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VIP

ČASOMÍRA

OPEN PIT
LINE

SERVIS
V BOXU 1

INSTRUKTOŘI
NA AKCI

SALÓNEK
S VÝHLEDEM

E xkluzivní pronájem  
pro členy KSA za účelem 
volných klubových jízd

Příjezd ve středu odpoledne do hotelu Grid  
a registrace. Ve čtvrtek 9:00 - 18:00 volné 
klubové jízdy (Open Pit Lane). 
Servisní zázemí bude k dispozici v boxu číslo 1.
Polední pauza na oběd 13:00 - 14:00.

Po celý den budeme mít  
k dispozici VIP salónek  
s cateringem a s výhledem 
na cílovou rovinku.

Instruktoři na místě spolujezdce:

~5,4 km
Délka okruhu

14
Počet zatáček

1:39,093
Oficiální rekord

Ing. František Blahout
bývalý rally jezdec

Aleš Jirásek
současný okruhový závodník

1

2



Exkluzivní pronájem pro 
členy KSA za účelem 
volných klubových jízd.

V pondělí 9:00 - 18:00 volné klubové  
jízdy (open pit lane). 
Servisní zázemí v boxu číslo 1.

Polední pauza na oběd 13:00-14:00.

Po celý den budeme mít  
k dispozici VIP salónek  
s cateringem a s výhledem 
na cílovou rovinku.

AUTODROM

~4,2 km
Délka okruhu

21
Počet zatáček

1:25,610
Oficiální rekord









VIP

ČASOMÍRA

OPEN PIT
LINE

SERVIS
V BOXU 1

INSTRUKTOŘI
NA AKCI

SALÓNEK
S VÝHLEDEM27. KVĚTNA 2019 (PO)

Instruktoři na místě spolujezdce:

Ing. František Blahout
bývalý rally jezdec

Aleš Jirásek
současný okruhový závodník

1

2



2 denní 
driftování
v gross dölln

3. - 5. 5. 2019 pá-ne

DVOUDENNÍ KURZ DRIFTOVÁNÍ NA VODĚ

T
akových výcvikových 
středisek existuje po 
celé Evropě mnoho. 
Největší a zároveň 
nejbezpečnější je 

ale v Německém Gross Dölln, 
80km severně od Berlína 
 
V pátek odpoledne, příjezd 
a ubytování v krásném 
4 hvězdičkovém hotelu 

Doellnsee. Registrace, check in 
a společná večeře.

 
Následující ráno se přesuneme 

na nedalekou výcvikovou 
plochu do konferenčního sálu, 

kde probereme teorii a vše 
potřebné okolo driftování.

 
Praktická část je po celý 

víkend od rána až do 16:00.

Druhý den večer v hotelu, 
budeme pouštět Vaše videa, 

která jsme natočili během dne.
 

Třetí den na závodní dráze 
proběhne spousta soutěží, 
takže na Vás čekají poháry  
a medaile. Každý dostane  

z této akce diplom na 
památku, kde bude 

vyfocený u svého auta.

Instruktoři, kteří kurz povedou:

Ing. František Blahout
bývalý rally jezdec

Aleš Jirásek
současný okruhový závodník

Filip Blahout
současný rally jezdec



bytování v luxusním hotelu Lindner 
Congress and Motosport, který je nabitý 
atmosférou tohoto jedinečného okruhu. 

První odpoledne konferenční sál, 
kde probereme vše, co nás 
následující den čeká.
 

Následně společná 
gurmánská 
večeře.
 
Druhý den máme exkluzivní pronájem 
dráhy za účelem klubových jízd.
 
Jízdy po celý den od 08 - 17:00 
bez přestávky, 

Open Pit Lane
Instruktor na místě spolujezdce, Ing. 
František Blahout, který už má letité 
zkušenosti s tímto okruhem.

19. - 20. ZÁŘÍ 
2019 (ČT-PÁ)


OPEN PIT

LINE

Instruktoři na akci:

Aleš Jirásek
na místě spolujezdce

Ing. František Blahout
na místě spolujezdce

1

2

Upozornění! 
Akce je pouze pro auta se silniční 
homologaci, z důvodu bezpečnosti



4 

DENNÍ
VÝLET

DO 
ALP

13. 6. – 16. 6.

2019

ČT - NE

T ento tradiční a každoroční 
výlet, bude letos připravený 
úplně v jiném duchu než  
v předchozích letech.

Na 4 dny do Alp jezdíme už 12 let a lonští 
účastníci se shodli v tom, že náš hotel 
v Brunicu (I) je ten nejlepší za celou dobu.
 
Z tohoto důvodu Alpy 2019 budou jiné  
v tom, že po celou dobu zůstaneme 
v tomto hotelu a každý den budeme 
jezdit jinou trasu.
 

To znamená větší 
pohodlí pro účastníky, 
jelikož se nebudete 
muset stěhovat 
každý den.
V okolí Brunica existuje tolik nádherných 

tras, že je nestihneme ani všechny projet. 

Atmosféra v tomto 
hotelu je nepopsatelná 
a o gurmánských zážitcích 
ani nemluvě.

4 dny plné 
motoristické 

nirvány!

ÚPLNĚ 
 JINAK 
NEŽ 
 DOPOSUD!



