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Vážení přátelé motoristického sportu,

dovolte, abych Vás přivítal na 
premiérovém ročníku výstavy 
automobilů a motocyklů 
CZECH DRIVE, který se koná  
v sobotu 29. dubna 2017  
ve Zlíně. 

V překladu Česká jízda 
přináší do našeho města  
a kraje zcela nový prvek.  
Jedná se o výstavu 
automobilů a motocyklů, kdy 
se budou vystavovat jak his-
torické  veteránské exponáty, 
tak i nové současné vozy. 

Fanoušci automobilů a motocyklů prožijí na začátku 
prodlouženého víkendu neopakovatelné zážitky. Celá výsta-
va bude situována prakticky na jednom místě v samotném  
centru Zlína. Celodenní program jsme pojali obšírněji, 
a to jak programem pro muže v podobě autogramiád známých 
závodníků, dále diskuzí nebo představením závodních týmů, 
tak programem zaměřeným pro ženy a v neposlední řadě pro 
děti. Na náměstí Míru představíme ukázky práce záchran-
ných složek, sanitních vozů, ukázky hasičského vybavení, 
prezentaci státní i městské policie, dětské dopravní hřiště  
ve spolupráci s Besipem atd.  Diváci zhlédnou v parku  
Svobody u zlínského zámku výstavu vozidel rally, okruhových 
vozů, kamionů, historických motocyklů, silničních, plocho-
drážních a motokrosových motorek a také prezentaci  
automobilek. Připraveny jsou soutěže o hodnotné ceny a dále 
oblíbená dětská zóna, která zabaví nejmenší děti po celý den. 
Chybět nebude ani prezentace Barum Czech Rally Zlín.

Pevně věříme, že Vás CZECH DRIVE zaujme, přijdete za námi 
a společně prožijeme jaro s vůní benzínu.

Miloslav Regner,
ředitel CZECH DRIVE
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Navštivte Kroměříž a objevte české 
baroko v celé jeho unikátní kráse.

Zažijte baroko všemi smysly.

Kroměříž

Přivoňte si 
k barokuk baroku

Barokní zahrady byly rájem na zemi. 
Užijte si oázy plné živých barev, 
rozmanitých vůní a uměleckých děl, které 
dodnes vzbuzují obdiv celého světa. 

www.ceskozemepribehu.cz

CzT_inzerce_Baroko_Kromeriz_99x210_CZ_(0331).indd   1 06.04.2017   15:53:02

Vážení příznivci rychlých kol,

patřím mezi Vás. Také jsem nadšen  
z toho, že u nás vznikla výstava CZECH 
DRIVE. Je na co se dívat, ta auta jsou 
krásná a mají za sebou úspěšnou 
závodnickou minulost. Nepochybuji  
o tom, že při jejich prohlídce prožijeme 
krásné chvíle – třeba i se svými  
rodinami.

Děkuji pořadatelům CZECH DRIVE. 
Uspořádali krásnou akci. Věřím, že na 
premiérový ročník naváží ročníky další 
a že vznikne nová tradice. Tradice, 
která bude ochutnávkou či pozvánkou 
na největší motoristickou akci v našem 
regionu – na slavnou Barum Czech 
Rally Zlín.

Užijte si chvílí ve Zlíně.

MUDr. Miroslav Adámek,
primátor města Zlína

Výstavy vozidel a motocyklů včetně 
závodních speciálů, ať již s his-
torickou hodnotou, či stále aktivními 
nejmodernějšími vozy, jsou pro nás 
milovníky vůně benzínu takovou  
sportovní dovolenou.  Bylo mi tedy 
velkým potěšením poskytnout 
pořadateli zlínské výstavy CZECH 
DRIVE záštitu nad jejich premiérovým 
ročníkem. 

Vzhledem k letitým zkušenostem  
Rallye Auto Klubu jsem přesvědčen,  
že si návštěvníci užijí pohled  
na spoustu zajímavých exponátů  
a celé rodiny se bezpochyby za-
baví doprovodným programem. Přeji 
CZECH DRIVE spoustu spokojených 
návštěvníků a vydařený úvodní ročník.

