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TISKOVÁ INFORMACE č. 34 
Hejtman Mišák: Nejdůležitější je, aby si to všichni užili 
 
Významným partnerem Barum Czech Rally Zlín je Zlínský kraj, který oblíbenou akci 
podporuje morálně, finančně a poskytnutím technického zázemí ředitelství závodu. 
Hejtman Stanislav Mišák před startem letošního 46. ročníku soutěže zařazené do seriálu 
FIA Mistrovství Evropy jezdců v rally a Mistrovství České republiky v rally 2016 ocenil práci 
všech, kteří se podílejí na přípravách a samotném průběhu závodu. Současně si přeje, 
aby vše proběhlo bez komplikací.  
 
Nejvyšší představitel Zlínského kraje je rád, že Barum Czech Rally Zlín přiláká do regionu 
desetitisíce návštěvníků a před startem je plný očekávání. „Závodníkům přeji, aby 
dosáhli co nejlepších výsledků, aby byli sami se sebou spokojeni a fanouškům 
zajistili velký sportovní zážitek. Nejdůležitější je, aby si to všichni užili, a ve zdraví 
se vrátili domů,“ uvedl Stanislav Mišák. „Děkuji všem lidem, kteří se podílejí na 
přípravách tohoto motoristického svátku. Ať ho nic nepokazí,“ dodal hejtman 
Zlínského kraje.  
 
Organizátoři Barum Czech Rally Zlín se mohou spolehnout také na podporu samotného 
města Zlína. „Pro naše město je pořádání Barum Rally největší akce v roce. Snažíme 
se s pořadateli vše co nejlépe zvládnout. Kromě organizačních záležitostí 
přispíváme na závod i finančně. Přeji si, aby soutěž zdárně proběhla, aby jezdci měli 
spoustu štěstí a divákům rally krásné zážitky,“ řekl náměstek primátora města Zlína 
Bedřich Lansfeld. 
 
Ani ve 46. ročníku nechybí slavnému rallyovému podniku podpora firmy Continental 
Barum s.r.o., která je generálním partnerem. „Naše společnost je hrdá, že celých 46 let 
je její jméno spjato s touto sportovní událostí. Jezdcům přeji správnou volbu obutí, 
rychlou jízdu bez chyb a fanouškům příjemný sportovní zážitek,“ podotkl Libor 
Láznička, jednatel Continental Barum s.r.o. 
 
Zlínskou rally otevře tradičně v pátek večer divácká Super rychlostní zkouška v ulicích 
krajského města a v areálu bývalé továrny firmy Baťa. „Rally je připravená, 
dokončujeme poslední detaily, které jsme dříve udělat nemohli. Na startu bude 123 
současných vozů, 83 historických vozů, sešly se i monoposty z 30. let 20. století, 
takže věřím, že se bude na co dívat a že to bude motoristický svátek, jak má 
být,“ poznamenal ředitel soutěže Miloslav Regner. 
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