TISKOVÁ INFORMACE č. 31
Rally Village bude hostit besedu se členy Barum Teamu
Přestože samotná rally ještě nezačala, doprovodný program pro fanoušky automobilových
soutěží už běží v plném proudu. Po dvou autogramiádách předních posádek Barum Czech
Rally Zlín, které se u příznivců rychlých vozů setkaly s velice pozitivním ohlasem, nyní
přichází čtvrteční zahájení programu v tzv. Rally Village – v servisní zóně Star Rally
Historic.
Loňský přesun servisního zázemí této rally historických automobilů do centra někdejších
Baťových závodů přinesl jedno velké pozitivum. Mohlo vzniknout bohaté zázemí pro
fanoušky, kteří se rychle zapojili do poutavého programu zaměřeného na historii rally. A
Cream Safety & Fan Zona bude v podobném duchu pokračovat i letos. Program v Rally
Village opět zahájí beseda, která tentokrát bude tematicky zaměřená na jednu
z nejznámějších závodních stájí Československa sedmdesátých a osmdesátých let – na
domácí Barum Team.
Barum Team vznikl v roce 1972 a vedle pořádání Barum Rallye byl hlavní cestou
propagace Otrokovicích pneumatik v oblasti motorsportu. Rychle se vyšvihl mezi přední
domácí týmy a v průběhu let zaznamenal spoustu úspěchu jak na československých, tak
na zahraničních tratích. Žlutomodré barvy vezla řada vozů od škodovek přes ruské lady až
po raritní Renault 17 Gordini. Stejně tak se v této stáji, kterou dlouhá léta řídil současný
ředitel Barum Czech Rally Zlín Miloslav Regner, během let vystřídala celá plejáda jezdců –
za všechny např. Josef Sivík, Leo Pavlík, Ivo Polášek nebo Miroslav Lank. Právě někdejší
členové Barum Teamu budou hlavními aktéry večerní besedy, při které budou vyprávět
zážitky ze svých závodnických let.
Beseda odstartuje ve čtvrtek 27. srpna v 17:30, kdy návštěvníky na správnou notu naladí
Avion Big Band. Od 18:00 pak bude probíhat dvouhodinový blok povídání a promítání
s jezdci Barum Teamu a po dalším vystoupení swingového orchestru se uskuteční
autogramiáda nejen hostů besedy, ale také vybraných jezdců přihlášených do letošní Star
Rally Historic.
Sběratelé předmětů s rallyovou tématikou by večerní besedu s Barum Teamem neměli
vynechat – pořadatelé připravili limitovanou sérii podpisových karet se jmény všech členů
Barum Teamu a k dispozici bude rovněž plakát osmého ročníku Star Rally Historic, který
graficky rovněž koresponduje právě se „žlutomodrou“ stájí.
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