TISKOVÁ INFORMACE č. 7
Výstava CZECH DRIVE nabídne bohatý program a řadu lákadel
Doslova na dveře klepe premiérový ročník výstavy automobilů a motocyklů pod názvem
CZECH DRIVE. Motoristický svátek proběhne v samotném centru krajského města Zlína
v sobotu 29. dubna od 10 do 18 hodin, fanoušci motorismu uvidí nablýskané současné i
historické automobily a motocykly na náměstí Míru před radnicí a v parku Svobody u
zlínského zámku. Pořadatelé z Barum Czech Rally Zlín připravili bohatý a zajímavý
program především v prostoru parku Svobody kolem zámku.
„V parku Svobody se uskuteční rozhovory s hvězdami motoristického sportu a se
zajímavými osobnostmi. Návštěvníci se mohou těšit na rallyové legendy Leo Pavlíka
a Karla Jirátka, ale i současné jezdce českého rallysportu. Na autogramiádě se
objeví Tomáš Kostka, Antonín Tlusťák, Jaromír Tarabus, Tomáš Růžička a další. Ve
stanu umístěném u kašny vedle zámku proběhnou během celého dne zajímavé
rozhovory, například se zlínským podnikatelem Ladislavem Samohýlem, který
představí divákům v expozici řadu vozů ze své sbírky včetně historických skvostů
značky Bugatti,“ pověděl Miloslav Regner, ředitel výstavy CZECH DRIVE.
Divákům bude představen i bývalý jezdec na silničních motocyklech, dnes osmdesátiletý
Stanislav Klátil ze Zlína. K vidění bude jeho originální závodní motocykl JAWA 250 - 677,
rok výroby 1972. Malíř Daniel Šenkeřík z Hostětína u Slavičína maluje historické závodní
vozy. „Mými největšími favority jsou předválečné Auto Uniony a stříbrné šípy
Mercedes. Fascinují mě příběhy jezdců, jejich nasazení a to, že dříve byl motorsport
velmi nebezpečnou záležitostí,“ uvedl Daniel Šenkeřík. Jeho obrazy vlastní řada hvězd
světového motorsportu jako například Kimi Räikkönen, David Coulthard, Niki Lauda, Jean
Todt nebo astronaut Andrew Feustel.
Návštěvníci výstavy se mohou těšit i na novinky k populární Barum Czech Rally Zlín, která
je dlouhodobě jednou z nejvýznamnějších motoristických akcí v České republice. Soutěž
se pojede v letošním roce v termínu 25. – 27. srpna 2017 již po posedmačtyřicáté a více
prozradí v rozhovoru dlouholetý ředitel Miloslav Regner. V prostorách zámku bude
umístěna výstava Barum Czech Rally Zlín, která mapuje dosavadní historii všech 46
odjetých ročníků proslulé soutěže. V zámecké restauraci můžete zhlédnout výstavu
fotografa Ivo Nováka z prostředí rally, vernisáž výstavy je plánována hodinu před
polednem.
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 sedmi
stanovišť, kde děti plní různé úkoly, za které získají sladkosti a ti, co posbírají všechna
razítka, obdrží i něco navíc.
Na prostranství před zlínskou radnicí předvedou součinnost části složek integrovaného
záchranného systému - hasiči a záchranáři zdravotnické záchranné služby například úzce

spolupracují při záchranných pracích u dopravních nehod i jiných mimořádných událostí a
ukázky jejich zásahu nyní bude moci zhlédnout i široká veřejnost. „Městská policie vedle
prevence kriminality představí veřejnosti mobilní služebnu, motorky a předvede
ukázku kynologické jednotky v travnatém prostoru u kašny. Policie České republiky
vystaví policejní auta i motocykly a děti si mohou vyzkoušet znalost při dopravních
testech nebo na dopravním hřišti BESIPu,“ řekl Ing. Jan Regner, zástupce ředitele
CZECH DRIVE.
Program v parku Svobody okolo zlínského zámku (10:00 - 18:00)
10:00 - 18:00 Více než 110 vozů a motocyklů vystavených na travnatých
a zpevněných plochách v celém parku Svobody okolo zámku.
Soutěže a program pro děti v průběhu celého dne
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12:00
13:00
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15:00

Zahájení výstavy v parku Svobody
Vernisáž rally fotografií Ivo Nováka v prostorech zámecké restaurace
Autogramiáda a rozhovory s rally legendami (Leo Pavlík, Karel Jirátko a další)
Rozhovor se Stanislavem Klátilem
Rozhovor s ředitelem Barum Czech Rally Zlín Miloslavem Regnerem
Autogramiády a rozhovory s rally jezdci (Tomáš Kostka, Antonín Tlusťák,
Jaromír Tarabus, Petr Machů, Tomáš Růžička a další)
16:00 Rozhovor s Ladislavem a Martinem Samohýlovými
17:00 Rozhovor s Danielem Šenkeříkem a pozvání na stánek
18:00 Zakončení výstavy Czech Drive
Program na náměstí Míru (10:00 - 16:00)
10:00 - 16:00 Statická ukázka hasičské vozidlo Tatra - Město Zlín, vozidlo ASR,
sanitní vozidlo ZZS, sanitní vozidlo Rallye Zlín, Policie ČR - technika pro práci
na silnicích, Městská policie (dispečink, technika), trenažér FIA
Činnost dětského dopravního hřiště
10:00
10:15
11:00
13:00
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Zahájení - úvodní slovo ředitele výstavy
Dopravní nehoda - zásah hasiči Prštné + ZZS
Ukázky služební kynologie Městské policie Zlín
Závodní nehoda - zásah ASR + ZZS
Ukázky služební kynologie Městské policie Zlín
Dopravní nehoda - zásah hasiči Prštné ASR + ZZS
Závodní nehoda - zásah ASR + ZZS
Předpokládaný konec ukázek na náměstí

Bližší informace k CZECH DRIVE najdete na oficiální internetové adrese
www.czechdrive.com. informace a podrobnosti k výstavě přineseme i prostřednictvím
dalších tiskových zpráv.
Ve Zlíně 27. dubna 2017

Roman ORDELT
tiskový mluvčí
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