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Nenechte si ujít 
Vážení čtenáři,
dostává se Vám do rukou Veletržní průvodce
k výstavám AUTO PRAHA a FOR MEN, které
se budou konat ve dnech 24. – 26. dubna
2009 v Pražském veletržním areálu Let-
ňany. Jsem ráda, že i přes nepříznivou situa-
ci v automobilovém průmyslu se nám podaři-
lo pro Vás připravit atraktivní akci, která Vám
nabízí nejen přehlídku vozů značek Alfa Ro-
meo, Citroën, Fiat, Hyundai, Chevrolet, Kia,
Lada, Lamborghini, Lancia, Mitsubishi, Opel,
Peugeot, Seat, Subaru, Suzuki, Škoda a užit-
kových vozů Avia a Volkswagen, ale také
lákavý doprovodný program. 

Vůbec poprvé se v České republice na
AUTO PRAHA představí mobilní terenní poly-
gon. U polygonu bude umístěna na kamiónu
velkoplošná LED obrazovka, kde budou moci
diváci v přímém přenosu sledovat exhibiční
jízdy offroadů a čtyřkolek. Za účasti profesio-
nálních jezdců si budou moci návštěvníci vy-
zkoušet tento polygon ve vozech Hummer
H2 na vlastní kůži. Nahlédnout doslova pod
ruce designérovi při tvorbě designu exteriéru
a interiéru vozu budou mít zase možnost
všichni ti, kteří si nenechají ujít expozici s náz-

vem Auta Králů. Výstavní automobilové dění
vyvrcholí již tradičně v sobotu 25. 4. od 13.00
hod. spanilovou jízdou ulicemi Prahy v rámci
akce TUNINGPOWER. V sobotu bude sou-
částí výstavy také celostátní finále projektu
FORMULE 1 ve školách.

Souběžně s výstavou AUTO PRAHA bude již
potřetí probíhat výstava hraček pro velké

kluky FOR MEN s přehlídkou „vychytávek“,
které rozhodně neprojdete bez povšimnutí. 

Doufám, že se vám naše výstavy budou líbit
a kromě spousty inspirace se zde i skvěle po-
bavíte a aktivně se zapojíte i do některého
z našich doprovodných programů.

Martina Pěkná
manažer projektu AUTO PRAHA

Zajišťuje stavbu polygonu Sponzor polygonu

U příležitosti letošní výstavy Auto Praha se přestaví v premiéře
zbrusu nový offroadový polygon. Ten vzniká za účasti odborníků
a časopisu OffROAD právě v této době a je konstruován tak, aby od-
povídal technicky pro širokou paletu terénních vozů, které jsou na na-
šem trhu.

� Polygon vám představíme v kombinaci „kov – dřevo – kámen“.
To znamená, že některé jeho segmenty budou technicky zpraco-
vány a zkonstruovány z ocelových profilů a roštů tak, aby všechny
vozy mohly za každého počasí předvést, co v nich je.

� Hlavním a nosným segmentem jistě bude tzv. „best hill“, tedy pře-
jezdový most. Vozy musí vyšplhat do výšky 3,5 m a následně opět
sjet dolů. Nájezdové a sjezdové úhly jsou koncipovány tak, aby jej
zvládla většina terénních vozů v nabídce dovozců a prodejců u nás.
Proti němu bude stát další náročná kovová překážka, která prověří
křížení vozů. Tři asymetricky umístěné lavice je možno upravit
tak, aby je přejely vozy třídy SUV, ale aby byly náročné i pro ryzí off-
roady.

� Dřevěné segmenty jsou také dva. Boční náklon je pro každého ři-
diče i spolujezdce tím nejvíce adrenalinovým zážitkem. Protože se
bude úhel této překážky pozvolna stupňovat, bude opět možné
včas z něj sjet i pro méně odvážné piloty.

� „Horská cesta“ je název pro čtvrtý modul. Napříč naskládané
pražce kombinované s kameny jsou nejen efektní na pohled, ale
opět prověří schopnosti vozu a cit řidiče pro plynový pedál.

Přijďte se přesvědčit, že i dnešní terénní vozy či vozy třídy
SUV nemají pohon 4×4 jen pro parádu a že opravdu dokážou
více než běžné osobní vozy!

Za účasti profesionálních jezdců a lektorů budete moci vyzkoušet
tento polygon ve vozech Hummer H2 či obdivovat exhibice na čtyř-
kolkách.

FORMULE 1 ve školách – celostátní finále
25. 4. 2009 proběhne v rámci výstavy AUTO PRAHA Celostátní fi-
nále v hale 3 od 8.00 do 16.00 hod.

„Formule 1 ve školách“ je celosvětová vzdělávací soutěž, do které
je v ČR zapojeno 44 škol.

Je to jedinečný projekt, podporující budoucí inženýry, vědce, tech-
niky a obchodníky.

Týmy studentů z jednotlivých středních škol ve věku 15 – 19 let ma-
jí za úkol navrhnout, zkonstruovat, analyzovat, vyrobit a testovat
vlastní model formule 1. 