JuDr. Jan Šťovíček, Ph.D.
prezident Autoklubu ČR
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JARO s vůní benzínu v parku Svobody

Premiérový ročník výstavy automobilů a motocyklů CZECH 
DRIVE proběhne v samotném centru Zlína, diváci zde 
uvidí během motoristického svátku nablýskané automobily  
a motocykly na výstavním prostopru v parku Svobody u zámku. 
„Vzhledem k tomu, že akce je koncipovaná pro širokou veřejnost 
s důrazem na rodiny s dětmi, součástí bude nejen rozsáhlá 
výstava aut a motorek, ale rovněž rozmanitý program věnovaný 
dětem,“ pověděl Miloslav Regner, ředitel CZECH DRIVE.  
Bohatý dětský program v parku Svobody najdete podrobněji na 
straně 11.

Plocha kolem zámku čítá celkem 107 výstavních ploch, které 
doplňuje ještě devět postů menšího rozměru. K největším 
tahákům jednodenní výstavy budou patřit nablýskané rallyové 
speciály, návštěvníci se pokochají pohledem na vůz Mitsubishi 
Lancer EVO VI, se kterým brázdil tratě rychlostních zkoušek 
čtyřnásobný mistr světa Tommi Mäkinen nebo vůz Ford Escort 
Cosworth italského jezdce Miki Biasona. Ke zhlédnutí budou 
rovněž současné soutěžní speciály kategorie R5 Škoda Fabia 
nebo Ford Fiesta. Diváci uvidí rovněž vůz specifikace WRC 
v podobě Škody Octavia. Chybět nebudou ani veteránské vozy 
rally jako například Škoda 130 RS, VAZ 21011, Mercedes-Benz 
500 SLC a další.

Návštěvníci výstavy uvidí řadu nablýskaných miláčků, vedle 
nových současných vozidel i veteránské a historické skvosty 
prostřednictvím Zlínského Veterán Car Clubu nebo společnosti 
Samohýl Motor, která se každoročně podílí pod vedením  
Ladislava Samohýla na organizaci Grand Prix Bugatti v rámci 
srpnové barumky. 

Podstatnou část expozice budou tvořit motocykly, a to jak 
současné tak i historické. Ve spolupráci s Autoklubem Březolupy 
se podařilo zajistit plochodrážní motorky mistrů levých zatáček, 
dále silniční i motokrosové motocykly a dokonce i sajdkáru. 
Fandové si prohlédnou i minibiky.

Během celého sobotního dne jsou připraveny prezentace  
automobilek, rozhovory  se závodníky a autogramiády. Vstup-
né se vybírá pouze za výstavu v parku u zámku, který bude  
za tímto účelem oplocen a proběhne zde většina doprovodných 
akcí. V celém areálu parku bude dostatek stánků s občerstvením 
a rovněž WC. 

Otevírací doba výstavy je stanovena od 10 do 18 hodin,  
pro návštěvníky budou připraveny tři vchody.

POZOR – DIVÁCKÝ TIP!
V prostorách zámku navštivte výstavu Barum Czech Rally 
Zlín, která mapuje dosavadní historii všech 46 odjetých ročníků 
proslulé soutěže. V zámecké restauraci můžete zhlédnout 
výstavu fotografa Ivo Nováka z prostředí rally.

