TISKOVÁ INFORMACE č. 26
Přijďte na autogramiádu do OC Zlín a vyhrajte tablet!
Velká autogramiáda hvězd Barum Czech Rally Zlín je připravena v úterý 25. srpna od 18
hodin v prostorách Obchodního centra Zlín na Kvítkové ulici. Pořadatelé zlínské rally
připravili ve spolupráci s Obchodním centrem Zlín pro početné zástupy fanoušků již popáté
autogramiádu předních jezdců startovního pole barumky. Letos máte možnost vyhrát
v soutěžním kvízu i hodnotné ceny jako například tablet, knihy nebo permanentní vstupy
na zlínskou rally, dále je připravena výstava fotografií Martina Straky pod názvem To
nejlepší z Dakaru a Le Mans a zároveň představení knihy Mezi oceány z prostředí
letošního Dakaru. Prohlédnout si můžete i vystavené závodní vozy jako například soutěžní
speciál Škoda Fabia S2000 jezdce Antonína Tlusťáka v barvách společnosti TAJMACZPS. Autogramiáda se uskuteční v úterý 25. srpna v 18 hodin, doprovodný program
začne v pravé poledne.
Máte opravdu jedinečnou možnost k setkání se svými oblíbenými posádkami a získat do
své sbírky cenné autogramy. Divákům se na autogramiádě představí trojnásobný vítěz
barumky, loňský mistr asijsko-pacifického šampionátu a největší favorit letošního
pětačtyřicátého ročníku Jan Kopecký, dále vedoucí jezdec evropského šampionátu
Kajetan Kajetanowicz z Polska, tovární jezdec Peugeot Rally Academy Craig Breen z Irska
nebo Alexej Lukjaňuk z Ruska. Na autogramiádě se objeví i sympatický Francouz Robert
Consani, Hermann Neubauer z Rakouska, Sepp Wiegand z Německa, Charles Martin
z Francie, Hermen Kobus z Nizozemska, Raul Jeets z Estonska, Petter Kristiansen
z Norska nebo letošní juniorský evropský šampion Emil Bergkvist ze Švédska či Ralfs
Sirmacis z Lotyšska.
Z českých jezdců se v Obchodním centru Zlín představí vedle největšího favorita letošní
barumky Jana Kopeckého dále Jaromír Tarabus, Tomáš Kostka, Pavel Valoušek, Roman
Odložilík, Antonín Tlusťák, Jan Černý, Miroslav Jakeš, Jan Jelínek, Vojtěch Štajf, Martin
Hudec a další. Mužské oko potěší i zástupkyně něžného pohlaví, neboť podpisy rozdá
Ekatěrina Stratijevová z Bulharska. „V zábavném kvízu máme připraveno celkem
patnáct hodnotných cen. Fanoušci vyhrají například tablet, sadu příslušenství pro
mobilní telefon, knihy Martina Straky, publikaci o historii barumky, dále
permanentku nebo tištěný program na Barum Rally. Od dopoledních hodin bude pro
děti připraven na parkovišti před vchodem zdarma skákací hrad. Během
autogramiády připravíme rozhovory s jezdci, přineseme dopravní informace
k barumce nebo rozhovor s ředitelem Městské policie ve Zlíně,“ řekl Vlastislav
Šafařík, obchodní manažer OC Zlín.
V rámci autogramiády se uskuteční i představení knihy Mezi oceány, která je dílem
fotoreportéra, televizního komentátora automobilových závodů
Martina Straky.
Vratimovský fotograf a televizní komentátor se s ostravským týmem Bonver Dakar Project
zúčastnil letošního ročníku Rallye Dakar, jejíž trasa vedla po jihoamerickém kontinentu od
Atlantického po Tichý oceán. Černobílými snímky zachytil nejen dramatické okamžiky na
trati, ale také život v bivaku anebo srdečnost tamních obyvatel. Každou z 60 fotografií
doplnil krátkým příběhem, kniha obsahuje celkem 60 kapitol.

Na parkovišti před obchodním centrem budou od dopoledne vystaveny soutěžní vozy, a to
Škoda Fabia Super 2000 Antonína Tlusťáka, dále Peugeot 208 R2 Daniela Zpěváka nebo
vůz Mercedes Benz SLC 500 Aleše Máčaly zvoucí ke Star Rally Historic. Nezapomeňte v
úterý 25. srpna zavítat do zlínského Obchodního centra na Kvítkové ulici (naproti
parkovacího domu), kde se správně naladíte na blížící se velký motoristický svátek
v České republice a ve Zlínském kraji!
Ve Zlíně 24. srpna 2015
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