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park Svobody
náměstí Míru
OZC Zlaté jablko

Vážení přátelé motorismu,
dovolte, abych Vás přivítal
na třetím ročníku výstavy
automobilů
a
motocyklů
CZECH DRIVE, který se koná
v sobotu 6. dubna 2019
ve Zlíně.
Předchozí dvě vydání výstavy
CZECH DRIVE pokaždé přilákaly
několik tisíc lidí, a tak jsme
došli k závěru, že je to akce
životaschopná a má smysl v ní
pokračovat. Proto se snažíme
aktuální
program
postavit
na tom, co se již dříve osvědčilo,
a zároveň jej obohatit o nové
atrakce tak, aby si na své
přišlo co nejširší spektrum lidí. Návštěvníci se opět mohou těšit
na praktické ukázky záchranných složek, které se chystají na náměstí
Míru. Park Svobody pak obsadí všechny možné automobily i motocykly,
kde budou k vidění jak historické veterány, tak nejnovější modely
od různých automobilek. Samozřejmě nemohou chybět závodní
vozy z rally, okruhů či vytrvalostních maratonů typu Dakar. V parku
bude probíhat také bohatý zábavný a kulturní program obsahující
autogramiády, rozhovory s jezdci či hudební vystoupení. Perličkou
bude průjezd zhruba pěti stovek motocyklů přes náměstí Míru, který
se uskuteční ve spolupráci s organizátory akce Motobesip Restart.
V celodenním doprovodném programu na náměstí Míru
připravujeme kromě praktických prezentací také soutěže
o hodnotné ceny a oblíbenou dětskou zónu. Atrakce připravené
Agenturou Devět měsíců zabaví nejmenší děti i dospělé po celý den,
je na co se těšit. Pevně věříme, že si s výstavou CZECH DRIVE užijete
zábavný a neobvyklý den!
Miloslav Regner
ředitel CZECH DRIVE
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Zdravím Vás, příznivci krásných automobilů,

Obuvnické
impérium
Navštivte domov
zakladatele
značky Baťa

ať už jste malí, mladí nebo dříve narození.
Vítám Vás na dalším ročníku unikátní
výstavy CZECH DRIVE ve Zlíně. Díky
této akci u nás uvidíte krásná a rychlá
auta, zajímavá vystoupení i různé soutěže.
Zlín je město spjaté s automobily.
Jsme už desítky let dějištěm slavné
rallyové „barumky,“ která má mezi fanoušky
a „soutěžáky“ skvělý zvuk. Stejný
tým, který pořádá Barum Czech Rally
Zlín, pořádá i výstavu CZECH DRIVE.
A to je záruka, že Vás tato akce bude bavit.
A že Vám přinese nevšední zážitky, na které
budete vzpomínat.
Užijte si motoristický Zlín.
Ing. et. Ing. Jiří Korec
primátor města Zlína

Milí přátelé motorismu,
vítám vás na třetím ročníku výstavy
automobilů a motocyklů CZECH DRIVE
ve Zlíně. Je mi potěšením, že Autoklub ČR
opět může být u toho, také letos jsem rád
převzal záštitu nad touto skvělou akcí. Mám
opravdu velkou radost, jak se každým dalším
rokem CZECH DRIVE rozvíjí a vedle přehlídky
krásných strojů nabízí bohatý doprovodný
program. Jeho zaměření na širokou veřejnost
a zejména rodiny s dětmi je výborným
nápadem, stejně jako ukázky součinnosti práce
integrovaného záchranného systému.
Jsem přesvědčen, že každá taková akce
je nejen skvělou příležitostí k prezentaci
motorsportu a úspěšné tradice našeho
automobilového průmyslu, ale také přispívá
ke zvyšování bezpečnosti silničního provozu.
S poděkováním organizátorům přeji všem
návštěvníkům spoustu krásných zážitků, užijte
si CZECH DRIVE 2019!

ceskozemepribehu.cz

Baťův institut
Zlín

JUDr. Jan Šťovíček, Ph.D.
prezident Autoklubu ČR

CZECH DRIVE se uskuteční již potřetí!

