TISKOVÁ ZPRÁVA
PROBĚHL PRVNÍ DEN AUTOSALONU NA ZAHRADĚ ČECH
Litoměřice, 15. 5. 2015

Páteční den zahájil průběh tradičního Autosalonu na Zahradě Čech. Vystavovatelé i
prodejci ladili do poslední chvíle detaily svých expozicí, tak aby bylo do otevírací doby vše
přichystáno.
V 10 hodin byli všichni a vše na svém místě a první den výstavy Autosalon na Zahradě Čech
mohl odstartovat. Autosalon proběhne ve dnech od 15. do 17. Května, před sebou tedy
máme ještě víkend.
Autosalon na Zahradě Čech nabízí 23x různých značek. Nové modely vozů značek Škoda, VW,
Kia, Peugeot, Suzuki, Isuzu, Renault, Dacia, Opel, Seat, Hyundai, Mitsubishi, Fiat, Nissan,
Citroen, Lexus, Toyota, John Deer, Iveco, Steyer, Audi, Ultima nebo Lotus Super 7.
Zaplněné jsou téměř všechny pavilonu a většina venkovního prostoru. V hlavní části
výstaviště můžete navštívit: Pavilon A, kde naleznete prodejce vozů Peugeot, Suzuki a Isuzu,
autosalon V-Group Litoměřice. Pavilon B, kde se prezentuje Jelínek Holding Ústí nad Labem
se značkami Renault a Dacia a také Jiří Novák-AUTOTIP-servis, prodejce vozů Opel.
V pavilonu G uvidíte Toyoty a luxusní vozy značky Lexus od společnosti Louwman Motor
Praha. Pavilon H je tradičně obsazen společností Gerhard Horejsek, kde se představí vozy
značky Volkswagen a KIA.
Na venkovní ploše v sektoru A se prezentují Autodíly Špindler s vozy Citroen a Nissan,
CR MOTORS s moderními modely skútrů, STROM Praha se stroji značky John Deer, tradiční
prodejce karavanů a obytných vozů FINASO, Smažík Nord s vozy Mitsubishi a Fiat, HYUNDAI
UL s modely vozů Hyundai či AUTO HELUS, prodejce značky Iveco.
V další části areálu, vedle podia, naleznete pavilon T, kde se svými vozy značky Seat se
prezentuje společnost AUTO ANEX a pavilon S, kde kromě závodních vozů od několika
násobných mistrů ČR naleznete také společnost PRO-TEC Jiří Beránek nabízející technologii
na údržbu a servis motorových vozidel. Hasičský záchranný sbor ÚK – požární stanice
Litoměřice opět předvádí své záchranářské práce. Nechybí ani doplňková prodej jako je
například zmrzlina z Opočna, chutný trdelník, nakládané sýry, valašské frgály nebo ovocné
víno.

Víkend bude ještě bohatší, dorazí ukázka tahače od společnosti EP LOGISTIK.
Specialitou víkendového Autosalonu bude Roadshow Fabia 2015, kterou ve spolupráci se
společností Gerhard Horejsek realizuje přímo Škoda Mladá Boleslav. Expozice této show
zabere celých 1.000m2. Návštěvníci se mohou těšit na historické modely, prototypy nebo
tzv.: „Fabie v řezu“. Vrcholem této show bude oficiální představení nového modelu Škoda
Fabia Monte Carlo, což bude pro ČR premiéra.
Autosalon na Zahradě Čech bude také doplněn o zajímavý kulturní program. Již zítra
proběhne 32. ročníku Mezinárodního srazu historických vozidel, tzv.: „Veteránů“. Letošní
ročník bude obohacen o přehlídku starých traktorů - veteránů. Ti budou mezi sebou i
soutěžit o zručnost v jízdě či zdolání překážek. Den s Veterány bude doplněn o program v
prostorách Estrády - vystoupí a zazpívá známá skupina Verona.
V neděli potom bude celý den věnován milovníkům rychlých kol. Vrací se vyhledávaný sraz
motorkářů, který je pod patronací Autoškoly Varchol. Několik desítek motorkářů se sejde na
výstavišti, aby mohli uskutečnit tradiční Spanilou jízdu do blízkého okolí. Vystoupí kapela
Legendy se vrací. Všechny dny proběhne biketrialová exhibiční show, o kterou se postará
Martin Šimůnek. Třídenní program moderuje Kamil Bílský z Hitrádia FM.
Zahrada Čech je velkým fandou českých hokejistů a tak jsme na nedělní odpoledne připravili
pro všechny návštěvníky obří LED obrazovku (5*3m), na které budeme promítat živý přenos
zápasu o 3. místo v rámci MS, a to od 15:15hod. V případě, že Češi postoupí až do finále,
budeme nejen zápas o 3. Místo, ale také večerní finálový zápas. PŘIJĎTE S NÁMI FANDIT!
Těšíme se na Vaši návštěvu.

