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Zástupci města a kraje se na barumku těší, doufají v bezpečný průběh
Barum Czech Rally Zlín startuje. Navzdory původním plánům musel být jubilejní
padesátý ročník o rok odložený, navíc letošní průběh soutěže budou provázet
zvýšená hygienická opatření. Důležité však je, že se jezdci mohou konečně postavit
na start. Na víkend plný motosportu se těší i významní partneři podniku – Zlínský kraj,
město Zlín a společnost Continental Barum s.r.o.
Organizace jakékoliv události v koronavirové době není vůbec jednoduchá, zejména
když jde o akci tak obrovských rozměrů, jako je právě Barum rally. Důležitým
předpokladem proto byla fungující spolupráce pořadatelů s partnery. „Jsou to tak
čtyři měsíce, možná pět, co jsme se postavili vedle sebe a společně se
přesvědčili, že barumka je dobrý čas k tomu pandemii konečně porazit. Všichni
jsme se těšili a dnes nastal očekávaný den D,“ řekl na tiskové konferenci hejtman
Zlínského kraje Radim Holiš.
K tomu, že se Barum rally letos uskuteční v obvyklém rozsahu, výrazně přispělo i
očkování a zpřísněné hygienické podmínky. „Chtěl bych ze své strany poděkovat
organizátorům. Vakcinace je způsob, jak si barumku bezpečně užít. Ostatně
proto i dnes a také o víkendu nabízíme zájemcům možnosti nechat se
naočkovat bez registrace,“ doplnil Holiš.
Že je tradiční automobilový podnik neodmyslitelně spjat nejen s celým regionem, ale i
přímo se Zlínem, dokazuje oblíbená noční rychlostní zkouška v ulicích města. „Pro
město Zlín je Barum rally jedna z nejvýznamnějších akcí. Z pozice města se
budeme vždy snažit vycházet organizátorům vstříc, aby u nás barumka zůstala
i nadále,“ pravil zlínský primátor Jiří Korec.
„Ze svého místa mohu zpětně říct, že loňské rozhodnutí jubilejní padesátou
barumku odložit a přesunout na letošek bylo správné. Teď se totiž mohou
zúčastnit diváci, bez nichž by byla soutěž poloviční,“ dodal Korec.
Takřka synonymem pro zlínskou rally je společnost Continental Barum, která se coby
partner podílí na organizaci už od prvního ročníku soutěže. „Doufám, že spolupráce
bude fungovat i nadále. S výrobou pneumatik máme velkou zkušenost, naše
společnost brzy oslaví 150. narozeniny. Přeji tedy jezdcům, aby správně a
bezpečně obuli, a divákům, aby si závody užili,“ sdělil jednatel společnosti Libor
Láznička. Další informace naleznete na www.czechrally.com a nezapomeňte
barumku sledovat také na oficiálních profilech na Facebooku, Instagramu a Twitteru.
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