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Oslava 115. výročí Harley-Davidson zahájena 

 
 Zájem předčil očekávání organizátorů  
 Nejstarší účastník | 83 let, přijel po vlastní ose z Říma 
 H-D Museum | nejstarší motocykl H-D F 1000 z roku 1914 
 Fidži | nejvzdálenější místo registrace účastníka  
 Ambasadoři: Karen a Bill Davidsonovi 
 Muaythai Gala | Praha 6. 7. 2018 | BuakawBanchamek 

 
Americká legendární značka odstartovala v Praze oslavy 115. výročí založení. Praha se tak na 
několik dní stalahlavním městem motorkářského světa. Zájem o vstupenky v posledních dnech 
předčil očekávání organizátorů. „Věříme, že zcela určitě překročíme stotisícovou hranici 
v návštěvnosti,“ říká Jaroslav Vavřina, hlavní organizátor, a dodává: „Nejstaršímu registrovanému 
účastníkovi je 83 let a do Prahy vyrazil z Říma na svém motocyklu H-D Road King z roku 2011. 
Nejdelší vzdálenost musel překonat návštěvník, který přiletěl až z Fidži.“  

V Praze jsou již také Karen a Bill Davidsonovi, pravnoučata jednoho ze zakladatelů značky. „Jsem 
nesmírně ráda, že Harley-Davidson slaví své 115. výročí právě v Praze. Je to moje již třetí návštěva a 
musím přiznat, že jsem si Prahu doslova zamilovala. Nejen, že je to nádherné město, ale skvěle se tu 
také jezdí na H-D,“ prohlásila Karen Davidson.   

Součástí oslav budou i spanilé jízdy Prahou, gala Muaythai s hvězdným Buakawem nebo charitativní 
dražby. Po Středočeském kraji se budou organizovat společné vyjížďky. Pro individuální poznávání 
budou návštěvníci využívat doporučené trasy. V neděli 8. července proběhne rodinný den.   

Pořadatelé oslav předpokládali, že do Prahy přijede 60 tisíc motorkářů. Nyní se zdá, že to bude ještě 
více a Praha tak trumfne 110. oslavy před pěti lety v Římě. Zahraniční návštěvníci přijíždí do Čech 
postupně od začátku týdne. Objevují se nejen v Praze, ale i ve Středočeském kraji.  

„Je skvělé vědět, že doprovodné aktivity, jako je například Central Bohemia Challenge, fungují a 
motorkáři aktivně poznávají Středočeský kraj,“ říká Martin Heřmanský, ManagingDirector EMEA 
StrategicGrowthMarkets, a vysvětluje, že se jedná o doporučení těch nejhezčích míst středních Čech. 
Prvních tisíc navíc získá pamětní minci ze speciální limitované série.  

Mistrovství Evropy v Muaythai 
Vedle aktivit, které přímo souvisejí s motocykly a ježděním, proběhnout i doprovodné akce. V Česku 
se v rámci oslav H-D poprvé uskuteční Mistrovství Evropy v Muaythai(thajském boxu), kterého se 
organizačně ujala Česká Muaythai Asociace. Vedení asociace očekává, že do hlavního města přijede 
okolo 500 závodníků a členů jejich týmů z 35 států. „Vyvrcholením bude páteční galavečer, kdy se 
v boxerském ringu objeví legenda Muaythai, thajský boxer Buakaw,“ upřesňuje Petr Ottich z asociace. 
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Několik zajímavostí:  

 Nejstarší účastník, který se registroval, přijel do Prahy z Říma. Jedná se 83 letého Itala, který 
jezdí na Harley-Davidson RoadKing z roku 2011.  

 Nejstarší exponát, který návštěvníci mohou během čtyř dnů na holešovickém Výstavišti vidět 
je H-D F 1000 z roku 1914. 

 Nejvzdálenější místo registrace účastníka 115 Harley-Davidson je Fidži. 

 Karen Davidson je v Praze již potřetí. 
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