Na které automobily se těšit?
Škoda 1000 MB (rok výroby 1967)
Škoda Octavia WRC (rally)
Škoda 130 LR EVO (1985)
Trabant P800 RS (1985) 
Fiat Punto MK1 16V (1995)
Audi 80 (1978)
Škoda 130 RS (1975)
Fiat 500 (1968)
Autobianchi A112 (1968)
Audi A3 (2004)
Mitsubishi Pajero (2010)
Daimler-Benz w116 300 SD (1979)
Cadillac De Ville (1962)
Buick Super Sedanette (1949)
Buick Electra 225 (1967)
Buick Special Riviera (1956)
Mitsubishi Lancer EVO VI (rally, exMäkinen) 
Ford Escort RS Cosworth (rally, exBiasion)  
Opel Adam R2 (rally) 
Opel Adam Cup (rally)  
Renault Clio R3 (rally)
Mercedes-Benz 500 SLC (rally)  
Škoda Fabia R5 (rally)  
Škoda Fabia S2000 (rally)    
Ford Fiesta R5 (rally)   
VAZ 21011 (rally)
Škoda 130 RS (rally)  
Volkswagen Golf Kabriolet (1990)
Tatra 148 (kamion)      
Peugeot 208 R2 (rally)  
Mitsubishi Lancer EVO IX (rally)      
Mitsubishi Lancer EVO VI (rally)  
historická vozidla (Zlínský Veterán Car Club, Samohýl Motor)  
a další.    

Vystavovatelé:
SAMOHÝL MOTOR (Škoda)
MIKONA (Opel)
ZLINER (Alfa Romeo)
ROKO-MOTOR (Land Rover)
a další 
 
        
Na které motocykly se těšit?
Ducati 750ss (2002)
Presto 442 (1940)
plochodrážní motocykly
silniční motocykly
motokrosové motocykly
sajdkárkrosový motocykl
minibike
dále historické motocykly (Zlínský Veterán Car Club, Samohýl 
Motor) a další. 



Chytrá volba.
www.barum.cz

Udělejte rozhodnutí, které vyřeší 
vaše každodenní potřeby. 

A buďte v bezpečí v každé situaci. 

Rozhodnout se pro pneumatiky 
Barum je správná volba. 

Beru svou  
rodinu 
vážně. 
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CZECH DRIVE jde naproti rodinám s dětmi

Motoristický svátek proběhne v samotném centru Zlína, diváci 
uvidí nablýskané automobily a motocykly převážně v parku 
Svobody u zlínského zámku a na náměstí Míru před radnicí. 
„Vzhledem k tomu, že akce je koncipovaná pro širokou veřejnost 
s důrazem na rodiny s dětmi, součástí bude nejen výstava aut 
a motorek, ale rovněž rozmanitý program věnovaný dětem. 
Pořadatelé se snaží zpříjemnit sobotní den pro rodiny s dětmi 
a připravili zvýhodněné vstupné, které nabízí řadu možností  
a slev,“ pověděl Miloslav Regner, ředitel Czech Drive.

Vstupné od návštěvníků se vybírá pouze za výstavu v parku 
u zámku, který bude za tímto účelem oplocen a proběhne zde 
většina doprovodných akcí. Otevírací doba výstavy je stano-
vena od 10 do 18 hodin, pro návštěvníky budou připraveny dva 
vchody. Cena vstupného činí 100 korun, vstup zdarma je pro 
děti do 10 let v doprovodu rodičů a pro zdravotně postižené. 
Vstupné bude k dispozici v předprodeji prostřednictvím eshopu 
na webové stránce www.CzechDrive.com, kde bude možné si 
zakoupit vstupenky za sníženou cenu 90 Kč. 

„Snížení ceny sice není velké, ale připravili jsme výhodné vstup-
né se slevou pro rodiny s dětmi. Celá akce je koncipována právě 
pro rodiny s dětmi, proto jsme připravili tzv. rodinné vstupné, 
které bude k dispozici k zakoupení jen na eshopu v předprodeji. 
Při vstupu dvou dospělých osob a dvou dětí do 15 let bude 
činit 200 korun,“ uvedl Miloslav Regner, ředitel Czech Drive.  
Na předprodej vstupného se použije osvědčený a zaběhlý  
e-shop z Barum Rally, kde si zároveň můžete vybrat ze širokého 
sortimentu nabízených produktů. K dispozici jsou trička, čepice 
a další atraktivní zboží z Barum Czech Rally Zlín.