Itálie2019

ÚDOLÍ 
SUPERSPORTŮ

8.  – 11. 9. 2019
NE - ST

T ento tradiční a každoroční 
výlet, bude letos připravený 
ve stejném duchu jako  

v předchozích letech.

Na 4 dny do Itálie každé září jezdíme už 9 let. 
A každý rok je zájem je úplně stejný.

U této akce jde především o návštěvu těch 
nejlepších Italských výrobců sportovních aut, 
jako je Ferrari, Pagani, Lamborghini a Maserati. 
Údolí supersportů se nazývá oblast okolo Modeny, 
Maranella a Bologně. Všechny tyto fabriky jsou 
v okolí 30 km od sebe.

Bohužel ale organizačně nelze zvládnout všechny 
tyto 4 factory tour najednou. Z tohoto důvodu každý 
rok máme 2-3 z nich a nelze předem určit které.

Jako doprovodný program jsou i nádherná muzea 
a návštěvu těch nejvyhlášenějších restauraci v okolí 
jako je třeba restaurace Luciana Pavarottiho anebo 
Montana, která je dvorní restauraci Ferrari.

A na závěr aby toho nebylo málo se přesouváme do 
5ti hvězdičkového hotelu Grand hotel Leonardo Da 
Vinci, který je přímo na pláži v Cesenaticu.

Atmosféra v tomto hotelu 
je nepopsatelná 
a o gurmánských 
zážitcích ani nemluvě.
 
4 dny plné motoristické nirvány a hlavně pohody 
a odreagování se od práce s přáteli.



T O U R  2 0 1 9

www.klubsportovnichaut.cz

6. 10. –  8. 10. 2019
NE -  ÚT

ÚPLNĚ JINAK
NEŽ DOPOSUD!

P
oslední 2 ročníky Porsche Tour byly ve 
znamení především návštěvy fabriky 
Zuffenhausen, musea a vývojového 
centra Weissach. 

Tento ročník Porsche Tour 
bude ale ve znamení továrny 
a závodní dráhy v Lipsku.

Nový hotel a nové zážitky i pro ty, kteří už s námi 
byli na Porsche Tour nejméně jednou.

Kromě factory tour v továrně nás čeká závodní 
dráha v Lipsku. Volné jízdy po celý den, špičkoví 
instruktoři na místě spolujezdce a to hlavní,

Waltra Rohrla 
jako hlavního instruktora.

Na závěr akce, aby toho nebylo málo, nám od 
Porsche přistaví několik vozů Porsche 991.2 GT3 

RS a budou probíhat taxi jízdy od současných 
závodních jezdců Porsche.



Tak jako každý rok 
na začátku května, 
tak i letos vydáme 
náš luxusní KSA 
magazín.

Vzhledem k tomu, že nejsme žádné 
vydavatelství, práce na tomto magazínu je pro nás 

velice zdlouhavá a náročná. Jediný důvod 
proč to už několik let děláme, je abychom 

udržovali naše členy v dění KSA. Jsou
 tam články a fotky z akcí, které 

už proběhly anebo jsou v plánu. 
Kromě toho tam naleznete zajímavé rozhovory 
a články, které jsou ale vždy zásadně naše vlastní 
a nikdy nepřevzaté. Každý člen může přispět do 
tohoto nákladného projektu, buď logem jako 
partner anebo inzercí.

KSA 
MAGAZÍN 
2019



T
ak jako vloni, i letos budeme opět 
pořádat naše předvánoční klubo-
vé setkání ve Špindlerově Mlýně. 
S jediným rozdílem, že vše ten-

tokrát bude o level výš než doposud. 

Bude to od teď tradice, kde se na závěr se-
zóny naposledy sejdeme s přáteli / členy 
klubu, abychom prožili hezký a pohodový 
víkend. 

Exkluzivně pro nás budeme 
mít pronajatý nejluxusnější 
hotel ve Špindlu s kapacitou 
240 osob. 
 
Pozvánka platí pro vybrané členy, 
včetně jednoho doprovodu. 

V konferenčním sále si řekneme co 
zajímavého nás čeká následující rok  
a čeká nás velký doprovodný program.
 
V hotelu pro Vás bude kompletní stra-
vování, tedy snídaně, oběd, večeře  
a luxusní Řecká vína.
 
Dále jedno z nejluxusnějších SPA  
a wellness v ČR a na závěr akce  
budeme mít i velký ohňostroj.

PŘEDVÁNOČNÍ
K L U B O V É  S E T K Á N Í

30. 11. - 1. 12. 
2019
SO - NE 



Mercedes-Benz 
AMG Tour 2019 

Tak jak je na každé factory tour 
doposud, účastníci můžou očekávat 
výlet na té nejvyšší úrovni a špičko-
vý hotel poblíž Affalterbachu.…

Poprvé v historii KSA navštívíme malou továrnu a vývojové 
centrum AMG v Affalterbachu. 

Z
ároveň budeme mít jedinečnou 
možnost navštívit i Mercedes Benz 
museum a divizi HWA, která vyvíjí 
a vyrábí závodní vozy pro AMG.

NOVINKA
LETOŠNÍ SEZÓNY

FACTORY TOUR A MUZEUM

29.-30. ZÁŘÍ 
2019 / NE - PO

TUTO  EXKLUZIVNÍ 
AKCI VÁM 

S RADOSTÍ PŘINÁŠÍ


