TISKOVÁ INFORMACE č. 5
V parku Svobody najdete velká lákadla!
Plocha kolem zámku v parku Svobody čítá v rámci 2. ročníku výstavy automobilů a
motocyklů pod názvem CZECH DRIVE (sobota 14. dubna 2018 v době od 10 do 18 hodin)
více než 120 vozů a motocyklů. K největším tahákům jednodenní výstavy budou patřit
nablýskané rallyové speciály, návštěvníci se pokochají pohledem na vůz Škoda Fabia R5
ze stáje Škoda Motorsport (Jan Kopecký), dále Ford Fiesta RS WRC ze stáje Jipocar
Martina Prokopa, Ford Fiesta R5 ze stáje H-Racing (Alexej Lukjaňuk), Škoda Fabia R5 ze
stáje TNT Počernice (Patrik Rujbr), další „erpětka“ fabia Tomáše Pospíšilíka, vozy Škoda
Super S2000 z dílen Orsák Rallysport a další. Chybět nebude ani legendární soutěžní
speciál Audi Quattro A2.
Ke zhlédnutí budou rovněž další soutěžní speciály jako například Škoda Fabia S2000
(Miroslav Jakeš), dále Mitsubishi Lancer EVO IX (Jan Jelínek), Fiat Abarth 124 Rally
(Martin Rada), Peugeot 206 (Martin Vlček) nebo Renault Clio Sport (Petr Krajča, Michal
Vaňhara). Diváci uvidí rovněž vůz specifikace WRC Mini John Cooper ze stáje Orsák
Rallysport . Chybět nebudou ani veteránské vozy rally jako například Škoda 130 RS, VAZ
21011, Škoda 1000 MB, Mercedes-Benz 500 SLC Rallye nebo speciál z Rally Dakar
Toyota Hilux zlínského podnikatele a fotografa Ondřeje Záruby, který bude mít na
zlínském zámku výstavu svých unikátních fotografií.
Návštěvníci výstavy uvidí řadu nablýskaných miláčků, vedle nových současných vozidel i
veteránské a historické skvosty prostřednictvím Zlínského Veterán Car Clubu nebo
společnosti Samohýl Motor, která se podílí pod vedením Ladislava Samohýla na
organizaci Grand Prix Bugatti v rámci srpnové barumky. K vidění budou takové skvosty
jako například Bugatti Type 13, Bugatti Type 35 GP, Bugatti Type 37 GP, Škoda Popular
Roadster a další.
Ze současných vozidel jmenujme například BMW M2, BMW i8, Ferrari F355, Ford Focus
RS, Porsche 928 a další. Podstatnou část expozice budou tvořit motocykly, a to jak
současné tak i historické, dále silniční i motokrosové motocykly. Ze seznamu
vystavovatelů jmenujme například Kawasaki Z900, Z 900 RS, Vespa SEI GIORNI, Benelli
LEONCINO, ale i historické skvosty jako Jawa 250, Jawa 350 nebo ČZ 175. Na ulici
Soudní mezi parkem a náměstím Míru diváci si prohlédnou kamiony Liaz, Tatra nebo
historickou Pragu, neschází autobusy či trolejbus.
Během celého sobotního dne jsou připraveny prezentace automobilek, rozhovory se
závodníky a autogramiády. Součástí celodenního programu bude nejen rozsáhlá výstava
aut a motorek, ale rovněž rozmanitý program věnovaný dětem.Vstupné se vybírá pouze za
výstavu v parku u zámku, který bude za tímto účelem oplocen a proběhne zde většina
doprovodných akcí. V celém areálu parku bude dostatek stánků s občerstvením a rovněž
WC. Otevírací doba výstavy je stanovena od 10 do 18 hodin, pro návštěvníky budou
připraveny dva vchody.

Program v parku Svobody kolem Zlínského zámku (sobota 14. dubna 2018, 10 – 18
hodin):
10:00 hodin: zahájení výstavy CZECH DRIVE v parku Svobody
11:00 hodin: vernisáž fotografií Ondřeje Záruby v prostorách Kafé zámek (bývalá zámecká
restaurace)
12:00 hodin: autogramiáda s rally závodníky
13:00 hodin: rozhovory se zajímavými osobnostmi
14:00 hodin: rozhovor s Miloslavem Regnerem, ředitelem Barum Czech Rally Zlín
15:00 hodin: autogramiáda s rally závodníky
16:00 hodin: rozhovor s Ladislavem Samohýlem
18:00 hodin: zakončení výstavy CZECH DRIVE
Ve Zlíně 11. dubna 2018
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