Základní informace ke vstupnému:
Cena v předprodeji 90 Kč (e-shop www.CzechDrive.com)
Cena na místě 100 Kč
Rodinné vstupné 200 Kč (dva dospělí + dvě děti do 15 let)
Vstup zdarma pro děti do 10 let v doprovodu rodičů a držitele průkazu ZTP

Poznámka: Vstupné se platí v parku Svobody kolem zlínského zámku,  
na náměstí Míru před radnicí je vstup volný.
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VYSOCE VÝKONNÉ
POKROKOVÉ OLEJE 
S NANOČÁSTICEMI

PRO ZÁVODNÍ, TRACK-DAY 
I CIVILNÍ POUŽITÍ

Naše low-friction motorové 
a převodové oleje byly 
vyvinuty pro maximální 
ochranu součástí při těch 
nejnáročnějších podmínkách 
civilního i sportovního 
provozu Vašeho automobilu 
a přispívají k vylepšené 
energetické účinnosti – 
vyššímu výkonu a krouticímu 
momentu. Ověřeno v praxi.

www.nanodrive.cz
info@millersoils.cz
T: +420 725 552 195 @millersoilscz

DĚTSKÝ DEN zabaví nejmenší návštěvníky

Organizátoři výstavy automobilů a motocyklů CZECH DRIVE 
připravili pro nejmenší návštěvníky bohatý doprovodný program 
v rámci dětského dne, který proběhne v rozlehlém prostředí 
parku Svobody u zlínského zámku. Celá akce výstavy je kon-
cipována pro širokou veřejnost veřejnost s důrazen na rodiny  
s dětmi, Připraven  je zajímavý program pro děti po vzoru 
pohádkového lesa prostřednictvím jednotlivých stanovišť, kde 
budou děti plnit různé úkoly, za které získají sladkosti a nejlepší 
obdrží věcné ceny. 

„Děti se budou moci vyřádit ve skákacím hradu, trampolíně nebo 
skákacím pytli. Na každém stanovišti dostanou razítko do „jízdního 
výkazu“, za splněný úkol i sladkou odměnu. Mohou si vyzkoušet 
tzv. slepé šlapadlo, pomalovat skutečné auto, zajezdit si  
na motokárách nebo si smlsnout na kufru plném sladkostí.  
Mohou  i zajezdit na trenažérech sumulujících rally a formuli 1 
nebo si vyzkoušet zručnost v přezouvání kol. Připravenou 
máme soutěž pod názvem Tref rezervu, která spočívá  
v házení tenisáků do pneumatiky,“ pověděla Silvie Hlavičková  
z pořadatelského štábu.

Děti se rozhodně během poslední dubnové soboty nudit  
nebudou. Na slepém šlapadle si vyzkouší jízdu, na oči si nasadí  
tmavé brýle, přes které neuvidí a po hlase se nechají navigovat 
mezi kužely. Na stanovišti s názvem Pomaluj Adama dostanou 
děti do ruky popisovací fixy a mohou malovat po skutečném 
voze Opel Adam. Jako dárek dostanou balónky nebo pexeso. 
Velký úspěch u dětí bude mít kufr plný sladkostí ve voze Renault 
Clio R3 ze stáje Minařík Racing nebo malování na obličej.

Spolu s dospělými návštěvníky si také budou moci zblízka 
prohlédnout u zlínského zámku řadu závodních speciálů, a to 
jak historických, tak těch nejmodernějších jako například Škodu 
Fabia R5 Antonína Tlusťáka, pravidelného účastníka mistrovství 
Evropy.

Na co se mohou děti těšit?
slepé šlapadlo, “pomaluj Adama”, motokáry, kufr plný sladkostí, 
“tref rezervu”, trenažéry, pytlování, malování na obličej,  skákací 
hrad, trampolína, malování a další...
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LEGENDA
prostor pro vůz

VJEZD PRO
VYSTAVOVATELE

VJEZD PRO

VYSTAVOVATELE

VSTUP

VSTUP

VJEZD PRO

PO
ŘA
DATELE

prostor pro motocykl

ZDW

WC 

FOTO

VÝSTAVA

VÝSTAVA

HISTORIE

odpadkový koš

ZÁM
ECKÁ

RESTAURACE

Park Svobody ve Zlíně
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OTROKOVICE

