Tisková zpráva

CZECH NEWS CENTER a. s.

29. 8. 2017

Ve čtvrtek startuje unikátní automobilová výstava časopisu Svět motorů – Auta na náplavce
Ve čtvrtek 31. srpna proběhne v Praze slavnostní zahájení jedinečné automobilové výstavy Auta na
náplavce. Vstup na zahájení i během všech výstavních dnů bude zdarma! Výstava potrvá až do neděle
3. září.
Expozice 20 vystavovatelů automobilů na obou březích Vltavy, na Rašínově a Hořejším nábřeží, se otevřou ve
čtvrtek v 16 hodin. V 18 hodin se odehraje na hlavním pódiu, umístěném na smíchovské straně, slavnostní
zahájení výstavy, na něž o půl hodiny později naváže koncert skupiny Jelen. Od 20.00 bude pódium patřit
skupině Monkey Business se zpěvákem Danem Bártou a zpěvačkami Terezou Černochovou a Tonyou
Graves. Na vodní stěně, která vyroste uprostřed Vltavy, bude možné sledovat od 21.30 mimořádnou světelnou
show. Bohatý doprovodný program bude pro návštěvníky připraven během všech výstavních dnů – např. v pátek
od 19.00 na vyšehradské straně řeky vystoupí Tomáš Klus a v sobotu na hlavním pódiu na smíchovské straně
Vladimír 518 a Orion. Zpestřením budou i dvě fotbalové autogramiády. V pátek se návštěvníkům budou od 13.00
podepisovat hráči Sparty Praha a v neděli od 16.00 fotbalisté Slavie Praha.
Auta na náplavce představí deset českých výstavních premiér v čele s Audi A8. Mezi dalšími novinkami se
objeví Renault ZOE, Jeep Compass, Kia Stonic, Mitsubishi Eclipse Cross, Nissan Qashqai, Nissan X-trail, Renault
Koleos, Seat Arona a v neposlední řadě i Subaru WRX STI 2018.
V pátek a sobotu se výstava otevírá v 10.00 a končí ve 22 hodin. V neděli, v poslední výstavní den, bude start akce
v 10.00, ukončení pak proběhne ve 20.00 h.
Všechny potřebné informace, detailní program na všechny dny a tipy, kde zaparkovat, naleznete na
www.autananaplavce.cz.

CZECH NEWS CENTER a. s. je nejsilnějším mediálním domem na českém trhu, který prostřednictvím svých produktů
oslovuje téměř 3,5 milionu čtenářů tisku a téměř 6,5 milionu návštěvníků internetu. Desítky tisíc dalších využívají ostatní
digitální produkty a aplikace CNC.
Mezi další úspěšné projekty patří BLESKmobil – nejsilnější virtuální operátor v zemi, BLESK peněženka – první dobíjecí
platební karta v ČR, a BLESK energie – úsporný dodavatel plynu a elektřiny. Pod společností působí také tiskárny s
názvem CZECH PRINT CENTER a.s.
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