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V pátek 10. května byl opět zahájen tradiční Autosalon na Zahradě Čech, který představuje
nejprodávanější značky nových osobních automobilů, užitkových a nákladních vozů,
zemědělské i manipulační techniky, motocyklů a čtyřkolek, elektrických motocyklů,
elektrokol, mezinárodní přehlídky historických vozů, řadu soutěží, exhibicí, show a bohatý
kulturní program. Autosalon na Zahradě Čech potrvá až do neděle 12. května, denně od 10
do 17 hodin.
„Zaplněny jsou pavilony i venkovní plochy v sektorech A i B litoměřického výstaviště“ nastínila
obchodní, marketingová a provozní ředitelka Michaela Mokrá. V pavilonu A prezentuje své
vozy Toyota Louwman. Hlavní novinkou tohoto pavilonu je nový hybridní sedan Toyota
Camry. Pavilon B zaplnily speciálně upravené vozy včetně závodních i drift speciálů či
skvostů značky Hummer. Na výstavě nechybí ani elektrické motocykly, skútry i koloběžky od
společnosti Toys Bike. Ty návštěvníci naleznou v pavilonu D. Město Litoměřice vystavuje
v pavilonu G svou flotilu elektromobilů značky Volkswagen. V pavilonu H čeká na návštěvníky
expozice historických vozů, kterou připravil k 40. výročí Veteran Car Club Velemín. V pavilonu

NS včetně venkovního zázemí jsou k vidění vozy značky Opel. Autotip servis zde představuje
hlavní novinku nový Opel Zafira Life. Louda Auto vystavuje v pavilonu S vozy značky Hyundai,
Renault a Dacia.
Venkovní plocha před pavilonem A patří vozům značky Ford společnosti Raeger&Falge,
včetně nového vozu Ford Focus, který byl v anketě Auto roku 2019 vyhlášen za vítěze. Hned

v sousedství před pavilonem B jsou k vidění vozy značky Seat od Auto Anex s.r.o., v popředí
s novým modelem Tarraco. Vedle pavilonu A vystavuje společnost WM Profi elektrokola
značky Green Bike. Ukázka vojenské techniky na návštěvníky čeká před pavilonem D. Mezi
pavilony NS a B nechybí ani moto doplňky, náhradní díly pro automobily i motocykly či
elektronické příslušenství od Cars Equipment. Auto Helus představuje užitkové a nákladní
vozy značky Iveco vedle pavilonu T. Nová Škoda Scala od Auto Horejsek čeká na návštěvníky
i s víkendovými testovacími jízdami před správní budovou. V tomto sektoru si návštěvníci
mohou prohlédnout také obytné vozy od Top Dovča. Ukázky zemědělské a komunální
techniky značky John Deere přivezl na výstavu výhradní distributor v ČR STROM PRAHA. Za
pavilonem S je k vidění speciální technika Krajského ředitelství policie ÚK. Nechybí ani
technika Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje – ÚO Litoměřice.
O víkendu čeká na návštěvníky bohatý kulturní program. V sobotu bude na výstavišti zahájen
36. Mezinárodní sraz veteránů. Mimo to budou k vidění ukázky vyprošťování zraněných
osob z havarovaného vozidla HZS ÚK – ÚO Litoměřice, zahrají kapely Falzet či QUEEN
REVIVAL. Na podiu vystoupí ústecké mažoretky Hvězdičky a Třásničky i taneční skupina
Freedom. V rámci doprovodného programu bude pro děti přichystané malování na obličej i
skákací hrad zcela zdarma, dále bumper football či fotokoutek.

