TISKOVÁ INFORMACE č. 3
Dětský den překvapí pohádkovým lesem
Zlínští organizátoři připravili pro nejmenší návštěvníky výstavy automobilů a motocyklů
CZECH DRIVE (sobota 14. dubna) opět bohatý doprovodný program v rámci dětského
dne, který proběhne v rozlehlém prostředí parku Svobody u zlínského zámku od 10 do 18
hodin. Celá akce výstavy je koncipována pro širokou veřejnost s důrazem na rodiny s
dětmi, připraven je zajímavý program pro děti po vzoru pohádkového lesa prostřednictvím
jednotlivých stanovišť, kde budou děti plnit různé úkoly a získají hodnotné ceny, o které
budou losovat.
„Pro děti jsme připravili program po vzoru pohádkového lesa a za jejich splnění
dostanou na stanovištích razítko do tzv. jízdního výkazu. Mohou si vyzkoušet slepé
šlapadlo, vyřádit se ve skákacím hradu, trampolíně nebo skákacím pytli. Připraven
je i dakarský koutek, kde budou ovládat autíčka jako napřiklad tatrovku Karla
Lopraise prostřednictvím dálkového ovládání. Mohou si zajezdit na trenažérech
simulujících rally nebo si vyzkoušet zručnost v přezouvání kol. Připravenou máme
rovněž soutěž pod názvem Tref rezervu, která spočívá v házení tenisáků do
pneumatiky. Chystáme i kvízy v autokrosové akademii,“ pověděla Silvie Hlavičková z
pořadatelského štábu.
Děti se rozhodně během druhé dubnové soboty nebudou nudit. „Na slepém šlapadle si
vyzkouší jízdu, na oči si nasadí tmavé brýle, přes které neuvidí a po hlase se nechají
navigovat mezi kužely. Velký úspěch u dětí má i malování na obličej,“ upřesnila Silvie
Hlavičková. Spolu s dospělými návštěvníky si také budou moci zblízka prohlédnout u
zlínského zámku řadu závodních rally speciálů, a to jak historických, tak těch
nejmodernějších jako například vůz Škoda Fabia R5 pětinásobného vítěze barumky Jana
Kopeckého nebo vůz Ford Fiesta R5 stáje H-Racing (jezdec Alexej Lukjaňuk) či stejný
speciál z týmu Gemini Rally Team (pilot Jan Černý).
Na zlínském náměstí Míru před radnicí je připraveno ve spolupráci s Besipem dětské
dopravní hřiště, v sousedním Obchodním a zábavním centru Zlaté jablko dětská dráha
Besip pro nejmenší návštěvníky výstavy.
Na co se mohou děti těšit? Slepé šlapadlo, tref rezervu, trenažéry, pytlování, malování
na obličej, skákací hrad, trampolína, malování, autíčka na dálkové ovládání, dětské hřiště
BESIP (náměstí Míru), dětská dráha pro nejmenší (OZC Zlaté jablko) a další. Bližší
podrobnosti k CZECH DRIVE naleznete na oficiální internetové adrese
www.czechdrive.com, kde si můžete s předstihem pořídit zvýhodněné rodinné vstupné.
Další informace k výstavě přineseme v příštích dnech prostřednictvím tiskových zpráv.
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