
 

 

 

 

Rádio Rally Bohemia se opět hlásí o slovo!   

 

Tisková zpráva č. 11 

Mladá Boleslav, 28. 6. 2018 

 

Stejně jako v minulých letech bude i letos vysílat internetové Rádio Rally 

Bohemia, které naleznete na webu soutěže www.rallybohemia.cz. Bude 

přinášet kromě ostatních reportáží především on-line rozhovory s 

předními jezdci z cílů jednotlivých rychlostních zkoušek. 

 

Diváci a fanoušci se v Rádiu Rally Bohemia budou moci dozvědět aktuální 

informace z průběhu soutěže, ohlasy ze servisu a především si poslechnout 

rozhovory s nejlepšími závodníky ze stanovišť STOP v cíli téměř všech 

rychlostních zkoušek. Tyto bezprostřední dojmy a rozhovory s jezdci vždy patří 

k tomu nejzajímavějšímu a budou Vám je přinášet moderátoři Lukáš Strouhal, 

Vojtěch Brzek, Aleš Holakovský a Karel Špaček, kteří se budou po celý víkend 

víkend pohybovat po trati v přenosovém voze i v zázemí. Přenášeno bude také 

dění v cíli soutěže na mladoboleslavském Staroměstském náměstí v neděli 

odpoledne. 

 

Program Rádia Rally Bohemia 2018: 

Pátek 29. 6. 2018  

10:00 začátek vysílání rádia 

19:15 - cca 20:00; vstupy z předstartovní Autogramiády + Tiskové konference 

z nákupního centra Bondy, Mladá Boleslav   

Sobota 30. 6. 2018  

informace k soutěži - studio 

11:32 cíl RZ 2 AVE CZ Chloudov I. 

12:12 cíl RZ 3 JABLOTRON Radostín I. 

Ohlasy ze servisu A – studio 

13:11 cíl RZ4 ŠKODA AUTO Ještěd I.  

Ohlasy ze servisu B – studio 

15:54 cíl RZ5 AVE CZ Chloudov II. 

16:22 cíl RZ6 JABLOTRON Radostín II. 

17:33 cíl RZ7 ŠKODA AUTO Ještěd II. 

18:39 RZ 8 Global Assistance Gladiator Sosnová I. – přenos z průběhu RZ 

18:53 RZ 9 Global Assistance Gladiator Sosnová II. - přenos z průběhu RZ 

Neděle 1. 7. 2018 

09:13 cíl Autodrom Promotion Lobeč I. 

10:04 cíl MOGUL Cetno I. 

10:37 cíl ŠKODA AUTO Staroměstská I. 



 

 

Ohlasy ze servisu E – studio 

13:12 cíl Autodrom Promotion Lobeč II. 

14:04 cíl MOGUL Cetno II. 

14:36 cíl ŠKODA AUTO Staroměstská II. 

14:50 cílový ceremoniál Rally Bohemia 2018, Staroměstské náměstí, Mladá 

Boleslav 

 

Jelikož velká část fanoušků bude během závodního víkendu pochopitelně 

v terénu u tratí rychlostních zkoušek a jejich okolí, je opět k dispozici též mobilní 

aplikace Rádia Rally Bohemia. Další podrobnosti jsou umístěny na oficiálním 

webu soutěže http://www.rallybohemia.cz/2018/cs/Radio/. Aplikace s 

názvem ABRadio je k dispozici pro Android a Apple. K dispozici zde bude i archív 

již proběhlých vysílání z průběhu závodu. Divákům, kteří se chystají poslouchat 

rádio přímo v terénu, doporučujeme, aby si na cestu přibalili sluchátka. Další 

zajímavosti budete moci sledovat také na oficiálním facebookovém profilu Rally 

Bohemia i na Instagramu.  

 

Všechny potřebné informace k Rally Bohemia 2018 včetně jednotlivých časových 

harmonogramů naleznete na www.rallybohemia.cz v sekci Dokumenty a 

Rychlostní zkoušky. Tradičním generálním partnerem soutěže je automobilka 

ŠKODA AUTO. Akce je realizována za finanční podpory Středočeského kraje. 

 

Na sociálních sítích je Rally Bohemia k nalezení na těchto účtech: 

Facebook: www.facebook.com/rallybohemia 

Youtube: www.youtube.com/user/RallyBohemia 

Instagram: instagram.com/rallybohemia 

 

Bc. Aleš Holakovský, tiskový mluvčí 

45. RALLY BOHEMIA 

e-mail: press@rallybohemia.cz 

web: www.rallybohemia.cz 
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