Dolce
VitaMagistrát

města Zlína

Kavárna

42,1

26,1

22,8

12,0

OC
Zlaté jablko

6x auto
1x autocross

25 x 7 m

DĚTSKÉ
HŘIŠTĚ

BESIP

20 x 30 m

UKÁZKOVÝ
PROSTOR

21 x 12,5 m

Městská
policie

MP

MP

POLICIE

HASIČI

Volkswagen
10x5

UKÁZKOVÝ
PROSTOR

KYNOLOGIE
20 x 20 m

RÁDIO
ZLÍN
3x3

RÁDIO
ZLÍN

4,5x3

TESTOVACÍ JÍZDY
ŠKODA

ZZSZK

Trenažér
FIA

Autoklub
Sport Rescue

DRN
Rallye Zlín

Rašínova

Bartošova

Tř. T. Bati

náměstí Míru

NÁMĚSTÍ ožije čilým ruchem

Návštěvníci CZECH DRIVE uvidí na náměstí Míru především 
praktické ukázky činností různých záchranných složek.  
Na prostranství před zlínskou radnicí předvedou součinnost 
části složek integrovaného záchranného systému - hasiči 
a záchranáři zdravotnické záchranné služby například úzce 
spolupracují při záchranných pracích u dopravních nehod  
i jiných mimořádných událostí a ukázky jejich zásahu nyní bude 
moci zhlédnout i široká veřejnost. 

„V celodenním doprovodném programu na náměstí Míru 
představíme návštěvníkům výstavy ukázky práce záchranných 
složek, sanitních vozů, ukázky hasičského vybavení, prezentaci 
státní i městské policie. Ta vedle prevence kriminality představí 
veřejnosti mobilní služebnu, motorky a předvede ukázku  
kynologické jednotky v travnatém prostoru u kašny. Policie 
České republiky vystaví policejní auto i motocykl a děti si mohou 
vyzkoušet znalost při dopravních testech,“ řekl Miloslav Regner, 
ředitel CZECH DRIVE. 

Nejen nejmenší návštěvníci si prohlédnou hasičský vůz,  
vozidla záchranky, dále hasiči z Prštného předvedou v ukáz-
kách společně se záchranáři zdravotnické záchranné služby  
a členy Autoklub Sport Rescue zásah u dopravní nehody, 
stříhání vraku nebo vyprošťování z trenažérů.

Podstatná část plochy na náměstí bude vymezena pro dopravní 
hřiště BESIPU v rámci dopravní výchovy pro děti. Ke zvyšování 
bezpečnosti dětí na komunikacích slouží dopravní výchova. 
Nejvhodnějším místem, kde je možné praktikovat dopravní 
výchovu, jsou právě dopravní hřiště.

Společnost Samohýl Motor vystaví a předvede na náměstí vozy 
Škoda a Volkswagen. Návštěvníci výstavy si mohou vyzkoušet 
škodovky v rámci testovacích jízd. V expozici najdeme  
i autocrossový speciál Škoda Fabia jezdce Martina Samohýla, 
se kterým obsadil v mistrovství Evropy v divizi Touring v loňském 
roce skvělé třetí místo.

Náměstí Míru ve Zlíně

Soudní ulice (mezi nám. Míru a parkem Svobody)

BUS

BUS

BUS

BUS

ZA
S
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S

ZA
S
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S



Zkroťte smečku
Dny testovacích jízd ŠKODA 2017

Navštivte Dny testovacích jízd  
ŠKODA 2017 a vyhrajte vůz  
ŠKODA OCTAVIA COMBI SCOUT.

Chcete spatřit medvěda, odhalit tajemství sněžného muže nebo 
se seznámit s legendou?
Přijďte si užít skvělý den pro malé i velké motoristy, na kterém 
můžete zkrotit smečku modelů ŠKODA 4×4 v čele s vozem  
KODIAQ. Navíc Vás čeká soutěž o model ŠKODA OCTAVIA 
COMBI SCOUT.  Sledujte nás na testovacijizdyskoda.cz.

