TISKOVÁ ZPRÁVA
PROBĚHL PRVNÍ DEN AUTOSALONU NA ZAHRADĚ ČECH

V pátek 11. května byl opět zahájen tradiční Autosalon na Zahradě Čech, který představuje
23x značek nových vozů, motorek, nákladních vozů, traktorů, tříkolek, skútrů, elektrokol,
zdravotních pomůcek. Návštěvníci si mohou prohlédnout modely vozů značek Volkswagen,
Škoda, Kia, Hyundai, Renault, Dacia, Opel, Ford, Fiat, Mitsubishi, Toyota, Mercedes aj.
Autosalon na Zahradě Čech potrvá až do neděle 13. května, denně od 10 do 17 hodin.
Zaplněny jsou pavilony i venkovní plochy v sektorech A i B litoměřického výstaviště.
Pavilon A přenese návštěvníky do První republiky. Vystavena je zde totiž historická
prvorepubliková technika. Hlavní část expozice tvoří automobil prezidenta T. G. Masaryka
Praga Grand 850 i s napodobenou květinovou výzdobou, která vozidlo zdobila při příjezdu
prezidenta do Československa. V pavilonech NS, H a G prezentuje své vozy generální partner
výstavy společnost Gerhard Horejsek. Návštěvníci zde naleznou vozy značek Škoda,
Volkswagen i KIA. K vidění je například šestá generace modelu Volkswagen Polo a již čtvrtá
generace Volkswagen užitkové vozy – Caddy, a to hned v několika provedeních. Přízemí
pavilonu D potěší všechny milovníky vozů Opel, které tradičně představuje Autotipservis
Novák. V pavilonu G je k vidění celá řada modelů vozů Renault, Dacia a Hyundai od
společnosti Louda Auto. Pavilon T v podání Technického klubu mládeže Litoměřice osloví
všechny nadšence robotiky, elektrotechniky, modelářství či informační technologie. V
pavilonu S je k vidění unikátní expozice ústeckého fotografa Vladimíra Cettla, která v
netradičním pojetí představuje vraky značky Tatra.
Na venkovní ploše se prezentuje iAUTO se značkou FORD, dále společnost Lowman Motor
Ústí nad Labem se značkou Toyota, Auto Anex s vozy Seat, prodejce nákladní techniky AUTO
HELUS, společnost Smažík Nord s vozy značky Mitsubishi a Fiat, prodejce motorek a skútrů
značky Yuki Pyramida Průhonice, TPC INDUSTRY CZECH REPUBLIC s manipulační a komunální
technikou, online prodejce automobilových zábavních systémů Cars Equipment, VM Profi
s elektrokoly, společnost Blohmann s elektrickými tříkolkami a Inter Meta se zdravotními
vozíky a tříkolkami. Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje v zastoupení speciálních
pořádkových jednotek, poříčního oddělení, oddělení silničního dohledu a pobytové kontroly
cizinecké policie představuje řadu výstavních premiér speciálně upravených vozů Mercedes
Sprinter pro potřeby mobilního operačního a monitorovacího centra, zásahová vozidla,

dálniční Škoda Superb, Volkswagen Amarok ve speciální policejní verzi s valníkem a policejní
čtyřkolkou nebo hasebním člunem či Schengen bus, což je mobilní laboratoř na zjišťování
pravosti dokladů. Nechybí ani doplňkový prodej lahodné kávy, prvorepublikových dezertů,
různorodého občerstvení, chutného trdelníku, ledové tříště, zmrzliny a řady dalšího.
Na návštěvníky čeká také pestrý doprovodný program. Kromě bohatého kulturního
programu na podiu se návštěvníci těší z prvorepublikového umění, které probíhá po celém
areálu výstaviště přímo mezi návštěvníky. K vidění jsou například stepaři či houslista. V
sobotu oživí program jako tradičně 35. Mezinárodní sraz veteránů, kteří na výstavišti slavnostně
odstartují svou tour, ta tentokrát povede k památné hoře Říp. V neděli zaplní výstaviště moderní
tuningové automobily a na pódiu zazpívá známá zpěvačka Olga Lounová, která má taktéž k
motorismu velmi blízko.

Navštivte Autosalon na Zahradě Čech, těšíme se na Vaši návštěvu!

