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TISKOVÁ INFORMACE č. 25 
Zlín ožívá motorsportem, program začne dětským dnem a autogramiádou 
 
Přestože Barum Czech Rally Zlín odstartuje až v pátek, už nyní začátkem týdne Zlín začíná žít 
motosportem. Jednotlivé posádky a jejich týmy se sjíždějí na Moravu a spolu s tím také začíná 
zábava pro diváky. Úterý bude patřit úvodní části bohatého programu v obchodním centru Zlaté 
jablko a atrakcím na přilehlém náměstí Míru ve Zlíně. 
 
Právě tam se bude od tří hodin odpoledne do sedmé večerní konat dětský den, který zabaví 
nejmenší ratolesti. Děti se budou moci vyřádit na odrážedlech, houpačkách, trampolíně či ve 
skákacím hradu týmu Bonver Dakar Project, své umělecké sklony mohou uplatnit například při 
malování na obličej nebo kreslení omalovánek s rallyovou tématikou. Spolu s dospělými 
návštěvníky si také budou moci zblízka prohlédnout řadu závodních speciálů, a to jak historických, 
tak těch nejmodernějších – jako například Škodu Fabia R5 Antonína Tlusťáka nebo Fabii S2000 
Jana Jelínka. 
 
Vrcholem úterního programu ale bude autogramiáda předních posádek Barum Czech Rally Zlín, 
která proběhne v atriu obchodního centra Zlaté jablko od 18:30. Fanoušci rally se mohou těšit na 
patnáctku elitních dvojic ze startovního pole, které budou připraveny podepisovat programy, 
plakáty či podpisové karty. Návštěvníci si rovněž mohou ve stánku barum Czech Rally Zlín 
zakoupit propagační předměty, programy či permanentky, no a pro milovníky historie je 
nachystaná prezentace pětačtyřiceti tabulí rozmístěných po celém obchodním centru a 
dokumentujících všechny dosavadní ročníky zlínské soutěže. 
 
V průběhu autogramiády bude od 18:30 do 21 hodiny rovněž možné zapsat se do registru dárců 
kostní dřeně. Charitativní kampaň Jedu na dřeň, která si s velkým úspěchem odbyla svou premiéru 
při loňském ročníku barumky, totiž pokračuje i letos a její první náborová zastávka se uskuteční 
právě v úterý večer ve Zlatém jablku. Pro zájemce ve věku mezi 18 a 35 lety, kteří by potenciálně 
chtěli pomoci pacientům s leukémií, pro vstup do registru stačí věnovat 5 minut času a 2 mililitry 
krve. 
 
 
 
 
Ve Zlíně 22. srpna 2016                                        Jakub HOFBAUER 
                                                                                 tiskové středisko 
                                                                             Barum Czech Rally Zlín 


