů mladé umělkyně Bajuliií ve prospěch Sagapa Bruntál. Získané prostředky poslouží  

na nákup invalidního vozíku. Velmi si vážím reakce Ing. Radima  Čecha, jednatele firmy 

INVIRA s.r.o., prodejce zdravotních pomůcek, který nám nabídl v našem snažení 

významnou pomoc v projektu firmy, „INVIRA POMÁHÁ“. 

Nedělní program přinese velmi nádherný zážitek na Sovinci, kde atmosféru podpoří zvuk 

poctivých flašinetů a Spolek panstva na tvrzi Žíželeves. Podhorská jízda zkrášlí Malou 

http://www.kr-moravskoslezsky.cz/
http://www.czechtourism.cz/
http://www.trofeonike.cz/
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Morávku v Kaštanové aleji a  kostel Nejsvětější trojice rozezní zpěv Chrámového sboru 

pod vedením Petra Wolffa. Slavnostní zakončení je pečlivě připraveno ve stylu open-air 

muzea v areálu stálých partnerů projektu TROFEO NIKÉ, Kopřivné Resortu pod 

Pradědem a Horského hotelu Brans“, nadšeně říká organizátorka Marcela Rotter. 

 

„Chvíle strávené v atmosféře kolem těchto úžasných strojů a jejich dobově ustrojených 

majitelů, Vás pohltí a věřím, že až si pak budete prohlížet doma fotografie, uvědomíte si, že 

jste se na chvíli ocitli v noblesní minulosti a  zcela přirozeně jste naplnili  naše motto 

„ZPOMAL A ROZHLÉDNI SE…“ . Za úžasnou připravenost velmi děkuji všem 

majitelům veteránů, kteří startují na TROFEO NIKÉ 2017 i těm, kteří se chystají připojit 

se ke koloně po trase. Poděkování za podporu a skvělou spolupráci patří všem našim 

partnerům, městům a obcím, Městskému muzeu v Bruntále, Euroregionu Praděd, 

mediálním partnerům a zejména pak paní ministryni Karle Šlechtové a 

Moravskoslezskému kraji, panu náměstkovi Janu Krkoškovi. 

Přijďte zase po roce na  báječnou podívanou organizovanou s láskou a nadšením..!“, 

dodává Marcela Rotter za celý organizační tým TROFEO NIKÉ JESENÍKY 2017. 

 
Zdroj: FEMININE s.r.o. 

Tisková zpráva, program a fotografie ke stažení na www.trofeonike.cz (www stránky jsou 

provizorní, v krátkém čase spustíme zcela nový web) 
 

POŘADATEL: 
FEMININE  s.r.o. 

K. Čapka 84/6, 792 01 Bruntál 
IČ: 25963261 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

http://www.kr-moravskoslezsky.cz/
http://www.czechtourism.cz/
http://www.trofeonike.cz/
http://www.trofeonike.cz/

