TISKOVÁ ZPRÁVA
Letošní ročník Autosalon na Zahradě Čech a Veteráni, je úspěšně za námi
Litoměřice, 4. 5. 2014
I když se počasí v máji chovalo hodně aprílově, letošní ročník Autosalonu navštívilo 9000
návštěvníků. O víkendu se představilo patnáct nejprodávanějších značek osobních automobilů,
přes 90 historických vozů, řada soutěží, exhibicí, výstava vojenské techniky a speciálně upravených
vozidel včetně biketrial show a bohatého kulturního programu – takový byl Autosalon na Zahradě
Čech a Veteráni 2014.

V 80. letech bylo na trhu možné vybrat si pouze mezi žigulíkem, trabantem, wartburgem a
škodovkou. Současná moderní doba nabízí širokou škálu automobilových značek. Proběhlý
Autosalon nabízel návštěvníkům prezentaci značek Škoda, VW, Kia, Peugeot, Suzuki, Mazda,
Isuzu, Renault, Dacia, Hyundai, Mitsubishi, Ford, Audi, Land Rover, Lexus nebo Toyota.
Premiéru na výstavišti měla výstava vojenské techniky - speciálně upravených vozidel
používaných Českou armádou v Afghánistánu. Tato automobilová technika a výbava
bezpečnostní agentury slouží jako doprovod automobilovým kolonám v rizikových oblastech.
Po celé tři dny se prezentovala Hasičská záchranná služba, která na svých vozech předváděla
ukázky postupů při různých výjezdech. Návštěvníci měli možnost si vyzkoušet střelbu na
airosoftové střelnici, prohlédnout si novinky v podobě minikaravanů, které jsou určeny pro
cestovatele, milovníky outdoorových aktivit či rybáře, mohou je táhnout malé automobily
nebo dokonce i čtyřkolky. Nechyběly ani speciální italské skútry, vysokozdvižné vozíky,
elektrická kola či ukázky malování na auta.
Víkendový program byl rozšířen - v pavilonu S byly k vidění velice populární hračky jak pro děti,

tak i pro dospělé v podání RC modelů různých dopravních prostředků. Všechny modely měli
svůj vlastní pohon a lze s nimi provádět i to, co jejich reálné předlohy ve skutečnosti
nesvedou. O bikerskou exhibiční show se postaral Martin Šimůnek. Je jednou z legend
trialového sportu. Martin je trojnásobným mistrem světa federace BIU (Biketrial) a jedním z
nejúspěšnějších reprezentantů Trialu federace UCI.
V sobotu patřilo výstaviště převážně milovníkům historických vozidel. Uskutečnil se 31.
ročník Mezinárodního srazu historických vozidel pořádaný Veteran Car Club Velemín, přijelo
přes 85 veteránů. V 11 hodin slavnostně odstartovaly soutěžní jízdu po Českém středohoří,
se zastávkami na zkouškových bodech. Nejlepší jezdci a družstva obdrželi poháry.

O kulturní program na podiu se postaralo sobotní vystoupení hudební kapely Kabát revival a
v neděli pak Wanastowi vjecy revival. Po celý den zde probíhali soutěže o zajímavé ceny.
Soutěže měly motoristická témata, účastníci vyhrávali vouchery na víkendové pronájmy
vystavovaných modelů aut s plnou nádrží.
„Výstavu vnímáme velmi pozitivně. Během tří dnů prošlo areálem výstaviště 9 tisíc
návštěvníků. Zaplnili jsme téměř všechny pavilony. Ze strany vystavovatelů i návštěvníků
máme převážně pozitivní ohlasy. Návštěvníci využívali výstavních slev, které vystavovatelé
nabízeli. O vystavované exponáty byl nevídaný zájem.“ sdělila Michaela Mokrá, vedoucí
obchodu pořádající společnosti Zahrada Čech.
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