Těšíme se na Vás: 
29. 4. 2017 od 10 do 16 hodin 
Náměstí Míru, Zlín

www.testovacijizdyskoda.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

SAMOHÝL MOTOR a.s.
Tř. Tomáše Bati 642, 763 02  Zlín
Tel.: 577 616 161, www.samohylmotor.cz

Oficiální partneři projektu:

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů YETI MONTE CARLO,
OCTAVIA SCOUT a KODIAQ: 4,5–7,4 l/100km, 118–170 g/km.
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AUTOKROSOVÁ FABIA sbírá úspěchy v Evropě

Martin Samohýl vybojoval s vozem Škoda Fabia v loňské 
sezoně v autokrosovém mistrovství Evropy skvělé třetí místo  
v divizi Touring. Rozjel se k výborným výkonům a bral  
v konečném účtování bronzový věnec, když před ním skončili 
pouze krajané Václav Fejfar a Otakar Výborný. Třicetiletý 
Martin se do světa automobilů a vůně benzínu přímo narodil, 
jeho děda Alois byl neodmyslitelně spjat s automobily, po něm 
štafetu převzal syn Ladislav, Martinův otec. Autokrosový speciál 
Škoda Fabia mohou vidět návštěvníci výstavy CZECH DRIVE  
na zlínském náměstí Míru. 

„Loňskou sezonu hodnotím velmi pozitivně, nicméně potkala  
nás i smůla. Například v Přerově praskla ve finálové jízdě 
pružina a z pole position bylo nakonec poslední místo. V Litvě 
mě sestřelil z tratě jeden ze soupeřů a na posledním podniku  
ve Francie mě praskla přední pneumatika a do cíle jsem pouze 
dokroužil. Párkrát jsem si to pokazil sám. Někdo to v závěru  
sezonu počítal, měl jsem šestkrát pole position a výsledek 
znáte,“ pověděl Martin Samohýl pro web autokrosar.cz

Za nejlepší závody považuje v loňském roce domácí podniky  
v Nové Pace a Přerově. „Dávám je na stejnou úroveň, neboť 
byly perfektní. Skvělá atmosféra, super fanoušci a krásné 
závody. Přitom jsem ani na jednom z nich nedosáhl na slušné 
umístění. Snad příště budu mít více štěstí. Paradoxně jsem  
vyhrál v Maďarsku, kde jsem spíše čekal výsledek kolem pátého 
místa a nakonec z toho bylo vítězství,“ řekl Martin.

I v letošní sezoně bude brázdit evropské tratě na osvědčené  
a rychlé fabii. „Pojedeme s loňskou verzí fabie, máme připraveno 
pár nových vychytávek, ale budeme je před sezonou testovat  
a uvidíme, jestli budou přínosem. Stavbu nového auta jsem  
pozastavil. Udělali jsme přes zimu hodně náhradních dílů  
na auto, protože chci být připraven,“ vysvětlil.
 
Martin Samohýl má za cíl v nadcházející sezoně bojovat opět 
do třetího místa a rád by potrápil úřadujícího šampiona krajana 
Fejfara. „Hlavním cílem a přáním je, aby to celý náš tým bavilo  
a závody jsme si náramně užili,“ uzavřel Martin Samohýl.
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BARUMKA opět s puncem kvality

Populární Barum Czech Rally Zlín se pojede v letošním roce  
v termínu 25. – 27. srpna 2017, půjde již sedmačtyřicátý ročník.
Barumku každoročně sleduje ve Zlínském kraji kolem dvou set 
tisíc fanoušků, což zařazuje zlínskou rally do pozice jednoho 
z nejvíce navštívených sportovních podniků na území České 
republiky. I v letošním roce se čeká kvalitní podívaná a nabitá 
startovní listina s řadou jezdeckých es evropského šampionátu. 
Očekává se pokračování loňského dramatického souboje 
čtyřnásobného vítěze zlínské rally Jana Kopeckého s Alexejem 
Lukjaňukem z Ruska. Mistrovství Evropy v rally letos zatrak-
tivnilo svou podobu především v juniorském šampionátu, který 
je nově otevřen jezdcům do 28 let (JERC U28) se speciály třídy 
R5. Zároveň pokračuje šampionát JERC U27, jenž je vypsán 
pro jezdce, kteří na začátku sezony dosáhli maximálně 27 let  
a pojedou s vozy kategorie R2. 

