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TISKOVÁ INFORMACE č. 48 
Tisková konference s vítězi veřejně ve Zlatém jablku 
 
Pořadatelé Barum Czech Rally Zlín letos přichystali novinku, která potěší zejména širokou 
veřejnost. Po dojezdu posádek do cíle na zlínském náměstí Míru totiž proběhne tisková 
konference s nejlepšími posádkami nikoliv v uzavřených prostorech přístupných pouze 
médiím, nýbrž v atriu obchodního centra Zlaté jablko, kam se volně mohou přijít podívat 
rovněž všichni fanoušci rally. 
 
Vyhlášení nejlepších posádek začne na cílové rampě před půl pátou odpoledne, tisková 
konference je pak plánována na 17:30. Ve Zlatém jablku pak budou předběžně přítomné 
tři nejlepší posádky letošní Barum Czech Rally Zlín a nejrychlejší dvojice klasifikace Junior 
ERC. 
 
Kromě bezprostředních dojmů posádek z letošní barumky si návštěvníci Zlatého jablka 
mohou v oficiálním stánku zakoupit propagační předměty z kolekce Barum Czech Rally 
Zlín, zblízka prohlédnout závodní speciál Citroën DS3 R3T a ve všech patrech obchodního 
centra prozkoumat celkem pětačtyřicet velkoplošných tabulí mapujících všechny uplynulé 
ročníky Barum rally. „Chtěli jsme závěr soutěže ještě nějak oživit a doufám, že přesun 
tiskové konference do Zlatého jablka ocení fanoušci rally i pracovníci médií. Věříme, 
že se v atriu podaří vytvořit skvělou atmosféru, kdy se fanoušci zblízka potkají 
s nejlepšími posádkami. Všechny proto zveme v neděli do Zlatého jablka na půl 
šestou podvečerní,“ láká na tiskovou konferenci Ing. Jan Regner, zástupce ředitele 
Barum Czech Rally Zlín. 
 
U nedělního dojezdu rally do cíle na náměstí Míru bude mít také svou poslední zastávku 
letošní kampaň Jedu na dřeň. Ta se po loňském úspěšném debutu při barumce koná už 
podruhé a je potěšitelné, že zájem veřejnosti o pomoc druhým lidem neutuchává. Podle 
předběžných součtů se i letos do českého národního registru dárců kostní dřeně podařilo 
přilákat další řádově stovky nových členů!  
 
 
Ve Zlíně 28. srpna 2016                                        Jakub HOFBAUER 
                                                                                 tiskové středisko 
                                                                             Barum Czech Rally Zlín 
 


