1. ROČNÍK ● SJEZD MOTORKÁŘŮ ● PRODEJNÍ VÝSTAVA ● DOPROVODNÝ
PROGRAM ●16. 6. 2018
16. června pořádá Výstaviště České Budějovice a.s. ve spolupráci s Budějovickým Budvarem, n.p.
MOTOSRAZ ČESKÉ BUDĚJOVICE.
„Dlouho jsme přemýšleli, jaká akce chybí mezi našimi výstavami a veletrhy. Náš areál je rozlehlý a pro
sraz motorek a fanoušků motocyklového sportu naprosto ideální. Spojili jsme se proto s Budějovickým
Budvarem a díky vzájemné spolupráci můžeme náš nápad zrealizovat. Motosraz nebude jen čistě o
sjezdu motorkářů, ale součástí bude i prodejní výstava, doprovodný program, sobotní večer
zakončíme rockovým koncertem. Navíc všichni, kdo přijedou na motorkách a budou chtít zůstat do
druhého dne, můžou v areálu i přespat,“ uvádí projektová manažerka výstavy Simona Kunešová.
Motosraz České Budějovice startuje v 10 hodin a celý den bude probíhat doprovodný
program. Podílet se na něm budou složky záchranného integrovaného systému s prezentací svojí
techniky, Smrž-moto Academy přiveze nejen motorky, ale několikrát během dne budou probíhat i
simulace závodů dětí od 4 do 13 let. Na programu bude například kaskadérská show a motoshow,
pro návštěvníky bude celý den k dispozici půjčovna segway a elektrokoloběžek. Účast přislíbila
závodnice Gabriela Novotná, první česká motorkářka na Rallye Dakar 2018. Uvede nejen svojí
přednášku o zkušenostech z Dakaru, ale proběhne i autogramiáda.
Předpokládaná účast je cca 350 motocyklů a vítané jsou všechny typy strojů. Vjezd motorek
bude možný pouze hlavní bránou, která bude sloužit zároveň jako jediný vchod pro všechny
návštěvníky.
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Bc. Eva Jílková, DiS., email: jilkova@vcb.cz
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Mgr. Michaela Čeňková, tel: + 420 770 143 439
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16. června 2018
10:00 – 22:00 hodin
brána č. 1

termín konání akce:
otevírací doba:
otevřené brány pro vstup do areálu:
vstupné:
plné vstupné
100 Kč
zlevněné vstupné
50 Kč
(děti ve věku 6 – 15 let, studenti do 26 let věku po předložení studentského průkazu, invalidé – ZTP,
důchodci nad 70 let)

ZDARMA děti do 6 let, invalidé s doprovodem/ZTP-P, doprovod školních výprav, novináři po předložení
novinářského průkazu
parkování:
osobní auto
parkování plochy P10 a P16 (40 Kč), parkování pro
motorky uvnitř areálu

www.vcb.cz
Výstaviště České Budějovice, a.s.
Husova 523, 370 05 České Budějovice
email: info@vcb.cz, tel: +420 387 714 911
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