
 
 
 

 

 
 
TISKOVÁ INFORMACE č. 30 
Očkování proti covid-19: Zájemci se mohou hlásit bez registrace 
 
Návštěvníci a fanoušci jubilejního 50. ročníku Barum Czech Rally Zlín budou mít možnost se 
během soutěžního víkendu nechat naočkovat proti nemoci covid-19. Registrace nebude 
nutná, vše půjde rychle a jednoduše. Mobilní tým bude k dispozici ve dnech 27. až 29. srpna 
ve Zlíně a v Otrokovicích. 
 
Zájemci si mohou vybrat vakcínu – k dispozici budou Comirnaty od výrobce Pfizer/BioNTech, 
u které je nutné přeočkování druhou dávkou, nebo Jannsen od firmy Johnson & Johnson, u 
níž stačí jedna dávka. „V mobilním týmu bude i pediatr, takže rodiče mohou využít možnosti 
nechat očkovat i své děti ve věku od 12 let,“ sdělil hejtman Zlínského kraje Radim Holiš. 
 
Celkový počet podaných vakcín v kraji je k 25. srpnu 583 534, z toho 291 739 lidí už má 
očkování ukončeno. Proti nemoci covid-19 se mohou nechat očkovat také zájemci z řad dětí 
od 12 let.  
 
Rozpis míst a časů očkování na Barum rally: 
Pátek 27. srpna 
Místo:  třída T. Bati 21 (u vstupu do Baťova mrakodrapu) 
Čas: 14:00 až 18:00, dále dle zájmu 
Sobota 28. srpna 
Místo: divácké parkoviště v servisní zóně před Continental Barum s. r. o., Otrokovice 
(vedle akreditace) 
Čas: 11:30 až 18:00, dále dle zájmu 
Neděle 29. srpna 
Místo: náměstí míru (cíl) 
Čas: 14:00 až 18:00, dále dle zájmu 
 
Další místa ve Zlínském kraji, kde je možné nechat se naočkovat: 
Zlín – Krajská nemocnice T. Bati 
Zlín – OC Zlaté Jablko 
Zlín-Malenovice – OC Centro Zlín 
Luhačovice – IVF Czech republic s.r.o. (zdravotní středisko) 
Uherské Hradiště – Medical Plus, s.r.o. 
Vsetínská nemocnice – očkovací místo Na Lapači (do 27. 8., od 30. 8. v areálu nemocnice) 
Valašské Meziříčí – Nemocnice Agel  
Vizovice – Masarykovo náměstí 
 
Dalši informace naleznete na www.czechrally.com a nezapomeňte barumku sledovat také na 
oficiálních profilech facebooku, instagramu a twitteru. 
 
Zdroj: tisková informace Zlínský kraj 
 
 
Ve Zlíně 26. srpna 2021                                    Roman ORDELT 
                                                                             tiskový mluvčí  
                                                                      Barum Czech Rally Zlín 