PARK SVOBODY láká fanoušky na atraktivní exponáty

Již 3. ročník výstavy automobilů a motocyklů pod názvem CZECH DRIVE
se uskuteční v sobotu 6. dubna 2019 ve Zlíně. Motoristický svátek
pod taktovkou zkušených organizátorů z Barum Czech Rally Zlín proběhne
opět v centru krajského města. CZECH DRIVE neboli překladem Česká jízda
přinesla do Zlínského kraje zcela nový prvek, který ve zdejším prostředí
chyběl. Příznivci motorismu uvidí nablýskané automobily a motocykly
na náměstí Míru před radnicí, v parku Svobody u zlínského zámku, část
výstavy a doprovodného programu bude rovněž umístěna do Obchodního
a zábavního centra Zlaté jablko.

Centrum výstavy bude opět v parku Svobody. Plocha kolem
zlínského zámku v parku Svobody čítá přes sto výstavních ploch.
K tahákům jednodenní výstavy budou patřit nablýskané rallyové speciály
kategorie R5, návštěvníci se pokochají pohledem na vozy Škoda Fabia R5,
Hyundai i20 R5 jezdce Martina Vlčka, Fiat 124 Abarth RGT (Martin Rada),
Citroën DS3 R3T MAX (Egon Smékal), Renault Clio R3 a další. Vystaveny
zde budou dále závodní historické speciály jako například Škoda 130 RS
legendárního jezdce Pavla Valouška, Mercedes Benz 500 SLC Rallye Aleše
Máčaly, chybět nebude ani vůz Ford Escort Cosworth italského jezdce
Miki Biasona, vůz Toyota Celica ST185 ze sbírky Vlastimila Neumanna
nebo soutěžní legendární speciál Audi Quattro A2 Ladislava Vyorala a Audi
Sport Quattro S1 Jiřího Ulipa.

„Výstava byla při svém druhém pokračování velmi úspěšná. Předvedli
jsme fanouškům předválečné závodničky, dále auta z historie sedmdesátých let a rovněž současná soutěžní auta. Zájem veřejnosti předčil
naše očekávání, neboť příznivci motorismu přijali tuto výstavu za svou.
Velký ohlas měly u široké veřejnosti praktické ukázky záchranných složek,
které se opět chystají na náměstí před radnicí. Rozlehlý park kolem zámku
opět obsadí nablýskané automobily i motocykly, chystáme jak historické
veterány, tak závodní vozy z rally, okruhů atd. V parku bude probíhat
rovněž bohatý zábavný a kulturní program obsahující autogramiády,
rozhovory s jezdci či hudební vystoupení,“ pověděl Miloslav Regner,
ředitel výstavy CZECH DRIVE.
Organizátoři připravují letošní program se zaměřením pro rodiny s dětmi
v rámci celodenního doprovodného dění. „Dosavadní program obohatíme
o další novinky. Prioritou jsou pro nás rodiny s dětmi. Táta se podívá
na krásná auta a motocykly, máma si dá dobrou kávu a my se postaráme
o jejich ratolesti v rámci dětského programu s řadou nezapomenutelných
soutěží o hodnotné ceny. Dětská zóna zabaví nejmenší děti na celý den,“
řekl Ing. Jan Regner, zástupce ředitele motoristické výstavy.
Při loňském ročníku výstavy bylo k vidění celkem 189 exponátů, z toho
147 automobilů, dále 28 motocyklů, 11 kamionů, jeden autobus, trolejbus
a premiérově i jeden větroň. Ve srovnání s premiérovým ročníkem
se jednalo o navýšení celkem 54 exponáty! Autosalon pod širým nebem
provázel značný zájem veřejnosti, neboť do parku Svobody přišlo
přes šest tisíc návštěvníků a před zlínskou radnicí a ve Zlatém jablku
se během sobotního dne vystřídalo celkem přes deset tisíc návštěvníků!
Organizátoři očekávají velký zájem vystavovatelů a diváků i při letošním
třetím pokračování. Návštěvníci včetně dětí se rozhodně nebudou nudit
a je se opravdu na co těšit!

