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Otestujte si, zda
by vám seděla
některá z nových
škodovek. V rámci
Dnů testovacích
jízd Škoda 2016!

Nasedněte do některého
z vozů Škoda a podívejte se
až do Monte Carla! Pro malé
i velké motoristy automobil-
ka přichystala spoustu skvě-
lých zážitků – od testovacích
jízd až po zábavné doprovod-
né aktivity. Testuje se po celé
České republice až do 2. říj-
na. Například v pátek najdete
show vMariánských Lázních,
kde zároveň startuje lázeň-
ská sezona. O víkendu je pak

roadshow také na Garden
Food festivalu v Olomouci
nebo v sobotu na veterán-
ském festivalu v Hranicích.
Na každé akci můžete sou-

těžit o skvělé ceny. Vyhrát
můžete v tipovací soutěži.
Chtěli byste si zaletět doMon-
te Carla? Nebo vyhrát jízdní
kolo Škoda MTB 29 Full či
jízdní kolo Škoda MTB 29+
včetně dárků z cyklistické ko-
lekce? Stačí na jakékoliv akci
Dnů testovacích jízd Škoda
2016 vyplnit soutěžní kon-
taktní kartu, správně odpově-
dět na soutěžní otázky a vý-
hra může být vaše.
Navíc si z každé akcemůže-

te odnést některou z atraktiv-
ních cen pořádajícího partne-
ra Škoda, jako je vůz na ví-
kend, střešní nosič jízdních
kol, vouchery na servisní služ-

by či reklamní předměty
v designu Monte Carlo.
Více najdete na stránkách

www.testovacijizdyskoda.cz.

Kriket může být i romantický sport. PROFIMEDIA.CZ

Kriket je druhým nejpopulár-
nějším sportem na světě s cel-
kovým počtem 120 milionů
hráčů a 2,5 miliardy fanouš-
ků. V Česku patří mezi téměř
neznámé sporty a je domé-
nou zahraničních hráčů.

V současné době je v Česku
13 týmů a přibližně 300 aktiv-
ních hráčů. Česká republika
má ale dokonce svůj národní
tým. Hráčů je však stále málo,
a to bylo jedním z impulsů,
proč v minulém roce vznikla
Kriketová akademie ČR.

Jejím hlavním posláním je
získat více hráčů a zvýšit po-
pularitu kriketu.

Českomoravský kriketový
svaz (ČMKS) a akademie jako
nová hnací síla českého krike-
tu se společně rozhodly uká-
zat české populaci, proč je kri-
ket ve světě tak oblíbený
a uspořádali kriketovou road-

show. Akci spolufinancuje
město Praha.

„Nyní se snažíme pro hru
nadchnout především nej-
mladší část populace. Jezdí-
me do škol a děti jsou z krike-
tu nadšené,“ konstatuje je-
den ze zakladatelů Kriketové
akademie ČR Chris Pearce.

Osmitýdenní akce se koná
na čtyřech frekventovaných
místech Prahy. V Centrálním
parku Opatov každé pondělí,
na Ladronce v úterý, na hřišti
Vinohradské vodárny ve stře-
du a na Letné ve čtvrtek.

Na roadshow jsou vítáni
jak dospělí, tak děti. Každý si
může přijít zahrát nebo se jen
podívat, jak se kriket hraje.
Zakončena bude vrcholným
týdnem od 13. června, kdy se
jí zúčastní i hvězdy národní-
ho týmu. Více na www.krike-
tovaakademie.com. MET

Kriket. Češi ho
příliš neznají.
Pomůže roadshow

Co vás čeká na zájezdu

Výherce z Monte Carlo Road
show poletí se svým doprovo-
dem na tři dny v období pře-
lomu října a listopadu.

● O všechny účastníky zájezdu
se bude starat po celou
dobu pobytu průvodce.

Předpokládaný program:
1. den – přílet do Nice, pěší
prohlídka města, večeře
v centru a noc v hotelu

2. den – přejezd do Monte
Carla, prohlídka města včet-
ně oběda a večeře, návrat
do Nice, přespání v hotelu

3. den – osobní volno v Nice

Vyzkoušejte si
novou škodovku
a vyhrajte zájezd


