
 

 

Fandové, přátelé, kamarádi Fiatu 128! 

Máte doma Fiat 128?  A chcete stylově oslavit 50. leté výročí jeho vzniku? 

Pojďte se s Fiatem 128 projet! 

Kdy: pondělí 12. 8. 2019 od cca.10:00hod 

Kde: půvabná silnice II/128 – Jižní Čechy 

Start:  Hraniční přechod Nová Bystřice / Grametten-Rakousko, 48.9991692N, 15.1152850E 

Cíl: obec Pacov – Nám.Svobody, 68km, 49.4723981N, 15.0035500E 

Jedná se o jednodenní neorganizovanou dobrovolnou akci. Po zkušenostech z jiných akcí kde 10.. lidí má 10.. různých 

názorů a požadavků nic nezajišťujeme  o)). Jsme pracující nadšenci s rodinami. Nemáme nadbytek času, nervů, peněz. O))) 

Je to prostě jenom na Vás ! o)) My nic, to samo o)) 

Informace kolem Spanilé jízdy 12. 8. po silnici II/128 s Fiatem 128 

 Příjezd je možný už v neděli 11. 8. do Nové Bystřice - Muzeum Veteránů https://muzeumveteranu.cz/ – 

individuální prohlídka. Zde po dohodě lze ponechat stroje, projít se, v centru města se naobědvat. 

 Ubytování v Penzionu U Myslivců Nová Bystřice-Blato 28. 7km-8min z centra Nové Bystřice. 

Po dohodě se lze ubytovat od 13:00 do 20:00 hod. 

 Do rána 12. 8. volný program (sebevzdělávání v historii F 128 a zajímavosti kolem silnice č.II/128). 

 12. 8. v dopoledních hodinách 9:30-10:00 odjezd na počátek silnice 128 k Rakouským hranicím hraničnímu 

přechodu Nová Bystřice / Grametten (je tam docela místo na krátké zaparkování). 

 Počátek spanilé jízdy po silnici 128, nikam nespěcháme, můžeme případně zastavovat a obdivovat se přírodním 

krásám, případně krásným vozidlům kolegů. 

 Kolem poledního se můžeme na hradě Kámen podívat na prohlídku, nebo do muzea motoveteránů a skočit si na 

oběd. (pokud nám v pondělí otevřou-jednáme). 

 Konec na Nám. Svobody parkovišti v Pacově - pěkné prostředí s majestátním kostelem  

a odjezd domů či někam jinam.... 

 Více info k Spanilé jízdě, časem na webu Fiat 128 Fan Club: http://fiat128.cz/index.php 

 Jo a nebylo by od věci, v případě Vaší účasti, nám napsat, kdo, čím kolik, přijedete na e-mail: info@fiat128.cz  

Potřebuješ před Spanilou jízdou někde složit kosti, hlavu, žaludek, děti?  

Po dlouhodobém průzkumu a ochotě se nám ,,osmařům,, jednu noc 11-12. 8. věnovat, byl za hlavní stan akce vybrán 

Penzion U Myslivců v Nové Bystřici- Blato 28. Provozovatelé jsou schopni a ochotni nás na tuto jednu noc ubytovat, ale 

pokud se !co nejdříve! a !SAMI! u nich přímo přihlásíte a předem zaplatíte.  

Heslo je ,,Fiat 128,,  

Za Vaši ihned rychlost a samostatnost můžete být Penzionem U myslivců odměněni pokojem, postelí, slevou, vařením 

do 20:00h, snídaní, parkováním za plotem, přípravou mňamky pro grilování. Kapacita se už teď plní kolisty a turisty.  

Budou - jsou prázdniny a dovolené. 

Penzion U myslivců, Blato 28, Nová Bystřice – 378 33 https://www.penzionumyslivcu.cz/index.html 

tel.: +420 607 522 524 

e-mail: info@penzionumyslivcu.cz 

GPS souřadnice: 49°2'21.107"N, 15°11'5.077"E 

Na setkání s Vašimi Fiaty 128 a s Vámi se těší Milan z OV a Pavel z KV! 
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