Pořadatelům se podařilo zajistit i řadu skvostů. V první řadě se jedná
o parádní stroj se jménem HN R200 z dílny Hoffmann&Novague, auto
postavené na základech supersportu Audi R8. Tvůrci vozu Petr Novague
a Marek Hoffmann postavili novodobé „erko“ připomínají legendární
škodovku. Ve Zlíně bude vystaven jeden ze tří na zakázku vyrobených
kusů. Vystaven bude rovněž filmový vůz Škoda Felicia z roku 1961,
který se objevil ve slavné komedii režiséra Václava Vorlíčka s názvem
Jak utopit doktora Mráčka anebo Konec vodníků v Čechách. Návštěvníci
výstavy uvidí i závodní okruhový vůz Hyundai i30 N TCR ze stáje K2
Engines nebo vůz Nissan Skyline R33 GTS mistra České republiky v driftu
Michala Vychodila. Chybět nebude ani mini elektroauto Velo-Trio V3.
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. Podstatnou část expozice budou tvořit
motocykly, a to jak současné tak i historické. Podařilo se zajistit
plochodrážní motorky mistrů levých zatáček, dále silniční i motokrosové
motocykly. Fandové si prohlédnou i minibiky.
Během celého sobotního dne jsou připraveny prezentace automobilek,
rozhovory se závodníky a tradiční autogramiády jezdců z rally. 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 do parku - jeden od náměstí Míru, druhý
u zastávky MHD U Zámku.

Nová
TOYOTA RAV4

100% SUV. 100% Hybrid.
CZECH DRIVE jde naproti rodinám s dětmi
Motoristický svátek se uskuteční opět v samotném centru Zlína, diváci uvidí
nablýskané automobily a motocykly převážně v parku Svobody u zlínského
zámku a na náměstí Míru před radnicí. Pořadatelé z Barum Czech Rally
Zlín připravili pro milovníky motorismu v předprodeji zvýhodněné vstupné,
které přivítají především rodiny s dětmi. „Vzhledem k tomu, že je akce
koncipovaná pro širokou veřejnost s důrazem na rodiny s dětmi, součástí
bude nejen výstava aut a motorek, ale rovněž rozmanitý program věnovaný
dětem. Snažíme se zpříjemnit sobotní den pro celé rodiny a připravili jsme
zvýhodněné vstupné, které nabízí řadu možností a slev,“ pověděl Miloslav
Regner, ředitel CZECH DRIVE.
Vstupné se vybírá od návštěvníků pouze za výstavu v parku u zámku, který
bude z organizačních důvodů oplocen. Proběhne zde bohatý zábavný
a kulturní program obsahující autogramiády, rozhovory s jezdci či hudební
vystoupení. Otevírací doba výstavy je stanovena od 10 do 18 hodin,
pro návštěvníky budou připraveny dva vchody, a to od náměstí Míru
a na straně druhé od autobusového nádraží. Cena vstupného činí 150
korun, vstup zdarma je pro děti do 10 let v doprovodu rodičů a pro zdravotně
postižené. Předprodej vstupného proběhne prostřednictvím osvědčeného
e-shopu Barum Rally na webové stránce www.CzechDrive.com,
kde zakoupíte vstupenky za sníženou cenu 100 Kč. V e-shopu si kromě
vstupenek můžete vybrat ze širokého sortimentu nabízených produktů.
K dispozici jsou trička, čepice a další atraktivní zboží ze široké kolekce
Barum Czech Rally Zlín.
„Dále jsme připravili výhodné vstupné se slevou pro rodiny s dětmi.
Celá akce je koncipována právě pro rodiny s dětmi, proto jsme připravili
tzv. rodinné vstupné, které bude k dispozici k zakoupení jen na e-shopu
v předprodeji. Při vstupu dvou dospělých osob a dvou dětí do 15 let činí
jen 200 korun,“ řekl Miloslav Regner.
Předprodej zvýhodněných vstupenek bude probíhat od pondělí 1. dubna
rovněž v Obchodním a zábavním centru Zlaté jablko ve Zlíně. Podobně
jako při barumce zde bude v přízemí umístěn prodejní stánek, kde si vedle
zvýhodněných vstupenek zakoupíte suvenýry a věci z kolekce Barum Czech
Rally Zlín včetně oblíbeného zážitkového programu Rally naplno.

