Považskobystrický motocykel 2017
(tlačová správa z podujatia)

V sobotu 2. septembra 2017 sa konal 9. ročník podujatia Považskobystrický
motocykel. Jeho organizátormi bol Veterán klub Manín, Vlastivedné múzeum v Považskej
Bystrici, v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, Mesto
Považská Bystrica, PX Centrum a Slovenská motocyklová federácia.
Program súťažnej prehliadky bol opäť bohatý. Po úvodnej registrácii privítal
účastníkov podujatia i pozvaných hostí moderátor Milan Kováčik. Nasledoval závod
pravidelnosti tzv. Manínsky okruh. V chronologickom poradí sa predstavili motocykle v 9
súťažných kategóriách. Záver patril špeciálom z výrobných dielní Považských strojární.
Súčasne prebiehala súťaž o najkrajší motocykel v 13 kategóriách.
Sprievodný program pozostával z výstavnej prezentácie dobových motocyklov zo
zbierkového fondu Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici, ale aj od súkromných
zberateľov. Novinkou boli nové múzejné akvizície motocyklov, zakúpené v roku 2017 za
finančnej podpory Fondu na podporu umenia. Pre detského návštevníka boli pripravené
tvorivé dielne – deti mali možnosť vymaľovať si sadrový odliatok motorky, vyrobiť si
dekoratívnu tašku, či zložiť pexeso s tematikou považskobystrických motocyklov. V predaji
boli viaceré publikácie o motocykloch, pričom zaujal najmä najnovší titul „Jawa 90“ z pera
pána Zdena Metzkera.
Témou 9. ročníka bol motocykel KORADO, ktorého sériová výroba začala v roku 1993.
Motocykel sa úspešne etabloval na zahraničných trhoch. V roku 1996 získal prestížne
ocenenie Slovak Gold, udeľované kvalitným slovenským výrobkom. Korado možno nájsť
v 18-tich modifikáciách.
Po hlavnom programe v centrálnej mestskej zóne nasledovala náučná „spanilá
jazda“ historických motocyklov do areálu Považských strojární. Tam sa účastníkov ujal Ing.
Pavol Mikuš, pamätník a dokumentátor činnosti závodu Považské strojárne.
Napriek nepriaznivému počasiu sa podujatie Považskobystrický motocykel 2017
vydarilo. Zaregistrovalo sa 50 aktívnych účastníkov nielen z Považskej Bystrice a okolia, ale
aj iných slovenských miest. Získali pamätné trofeje a diplomy. Celkovo sa podujatia
zúčastnilo približne 700 ľudí.
Pozvanie na podujatie prijal župan Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav
Baška, primátor Mesta Považská Bystrica doc. Karol Janas, viacerí predstavitelia
miestnej samosprávy a spoločenského diania.
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