TISKOVÁ INFORMACE č. 8
Premiéra výstavy CZECH DRIVE se vydařila!
Premiérový ročník výstavy automobilů a motocyklů pod názvem CZECH DRIVE, který se konal
v sobotu 29. dubna v samotném centru krajského města Zlína, předčil všechna očekávání a vydařil
se ke spokojenosti všech zúčastněných. Pořadatelé z Barum Czech Rallly Zlín pod vedením
Miloslava Regnera připravili bohatý a zajímavý program v rozlehlém prostoru parku Svobody
kolem zámku a na náměstí Míru před radnicí. V celém areálu výstavy bylo k vidění celkem 135
exponátů, z toho 20 motocyklů, 5 kamionů, jeden autobus a trolejbus.
Na poslední chvíli se umoudřilo deštivé a chladné počasí, které provázelo Zlín v posledním
dubnovém týdnu a během soboty vítaly početné zástupy účastníků výstavy i sluneční paprsky,
které vydržely po celý den. Jednodenní výstavu navštívilo více než pět a půl tisíce návštěvníků,
přičemž děti, které měly vstup zdarma, byly v počtu půldruhého tisíce. „S průběhem výstavy
jsme nadmíru spokojeni. Zájem veřejnosti předčil naše očekávání. Příznivci motorismu
přijali tuto výstavu za svou a je potřeba poděkovat všem vystavovatelům, sponzorům a
především návštěvníkům výstavy, že se přišli podívat na nádherná auta a motorky,“ pověděl
Miloslav Regner, ředitel výstavy.
Velký ohlas měl program na náměstí před zlínskou radnicí, kde předvedly součinnost části složek
integrovaného záchranného systému v podání hasičů a záchranářů zdravotnické záchranné služby.
Návštěvníci mohli vidět v rámci celodenního programu zásahy při dopravní i závodní nehodě, dále
městská policie představila vedle prevence kriminality mobilní služebnu, motorky a velký ohlas
měly ukázky kynologické jednotky. Policie České republiky vystavila policejní auta i motocykly a
děti si vyzkoušely znalosti při dopravních testech a na dopravním hřišti BESIPU.
Celá výstava byla koncipována pro širokou veřejnost s důrazem na rodiny s dětmi. Připraven byl
zajímavý program pro děti po vzoru pohádkového lesa prostřednictvím jednotlivých stanovišť, kde
děti plnily různé úkoly, za které získaly sladkosti. „Děti dostaly na každém stanovišti razítko do
„jízdního výkazu“ a za splněný úkol i sladkou odměnu. Vzhledem k velkému zájmu dětí jsme
museli dvakrát během dne dotisknout výkazy, nakonec jsme jich vydali téměř
tisícovku,“ uvedl Jan Regner, hlavní organizátor CZECH DRIVE.
Návštěvníci měli možnost obdivovat nablýskané historické i současné vozy a motocykly. Největší
ohlas měly závodní vozy Bugatti a dále Laurin & Klement GDV, oba skvosty mají rok výroby 1911
nebo rallyový vůz Ford Escort Coswort po italském jezdci Miki Biasonovi. Zástupy fandů si
prohlédly i současné rychlé vozy BMW M2 a i8, Dodge Viper atd. Značný ohlas měla autogramiáda
rally jezdců, které se zúčastnili Tomáš Kostka, Antonín Tlusťák, Jaromír Tarabus a další.
Rozsáhlou fotoreportáž k CZECH DRIVE najdete
www.czechdrive.com, případně na sociálních sítích.
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