
 

 

Tištěný program XXXVIII. Rally Bohemia v prodeji! 
 
TISKOVÁ INFORMACE č. 11 
Mladá Boleslav, 25. června 2011 
 

Osmdesát celobarevných stran tištěného programu XXXVIII. Rally Bohemia přináší 
všechny potřebné a důležité informace o nadcházející soutěži, pořádané ve dnech 
1. – 3. července 2011.    
  
Nové mapy rychlostních zkoušek, časový harmonogram, popis nejatraktivnějších 
diváckých míst doplněný o fotografie a bezpečnostní pokyny, to vše je nezbytnou 
součástí každého programu každé automobilové soutěže, letos poprvé soustředěné do 
Průvodce pro diváky.  
  
Program XXXVIII. Rally Bohemia, ale tradičně přináší vždy i něco navíc. Tentokrát je to 
například abeceda Juho Hänninena, dotazník Jana Kopeckého, nebo portrét Petra 
Grosse, jednoho z našich nejúspěšnějších navigátorů současnosti.  
  
Do historie automobilky Škoda Auto nahlédneme v článku věnovaném mimo jiného  
i bohaté a více než stoleté sportovní historii této značky. Program obsahuje i krátkou 
vzpomínku na francouzského jezdce Claude Labrota, který před dvaceti lety při Rallye 
Bohemia 1991 zemřel na infarkt.  
  
Autoři programu mysleli i na zahraniční fanoušky rally sportu a proto jsou ty 
nejzajímavější texty otištěny nejen česky, ale i anglicky. Patří mezi ně i část věnovaná 
boleslavským nej, kde se dozvíte nejen to, kdo je držitelem největšího počtu vítězství na 
Rally Bohemia, jaké startovní číslo vyhrávalo nejčastěji, ale i to, kdo byl jejím 
nejvzdálenějším účastníkem.  
  
Prodejní místa oficiálního programu, jehož cena byla stanovena na 69,- Kč, byla zvolena 
tak, aby je návštěvníci XXXVIII. Rally Bohemia nemuseli pracně hledat. Nachází se na 
hlavních tazích vedoucích do centra soutěže v Mladé Boleslavi, nebo na cestě  
k rychlostním zkouškám.  



 

 

Seznam prodejních míst programu XXXVII. Rally Bohemia 
 
Mladá Boleslav 
Vzdělávací Centrum Na Karmeli (od středy 29. 6. 2011) 
(GPS: 50°24'52.02"N 14°54'12.26"E) 
 
Čerpací stanice Benzina Plus, Kosmonosy – u kruhového objezdu 
(GPS: 50°25'57.955"N 14°55'31.147"E) 
 
Čerpací stanice OMV, Jičínská ulice – u kruhového objezdu 
(GPS: 50°24'38.979"N 14°56'7.193"E) 
 
Servisní zóna u 11. brány (od pátku 1. 7. 2011) 
(GPS: 50°25'36.285"N 14°55'15.622"E) 
 
Rychlostní komunikace R10 (Praha-Turnov) 
Čerpací stanice Benzina Plus – na příjezdu i na výjezdu z Mladé Boleslavi 
(GPS: 50°24'19.806"N 14°55'56.428"E a 50°24'19.804"N 14°55'52.376"E) 
 
Čerpací stanice Shell u Příšovic – v obou směrech 
(GPS: 50°34'41.415"N 15°4'16.257"E a 50°34'44.783"N 15°4'14.228"E) 
 
Sosnová 
Global Assistance Racing Arena Česká Lípa 
(GPS: 50°39'28.853"N 14°32'27.267"E) 
 
Malá Skála 
Čerpací stanice GBO 
(GPS: 50°38'39.19"N 15°11'47.26"E) 
 
Železný Brod 
Čerpací stanice Benzina Plus 
(GPS: 50°38'52.42"N 15°15'18.25"E) 
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