T-MOTOR Zlín
Louky 431 ( U Dřevnice)
763 02 Zlín
www.t-motor.cz

Základní informace ke vstupnému:
Předprodej (e-shop www.CzechDrive.com)
Základní vstupné (1 osoba):				
Rodinné vstupné (dva dospělí a dvě děti od 10 do 15 let):

100 Kč
200 Kč

Cena na místě: 				

150 Kč

Vstup zdarma pro děti do 10 let v doprovodu rodičů a držitele průkazu ZTP.
Vstupné se platí pouze v parku Svobody u zlínského zámku. Na náměstí Míru před radnicí a do OZC Zlaté jablko je vstup volný.

DĚTSKÝ DEN přiláká opět nejmladší návštěvníky výstavy
Organizátoři připravují letošní program výstavy automobilů a motocyklů
CZECH DRIVE se zaměřením pro rodiny s dětmi v rámci celodenního
doprovodného dění. Připraven je dětský den, který proběhne
v rozlehlém prostředí parku Svobody u zlínského zámku. Na nejmladší
návštěvníky výstavy čeká zajímavý program po vzoru pohádkového lesa
prostřednictvím jednotlivých stanovišť, kde budou děti plnit různé úkoly
a získají hodnotné ceny, o které budou losovat.
„Dosavadní program obohatíme o další novinky. Prioritou jsou pro nás
rodiny s dětmi. Rodiče se podívají na krásná auta a motocykly, zatímco
my se postaráme o jejich ratolesti v rámci dětského programu s řadou
nezapomenutelných soutěží o hodnotné ceny. Děti dostanou za splnění
úkolů na stanovištích razítko do tzv. jízdního výkazu. Díky netradiční
zábavě v podobě virtuální reality, o kterou se postará Agentura Devět
měsíců, se ocitnete např. v hlubinách podmořského světa, na závodním
okruhu nebo také na střelnici. Dále si zajezdíte na trenažérech
simulujících rally nebo si vyzkoušíte zručnost v přezouvání kol.
Připraven bude koutek pro chvíle tvoření a také bude možnost vyřádit
se ve skákacím hradu nebo na pirátské lodi. V programu budou různé
soutěže a mnoho dalšího,“ pověděla Silvie Hlavičková z organizačního

týmu a dodala: „Děti se rozhodně během první dubnové soboty nebudou
nudit. Velký úspěch u nich mívá i malování na obličej, které ani tentokrát
nebude chybět.“
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 vozy Škoda Fabia R5, Hyundai i20 R5
a další. Uvidí zde i nablýskané bugatky, řadu motocyklů, ale například i větroně.
Na zlínském náměstí Míru před radnicí je připraveno ve spolupráci
s Besipem dětské dopravní hřiště, v sousedním Obchodním a zábavním
centru Zlaté jablko proběhne celodenní program pro děti, kde si vyzkouší
auta na dálkové ovládání a projedou si připravenou trať. Dále si mohou
prohlédnout ve vitrínách modely rally autíček.

Na co se mohou děti těšit? Trenažéry, malování na obličej, skákací hrad,
nafukovací střelnice, dílnička – malování horkým voskem, kvízy, střelecká
hra s DH racing týmem, autíčka na dálkové ovládání, dětské hřiště
BESIP (náměstí Míru), dětská dráha pro auta na dálkové ovládání, výstava
modelů autíček (OZC Zlaté jablko) a další.
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Zdravotnická škola