Pevně zakořeněnou součástí Barum Czech Rally Zlín je Star 
Rally Historic určená pro historické závodní speciály, letos  
se pojede jubilejní desátý ročník. Potvrzením rostoucí úrovně 
podniku je přidělení mistrovského statusu, už podruhé se soutěž 
pojede jako součást MČR v rally historických automobilů! 
Fanoušci rally opět budou moci na páteční speciálce ve Zlíně 
a na vybraných sobotních rychlostních zkouškách obdivovat 
speciály, které před desítkami lety psaly historii rally.

Tradiční součástí zahajovacího programu barumky je Bugatti 
Grand Prix. Již posedmé se na trať městského okruhu v ulicích 
Zlína vydají historické automobily z dvacátých a třicátých let 
minulého století. Zásluhou úzké spolupráce s organizačním 
týmem Ladislava Samohýla se návštěvníci mohou těšit  
na historické skvosty v čele s automobily značky Bugatti. 

ZÁKLADNÍ PROGRAM:

Pátek 25. srpna 2017
8 – 10 h: kvalifikační RZ
10 – 13 h: testovací RZ
16 h: slavnostní start
21 h: Super RZ Zlín

Sobota 26. srpna 2017
8 h: start 1. etapy
22 h: cíl 1. etapy
Neděle 27. srpna 2017
8 h: start 2. etapy
16 h: cíl rally, rozdílení cen
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TKF, spol. s r. o.
stanislav.vorel@tkf.cz → tel. +420 776 066 735

VYBAVENÍ PRO VÁŠ EVENT

POMÁHÁME, 
ABYSTE BYLI VÍCE VIDĚT!

stany

nafukovadla

nábytek

doprava,
montáz

www.tkf.cz

vlajky

A také
PŮJČOVNA

+
zajištění akcí 

na míru

Nejsnazší cesta k automobilovému závodění? Automobilový slalom!

Závody automobilového slalomu jsou pořádány na letištích a dostatečně širokých silnicích, 
kde se za pomocí speciálních plastových kuželů mění směr a rychlost jízdy. Jde tedy o 
poměrně bezpečné a levné závodění, které je pořádáno na úrovni mistrovství republiky, a u 
vybraných závodů mistrovství zóny Střední Evropy. Závody jsou pořádány pro širokou 
motoristickou veřejnost a na stejné trati se tak setkávají jak specialisté na slalom se 
sportovní licencí, tak jezdci „amatéři“ bez licence, kteří si zde mohou jen vyzkoušet pocity 
skutečných závodníků, prověřit své schopnosti či případně zdokonalit své jezdecké umění.

13. 5. Pačejov
14. 5.  Kdyně
24. 6.  Přerov
25. 6.  Zlín
12. - 13. 8.  Násedlovice
9. - 10. 9.  Vrchbělá

AUTOMOBILOVÝ SLALOM

www.autoslalom.cz 2017

Přijďte se podívat nebo rovnou zúčastnit Autoslalomu Zlín 
konaného 25. června 2017! Letos na atraktivní trati vedoucí 
z Napajedel do Halenkovic. Vyzkoušejte své jezdecké 
schopnosti na trati RZ Barum Czech Rally Zlín!



O�ciální e-shop a prodejní stánky 
merchandise Barum Czech Rally Zlín

NOVÝ ROZMĚR RYCHLOSTI Z POZICE SPOLUJEZDCE!

25. - 27. 8. 2017 www.CzechRally.com

ZÁŽITKOVÝ PROGRAM

let vrtulníkem s výhledem na rZ bcrz 2017
ZÁŽITKOVÝ VÍKEND NA BARUM CZECH RALLY ZLÍN

WWW.RALLYNAPLNO.CZ



Antonín Tlusťák
Ivo Vybíral
Škoda Fabia R5

www.antonintlustak.cz