Nejlepší tým postupuje do světového šampionátu, ve kterém bude
reprezentovat ČR a bojovat o hlavní výhru, trofej Bernieho Eccle-
stonea a stipendium na Londýnské univerzitě. 

Tento projekt vznikl v Anglii v roce 1999 a celkem je do něj
zapojeno 30 zemí.

Na světové úrovni ho zaštiťují přední osobnosti z prostředí for-
mule 1. 

V ČR bylo k tomuto projektu sestaveno čestné prezídium, jehož čle-
ny jsou zástupci ministerstva dopravy a primátor města Prahy Pavel
Bém. Dále ho zaštiťují přední čeští jezdci jako Tomáš Enge, Jarek
Janiš, Erik Janiš, Jan Charouz a Adam Lacko, kteří na akci budou
mít také svou autogramiádu.

V průběhu závodů a v přestávkách bude pro závodníky a ve-
řejnost připravena závodní dráha, na které si mohou vyzkou-
šet své schopnosti.

AUTO PRAHA

Premiéra v České republice
Exhibice na polygonu EXTRA AUTO



AUTA KRÁLŮ – designérská výstava
Příznivci studií, kreseb a projektů Václava Krále a jeho syna Jiřího
Krále budou mít možnost zhlédnout na AUTO PRAHA výstavu těch-
to designérů, ilustrátorů a konstruktérů (např. model legendár-
ní Supertatry MTX V8i, solarmobil a další). Dále budou moci návštěv-
níci nahlédnout doslova pod ruce designéra, který bude přímo před
zraky lidí pracovat jak na tvorbě designu exteriéru, tak i interiéru vo-
zu. Vše bude přenášeno na plazmovou obrazovku.

HALA OPRAVÁRENSTVÍ
V hale č. 7 bude pro návštěvníky připravena řada zajímavých projek-
tů, které jsou zaměřeny na talentovanou mládež zajímající se o krea-
tivní uplatnění v autoopravárenském sektoru. Návštěvníci zde budou
moci zhlédnout například praktické ukázky renovace veteránů, stav-
bu závodní buginy či renovace autolaku a poničeného interiéru.

AUTOMECHANIK JUNIOR
Na výstavě proběhne regionální kolo celostátní odborné soutěže, kte-
rá je rozdělena do dvou částí. První prověří teoretické znalosti při-
hlášených. Z 600 otázek je počítačem náhodně vybráno 150. Druhá,
praktická část, je ještě rozdělena na dva stupně. První, poznávací,
prověří jejich znalosti konstrukce běžných typů vozidel, přípravků, ná-
hradních dílů, technologických postupů a znalostí diagnostického
a dílenského vybavení. Ve druhé části musí soutěžící prokázat znalos-
ti a dovednosti při provádění konkrétních oprav, seřízení, diagnostiky
závad a jejich odstranění. Tematicky se úkoly dotýkají všech nejdůle-
žitějších systémů automobilu (nastavení rozvodů, diagnostika moto-
ru, výměna tlumičů, oprava brzd, elektroinstalace, seřízení ventilů
atd.).

Mobilní technická prohlídka pro ženy
bude součástí rozsáhlého programu zaměřeného na kreativní auto-
opravárenství, který připravil Promotým bezpečnosti silničního
provozu. Návštěvníci z řad žen – řidiček si zde mohou nechat od-
borně zkontrolovat technický stav vozidla a stav povinné a doporu-
čené výbavy. Kontrolu budou provádět žáci SOŠ a SOU Hostivař pod
odborným dohledem specialistů z firem Kumho, Sunoco, Spies Hec-
ker, 3M, ÚAMK a dalších.

Každá žena po absolvování technické prohlídky obdrží protokol
o stavu svého vozidla a může absolvovat školu bezpečného couvání,
při které bude například testována schopnost bezpečně zacouvat do
garáže, popř. mezi řadu stojících vozidel.

Na závěr dostane každá účastnice poukaz na 50% slevu na servisní
práce, 25% slevu na nákup nových pneumatik, energetický nápoj
Shock, reflexní vestu a hasicí přístroj. Absolventky mobilní technické
prohlídky získají mimo jiné možnost seznámit se blíže se svým auto-
mobilem, což jim může být užitečné například při popisu poruchy
v případě volání na tísňovou linku asistenčních služeb.

USED CARS
Po úspěšných ročnících i letos organizátoři připravili projekt USED
CARS, který je zaměřen na prodej předváděcích a zánovních vozů
všech typů a značek. Návštěvníci si budou moci vybrat v hale č. 3 z ši-
roké nabídky vozů společností  AUTO ESA, BONUS AUTO, EXTRA
AUTO, HAVEX a mnoho dalších. 

AUTA V POHYBU – kluzná fólie
Ve spolupráci s automobilkou Honda zde bude probíhat prezentace
Školy bezpečné jízdy, nazývané též Školou zvládnutí smyku. Při mo-
derovaných ukázkách bude prezentována rozdílná brzdná dráha na
různých druzích povrchu, způsob předcházení jízdy ve smyku, zvlád-
nutí již započatého smyku apod. Zvláštní pozornost bude věnována
prvkům aktivní bezpečnosti (ABS, CMBS apod.). 