Návštěvníci CZECH DRIVE uvidí na náměstí Míru především ukázky
záchranných složek. Na prostranství před zlínskou radnicí předvedou
součinnost části složek integrovaného záchranného systému. Hasiči
a záchranáři zdravotnické záchranné služby spolupracují při záchranných
pracích u dopravních nehod i mimořádných událostech a ukázky jejich
zásahu zhlédne široká veřejnost.
„Hasiči a záchranáři zdravotnické záchranné služby spolupracují
při záchranných pracích u dopravních nehod i mimořádných událostech
Tř. T. Bati
a ukázky jejich zásahu zhlédne široká veřejnost. Do programu dále
zahrneme opět ukázky výuky první pomoci pro veřejnost, ukázky
hasičského vybavení, stříhání vozu a prezentaci státní i městské policie,“
uvedl Miloslav Regner, ředitel výstavy CZECH DRIVE. Nejen nejmenší
návštěvníci si prohlédnou hasičský vůz, vozidla záchranky, dále hasiči
předvedou v ukázkách společně se záchranáři zdravotnické záchranné
služby a členy Autoklub sport rescue zásah u dopravní nehody, stříhání
vraku nebo vyprošťování z trenažérů.
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Soudní ulice (mezi nám. Míru a parkem Svobody)

Společnost Samohýl Motor vystaví a předvede na náměstí vozy Škoda
a Volkswagen. Návštěvníci výstavy si vyzkouší tyto vozy v rámci testovacích jízd. Bude zde vystaven soutěžní speciál Škoda Fabia R5 nového
týmu Samohýl Škoda Team, v jehož barvách jedou český šampionát
v rally posádky Miroslav Jakeš - Petr Machů a Martin Březík – Marek
Omelka. Chybět nebude ani autokrosový speciál Martina Samohýla.
Proběhne autogramiáda jezdců, v expozici rozdají podpisy i extraligoví
hokejisté týmu PSG Berani Zlín.
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- Rozmístění vozidel
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Novinkou letošního programu na náměstí bude kolem druhé hodiny
odpolední průjezd motorkářů v rámci akce motocyklového klubu
CZECHBIKERS, který pořádá jubilejní patnáctou vyjížďku pod názvem
Motobesip Restart 2019 k zahájení nové sezony.
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Podstatná část plochy na náměstí bude vymezena pro dopravní hřiště
BESIPU v rámci dopravní výchovy pro děti. Ke zvyšování bezpečnosti
dětí na komunikacích slouží dopravní výchova. Nejvhodnějším místem,
kde je možné praktikovat dopravní výchovu, jsou právě dopravní hřiště.

OTROKOVICE

www.barum.cz

Bravuris 5

Cestujte s radostí!
Pneumatiky stvořené
pro desetitisíce
kilometrů
novin

ka

Buďte v bezpečí, ať už
cestujete kamkoliv!
Vaše rozhodnutí
přezout na pneumatiky
Barum je chytrá volba.

Barum.
Značka skupiny
Continental.

Chytrá volba.

Vaše cesta.
Vaše SUV.
SUV vozy Volkswagen.

ZLATÉ JABLKO láká na zajímavý program
Část programu výstavy automobilů a motocyklů CZECH DRIVE proběhne
opět v Obchodním a zábavním centru Zlaté jablko. V rámci motoristického
svátku jara se můžete těšit na výstavu rally speciálů, modely autíček
ve vitrínách, výstavu fotografií z prostředí rally, prodejní stánek Barum
Czech Rally Zlín, děti si vyzkouší na dráze modely aut ovládaných na dálku
a další program.

1

#

TOUAREG.
VÍTĚZ HLASOVÁNÍ
VEŘEJNOSTI V KATEGORII
VELKÝCH SUV V ANKETĚ
AUTO ROKU 2019.

Život je plný rozhodnutí. Vybíráte si místo, kde budete žít. Vybíráte si věci,
které chcete dělat. Vybíráte si, kdo bude stát při Vás.
Někdy si vyberete náročnou cestu a někdy tu stylovou.
Ale vždy je to Vaše rozhodnutí a Vaše cesta!
Volkswagen má SUV pro každého. Výběr je na Vás.

