TISKOVÁ ZPRÁVA
AUTOSALON NA ZAHRADĚ ČECH OPĚT PŘEDSTAVÍ NOVINKY Z MOTORISMU

Druhý květnový víkend bude na Zahradě Čech jako již tradičně patřit motorismu. Ve dnech
11. až 13. května se na výstavišti v Litoměřicích uskuteční oblíbený Autosalon na Zahradě
Čech. Letošní ročník představí široký počet nejprodávanějších značek nových osobních
automobilů, zajímavou nabídku ojetých vozů, mezinárodní přehlídku historických vozů, řadu
soutěží, exhibicí, show a bohatý kulturní program.
Návštěvníci se jistě budou mít na co těšit. Litoměřické výstaviště hlásí plnou obsazenost
v sektorech A i B, a to jak v pavilonech, tak i na venkovní ploše. „Prestiž Autosalonu se nám
daří každoročně zvyšovat, o čemž svědčí také ohlasy návštěvníků i vystavujících z předešlých
let. V loňském roce např. navštívilo tuto 3denní výstavu na 16.000 návštěvníků, což je oproti
roku 2013 téměř dvojnásobek. I v letošním roce se budeme snažit návštěvníkům představit
nové značky a modely vozů, zejména pak takové, které nejsou běžně k vidění“ uvedla
obchodní, marketingová a provozní ředitelka Michaela Mokrá.
Zúčastněné autosalony návštěvníkům představí to nejlepší ze své nabídky. K vidění bude
Škoda Octavia RC s novým faceliftem. Porovnány budou také modely Karoq a Kodiaq v rámci
testovacích jízd. V průběhu soboty a neděle bude v roadshow představen a otestován
Volkswagen T-ROC. Dále se představí šestá generace modelu Polo či užitkového VW Caddy.
Kia se předvede se svým crossoverem Stonic. Chybět nebude ani crossover od Mitsubishi
Eclipse Cross. Od automobilové společnosti Ford budou představeny nové modely osobních
vozů Fiesta a Focus, dále SUV EcoSport, které v sobě spojuje kombinaci užitkového a
osobního vozu a užitkový Custom. Návštěvníci si budou moci prohlédnout také vlajkovou loď
celé značky Ford Mustang. Mezi vystavovanými motocykly nebude chybět např. Yuki 250i
Manxcafe. Novinky budou představeny také mezi nákladními vozidly. V loňském roce byla
oživena výroba tradiční značky AVIA modernizovaným modelem D120 v emisní třídě EURO 6.
K vidění bude také nové nákladní vozidlo Eurocargo a nový dodávkový automobil Daily od
značky IVECO. Chybět nebude ani zemědělská a strojní technika, ojeté vozy a automobilové
doplňky.

Výstavní expozice Zahrady Čech budou uzpůsobeny významnému výročí 100 let od založení
ČSR, které se ve spolupráci s Ústeckým krajem slaví také na litoměřickém výstavišti. K vidění
budou historické automobily, motocykly, nákladní vozy, zemědělská i hasičská technika.
Hlavní část expozice bude tvořit automobil prezidenta T. G. Masaryka Praga Grand 850 i
s napodobenou květinovou výzdobou, která vozidlo zdobila při příjezdu prezidenta do
Československa. Technický klub Mládeže při DDM Rozmarýn vystaví v pavilonu T své modely,
včetně těch historických. „Mimo zajímavý a bohatý kulturní program na podiu bude probíhat
doprovodný program také po celém areálu výstaviště, a to navíc v prvorepublikovém stylu.
Tak tomu bylo již na prvních jarních výstavách Tržnice a Bydlení na Zahradě Čech, a to s velice
kladným ohlasem návštěvníků“ přiblížila obchodní, marketingová a provozní ředitelka
Michaela Mokrá.
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. Sama vlastní závodní vůz Nissan 350ZNa programu
bude také ukázka činnosti složek integrovaného záchranného systému. Chybět nebudou také
policisté ze Speciální pořádkové jednotky, kteří jsou nasazováni v případech mimořádných
událostí, živelných pohrom, průmyslových havárií či teroristických hrozeb.