Výstava hraček
pro velké kluky

3. výstava hraček pro velké kluky představí „vychytávky“,
které si užijí nejen muži. Nebudou chybět hračky jako silniční čtyř-
kolka CECTEK, terénní elektrokolo Wisper 906 Sport od společnosti
ekolo.cz, firma Sensormet nabídne motorkářské oblečení a kamerku
VIO POV1, jež má uplatnění opravdu všude. Pro sportovní jachtaře
a příznivce z řad surfařů si připravila firma Yachting4U více než 4 met-
ry dlouhý nafukovací katamarán. Návštěvníci si budou moci zastřílet
také v improvizované airsoftové střelnici nebo usednout do trenažé-
ru helikoptéry. K vidění budou i RC modely letadel a dálkově
ovládané trucky, které se představí na modelové silnici. Kamióny jsou
ozvučené i osvětlené a vypadají velmi realisticky.

Venkovní plocha
Promotým Praha s.r.o. připravil na žádost Magistrátu hl. m. Prahy pro
veletrh Auto Praha 2009 program zaměřený na bezpečnost silnič-
ního provozu. Cílem tohoto programu je seznámit návštěvníky s do-
pravně bezpečnostní problematikou a pokusit se ovlivnit chování
návštěvníků akce – účastníků silničního provozu tak, aby se snížil po-
čet nehod a jejich obětí.

� Trenažér jízdy na motocyklu – návštěvníci se vžijí do role účast-
níků silničního provozu a za řidítky motocyklu řeší dopravní situace

� Výstavka reflexního oblečení a doplňků v rámci kampaně Být
viděn! – pomocí speciálního kukátka lze porovnat viditelnost růz-
ných materiálů za snížené viditelnosti.

� Poskytování první pomoci – pod odborným dohledem instruk-
torů Českého Červeného kříže návštěvníci vyzkoušejí jak správně
postupovat při ošetření cyklisty, který nejeví známky života. 

� Dopravní hřiště vybavené elektro vozítky – děti se zde seznámí se
základními pravidly bezpečnosti silničního provozu. 

� Alkohol nejen za volantem aneb opilý chodec je sebevrah! – po-
mocí speciálních brýlí, které rozostřují vidění, je simulován pocit
podobný jako po požití alkoholických nápojů, pro ztížení pod-
mínek může testovaná osoba řídit dálkově ovládaný model auta.

� Soutěž: návštěvníci musí odhalit nedostatky ve výbavě jízd-
ního kola a ve výstroji figuríny cyklisty.

� Simulátor nárazu – v rámci kampaně „Smrt se nepoutá“ simu-
látor vybavený vozíkem se dvěma sedačkami narazí rychlostí srov-
natelnou s 30 km/h nárazu automobilu. Zájemci o test zjistí na
vlastní kůži, jak důležité je poutat se pásy i při pomalé jízdě, sou-
částí je výstava dětských autosedaček.
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TUNING SRAZ – SPANILÁ JÍZDA PRAHOU

Sobota 25. 4. 2009 – parkoviště před vstupní halou
První pražské setkání fandů tuningu v tomto roce spojené se soutěžemi v různých

kategoriích: Nej tuningový vůz české značky, Nej tuningový vůz světové značky, Nej interiér,
Nej technické zpracování motoru, Nej audiovizuál a Nej noční tuning. 

08.00 – 11.00 řazení přihlášených aut
11.00 – 17.00 hodnocení přihlášených aut odbornou porotou
13.00 – 15.00 Spanilá jízda Prahou
cca. od 17.00 vyhlášení vítězů

20.00 – 22.00 noční tuning

FOR MEN
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Euroveletrhy

AUTO PRAHA 40%
PRAŽSKÝ VELETRŽNÍ AREÁL LETŇANY 24. – 26. 4. 2009
KUPÓN NA 40% SLEVU NA VSTUP*)

*)U POKLADNY VYMĚŇTE ZA ZLEVNĚNOU VSTUPENKU

Soutěž
o ceny

CENY VĚNOVALY FIRMY / Velvana - autokosmetika / Chicco – dětská autosedačka /
MAD COMPANY – stolní fotbal / PAK IMPEX – kožené zboží / PROMOTÝM PRAHA –
luxusní knihy nakladatelství VÝBĚR / EUROMEDIA GROUP – knihy

JAK NA TO? / Soutěžní lístek vhoďte do osudí ve vstupní hale PVA Letňany u infor-
mací. Losování proběhne dne 26.4. 2009 v 15.00 na pódiu na venkovní ploše.

Pořádá: ABF, a.s. veletrhy, kontaktní osoba: Martina Pěkná, tel.: 225 291 250,
e-mail: pekna@abf.cz, www.autopraha.cz

SOUTĚŽNÍ LÍSTEK:
JMÉNO____________________________________________________________________________________________________________

BYDLIŠTĚ _________________________________________________________________________________________________________

TELEFON _________________________________________________E-MAIL __________________________________________________

OBOR ____________________________________________________

Vyplněním údajů na formuláři souhlasím se zpracováním svých osobních údajů pro interní potřebu ABF, a.s. a k zasílání informací o dalších akcích.