Více na Volkswagen.cz/SUV
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 pro jednotlivé modely: T-Cross: 4,9−5,1 l/100 km,
111−115 g/km, T-Roc: 4,4−5,6 l/100 km, 115−127 g/km, Tiguan: 4,8−7,7 l/100 km,
125−175 g/km, Tiguan Allspace: 4,9−5,8 l/100 km, 128−153 g/km, Touareg: 6,6 l/100 km,
173 g/km. Vyobrazené modely mohou obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Autorizovaný prodejce Volkswagen
SAMOHÝL MOTOR a.s.
Tř. Tomáše Bati 623, 763 02 Zlín, tel.: 577 616 119
www.samohylmotor.cz

Rušno bude v týdnu konání výstavy CZECH DRIVE i ve Zlínském jablku.
Už od pondělí 1. dubna budou v hlavní pasáži – přízemí tohoto centra
vystavena dvě soutěžní vozidla, a to soudobý automobil Fiat 124 Abarth
RGT jezdce Martina Rady a historický vůz Fiat 131 Abarth jezdce Karla
Jirátka. Během týdne si prohlédnete modely rally autíček od sběratele
Oldřicha Bartoníčka vystavené ve vitrínách. Podobně jako při barumce
bude v přízemí umístěn také prodejní stánek s možností zakoupení
suvenýrů a věci z e-shopu Barum Rally včetně zvýhodněných permanentek či oblíbeného zážitkového programu Rally naplno. K dispozici jsou
trička, čepice a další atraktivní zboží ze široké kolekce oblíbené zlínské
rally zařazené do seriálu evropského šampionátu. V prvním patře proběhne
výstava motoristických fotografií autorů Zdeňka Knapika a Rudolfa Fukala.
V samotný den výstavy (sobota 6. dubna) bude postavena dráha
pro auta na dálkové ovládání. Pro děti zde bude připraven aktivní program,
kde si vyzkouší auta na dálkové ovládání a projedou si připravenou trať.
Chybět nebude ani stálý prodejní stánek barumky. První dubnový týden
se rozhodně vyplatí návštěva Obchodního a zábavního centra Zlaté jablko
ve Zlíně. Přijďte za námi!

PROGRAM VE ZLATÉM JABLKU
1. – 6. 4. 2019
- dva soutěžní speciály Fiat 124 Abarth RGT a Fiat 131 Abarth (jen do pátku)
- prodejní stánek Barum Czech Rally Zlín
- možnost zakoupení zvýhodněného vstupného na výstavu Czech Drive
- výstava modelů autíček od sběratele Oldřicha Bartoníčka
- výstava motoristických fotografií autorů Zdeňka Knapika a Rudolfa Fukala
6. 4. 2019
- dráha pro auta ovládaná na dálku s celodenním programem pro děti
- po celý den automobilová výstava Czech Drive na sousedícím náměstí Míru
a nedalekém v parku Svobody kolem zámku
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DEKUJEME
FANOUŠKUM ZA PODPORU
V SEZONE 2018/19

Oficiální e-shop a prodejní stánky
merchandise Barum Czech Rally Zlín

AUTOMOBILOVÝ SLALOM
Nejsnazší cesta k automobilovému závodění? Automobilový slalom!
Závody automobilového slalomu jsou pořádány na letištích a dostatečně širokých
silnicích, kde se za pomocí speciálních plastových kuželů mění směr a rychlost jízdy. Jde
tedy o poměrně bezpečné a levné závodění, které je pořádáno na úrovni mistrovství
republiky, a u vybraných závodů mistrovství zóny Střední Evropy. Závody jsou pořádány
pro širokou motoristickou veřejnost a na stejné trati se tak setkávají jak specialisté na
slalom se sportovní licencí, tak jezdci „amatéři“ bez licence, kteří si zde mohou jen
vyzkoušet pocity skutečných závodníků, prověřit své schopnosti či případně zdokonalit
své jezdecké umění.

11. 5.
12. 5.
22. 6.
23. 6.
10. 8.
11. 8.
21. - 22. 9.

Pačejov
Kdyně
Přerov
Zlín
Násedlovice
Karlín
Vsetín

www.autoslalom.cz

