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Auta na náplavce startují již ve čtvrtek!
Třetí ročník výstavy Auta na náplavce, který pořádá časopis Svět motorů z mediálního domu Czech News Center,
doslova klepe na dveře. Vše vypukne u Vltavy v Praze už ve čtvrtek 29. srpna v 16.00 odpoledne. Kromě vozidel 28
různých značek se mohou návštěvníci těšit i na bohatý doprovodný program v čele s trojicí hlavních koncertů kapel
Mirai, Thom Artway a Mandrage.

Po čtyři dny až do nedělního večera 1. září budou oba vltavské břehy mezi Železničním a Palackého mostem patřit
v první řadě automobilům. K vidění budou vozy 28 značek, přičemž největší pozornost si zaslouží deset výstavních
českých premiér. Jde o modely Hyundai Ioniq a Nexo, Kia Xceed, Mitsubishi ASX a L200, Opel Zafira O Team R,
Peugeot 208, Renault Clio, Škoda Kamiq a Volkswagen Grand California.
„Jsme rádi, že se nám daří rok od roku zvyšovat počet vystavujících automobilek. Bereme to jako důkaz toho, že se Auta
na náplavce stávají již pražskou tradicí,“ řekl šéfredaktor Světa motorů Zbyšek Pechr. Výstavu plechových krasavců
doplní i skvělý kulturní program. Vše začne ve čtvrtek ve 20.00 na hlavním pódiu na Smíchovské náplavce, kde zahraje
skupina Mirai. V pátek se můžete těšit na autogramiádu skupiny Chinaski nebo vystoupení finalistek soutěže Česká Miss
a koncert Thoma Artwaye. Po oba první dny mají návštěvníci také exkluzivní možnost zúčastnit se prohlídek pražských
náplavek a nově zrekonstruovaných kobek.
Sobotnímu programu bude dominovat přítomnost členů fotbalové reprezentace v čele s trenérem Jaroslavem Šilhavým.
Na náplavku se také chystají legendární sparťanský kanonýr Horst Siegl s moderátorem Petrem Svěceným, kteří
s sebou přinesou originální pohár pro vítěze FORTUNA:LIGY, s nímž se budou moci návštěvníci vyfotit. Sobotní program
uzavře koncert kapely Mandrage.
V neděli se na náplavce dostane i na besedy o bezpečnosti silničního provozu a chytrých autech. Po celou dobu
trvání akce bude zajištěn bezplatný přívoz mezi oběma břehy, přičemž zdarma je i vstup na samotnou výstavu včetně
všech koncertů. Na smíchovské straně v parku nad hlavním pódiem bude premiérově postaven dětský koutek s řadou
atrakcí. V pátek a sobotu se výstava otvírá v 10.00 a konec je ve 22.00 hodin. V neděli je začátek stejný, ale končí se už
v 18.30.
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