
 

Zemplín Veterán Rallye 2017 

PROGRAM 

Zemplín Veterán Rallye 2017 

 

 

Piatok – 30. jún 2017 – „MICHALOVSKÁ“ 

 

11.00 hod. – registrácia účastníkov ZVR 2017 

13.00 hod. – ľudové rozprávačky vítajú návštevníkov 

                     „Marča z Mihaľovec“ a „Hrubá Erža“ 

                    Otvorenie sprievodných aktivít pre deti aj dospelých  

14.00 hod. - Peter BALÁŽ – legenda československého motocyklového športu 

                     10- násobný majster  Československa  

                     Predstavenie a autogramiáda 

14.15 hod. – „Deti sa bavia...“ – vystúpenie detí z MŠ v Michalovciach  

15.00 hod. – slávnostné otvorenie Zemplín Veterán Rallye 2017 

15.20 hod. – predstavenie a odštartovanie 

                     USTANOVUJÚCEHO  REKORDU Zemplín Veterán Rallye 2017 

                     „Najviac veteranistických automobilov a motocyklov na  

                       Námestí osloboditeľov v Michalovciach“ pod dohľadom Igora Svitka   

                       (hlavný rekordológ) 

15.30 hod. - Divadlo Babadlo  

                    Predstavenie „Solivarské poklady“ 

16.30 hod. – USTANOVUJÚCI  SLOVENSKÝ  REKORD 

                     vyhlásenie výsledkov – odovzdanie „Certifikátu o rekorde“ 

17.00 hod. – Štart Zemplín Veterán Rallye 2017 z Námestia osloboditeľov 

18.00 hod. – Trnava pri Laborci   

                     výstava veteranistických automobilov a motocyklov 

                     s výstavou retro traktorov 

20.00 – 21.30 hod. – Thermal Park Šírava – parkovisko 

                     Výstava veteranistických automobilov a motocyklov 

21.30 hod. – Pieskové sochy 

                    Slávnostné odhalenie – Peter Baláž  

 

 

Počas popoludnia: 

- Najvyšší remeselníci 

- Žonglovanie na rebríku 

- Tvorivé workshopy – „Vyrob si bábku“  

                                    „Farebné autíčka“ – netradičné maľovanie 

                                   Súťaž „CHOĎ...OBDIVUJ...ZBIERAJ...VYHRAJ“ 

- Tramtária Slovakia –    „Detské mestečko“ 

                                      „Plastelínkovo“ 



                                      „Drevený kolotoč“ 

- Výstava retro traktorov 

- Spoznaj Košický kraj: Kraj Košice Turizmus 

- GENERALI pre deti 

 

 

Sobota – 1. júl 2017 – „Veteránmi za pamiatkami UNESCO“ 

 

9.00 hod.  – štart Zemplín Veterán Rallye 2017 zo Zemplínskej Šíravy 

10.00 hod. – Humenné - Kaštieľ  

                     výstava veteranistických automobilov a motocyklov 

11.45 hod. – Stakčín  

                     výstava veteranistických automobilov a motocyklov 

13.00 hod. – Ruská Bystrá – Gréckokatolícky drevený Chrám Prenesenia ostatkov sv. 

Mikuláša 

                       Kultúrna pamiatka UNESCO 

                     speváčka „Mel“ a „Zbor sv. Archanjela Michala“ Porúbka – 

                     (vystúpenie gospelových a chrámových skupín) 

                     drevený kostolík očami výtvarníkov Dolného Zemplína - workshop 

                     „Slovenské Chorvátsko“ – Beňatinský travertín 

                      Gréckokatolícky drevený Kostol sv. Michala Archanjela- Inovce 

13.00 - 17.00 hod. – Gitarové múzeum Sobrance – tvorivé popoludnie pre deti a dospelých 

15.30 hod. -  Peter BALÁŽ – legenda československého motocyklového športu 

                     10- násobný majster  Československa - predstavenie a autogramiáda - Sobrance 

18.00 hod. – Amfiteáter - Zemplínska Šírava  

                     Concours d´ Elegance – módna prehliadka a prehliadka výnimočných  

                     veteranistických automobilov a motocyklov 

                     Prvý krát na Slovensku –  

                     Jedinečný historický automobil „HORCH“ - Model 951A 

                      IBA  TRI  VYROBENÉ AUTÁ NA SVETE !!! 

                     „Tvoja tvár znie povedome...“  

                Tomáš BEZDEDA - koncert 
                     

20.00 – 21.30 hod. – Thermal Park Šírava – parkovisko 

                     Výstava veteranistických automobilov a motocyklov 

 

Počas popoludnia: 

- Gitarové múzeum – „cestovateľské kino“ 

                                 výučba hry na gitare 

                                 maľovanie na 100 spôsobov 

                                 detské atrakcie – skákací hrad, trampolína, súťaže 

                                 kováčska vyhňa – práca so železom  

                                 keramika – práca s hlinou 



                                  

 

Nedeľa – 2. júl 2017 – „MISS  VETERÁN...“ 

 

9.00 hod.  - štart Zemplín Veterán Rallye 2017 zo Zemplínskej Šíravy 

9.30 hod.  – Obchodné centrum Zemplín Michalovce 

                    Výstava veteranistických automobilov a motocyklov 

                    Vyhlásenie diváckej súťaže „Miss veterán...“ – (vyhraj zaujímavé ceny) 

                    Zábavné predpoludnie pre deti aj dospelých 

11.30 hod. – Slávnostné vyhodnotenie výsledkov  

                     ZEMPLÍN  VETERÁN  RALLYE  2017 

12.30 hod. – vyhlásenie výsledkov diváckej súťaže 

„Najkrajší veteranistický automobil a motocykel 

Zemplín Veterán Rallye 2017 – Miss veterán...“ 

 

Pre jedného vyžrebovaného návštevníka: 

„Okruh Michalovcami na víťaznom veteranistickom automobile s policajným 

sprievodom a vstup pre celú rodinu do Thermal Parku Šírava – ZDARMA“ 

 

Program pokračuje na Hoteli Glamour  Zemplínska Šírava 

 

14.00 hod. – Pieskové karaoke... 
                     zaspievaj si svoj letný hit 

                     workshop - postav si hrad z piesku 

                     zábavné popoludnie pre deti aj dospelých 

 

 

 

 



 


