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Hokejová bitva o Zlín či volanty versus 
nářadí. I takto se ve svých počátcích 
nazývala akce, z níž se postupně stala 
pro většinu zúčastněných příjemná 
tradice. Obyčejný přátelský zápas 
se proměnil v hokejovou benefici, 
díky které může parta jezdců rally 
pomáhat lidem v nelehké životní situaci. 
Jsme rádi, že Vás můžeme přivítat již 
na devátém ročníku hokejové exhibice 
– AUTOTÝM Rally Ice Tour 2017.

KRÁTKÉ NAHLÉDNUTÍ 
DO HISTORIE
Dnes v podvečer zkříží na zlínském zimním 
stadionu hokejky piloti závodních vozů, 
aby svedli další exhibiční bitvu o nepsaného 
hokejového krále rally. U zrodu Rally 
Ice Tour stál zlínský soutěžák Vladimír 
Barvík, jenž svolává přátele a kamarády 
z řad rallyových jezdců, spolujezdců, 
ale i mechaniků již devátým rokem vždy 
v době závodního volna. V úvodním ročníku 
si hrstka soutěžních jezdců a mechaniků 
pozvala za soupeře místní Sportovní klub 
Policie a ve vyrovnaném duelu nakonec 
soupeři podlehla.

V témže roce se rally jezdci setkali 
na zlínském ledě ještě jednou a poprvé 
se do zápasu zapojili i první piloti z Čech 
– Karel Trněný a Michal Ernst.

O rok později se již soupisky pěkně naplnily 
a ve Zlíně se zásluhou účasti Jana Tománka 
objevil i pohár juniorských mistrů světa 
v rally.

Čtvrté utkání v řadě přineslo pikantní 
souboj, když se proti sobě na ledě utkali 
švagři Tomáš Kostka s Romanem Krestou. 
Od té doby pak bývalý tovární pilot Škody 
a Fordu nevynechal jediný ročník. 

I. ROČNÍK: únor 2008
Rally Team – SK Policie 5 : 7

II. ROČNÍK: prosinec 2008
Volanty – Nářadí 8 : 3

III.ROČNÍK: prosinec 2009
Dvojkolky – Čtyřkolky 6 : 5

IV. ROČNÍK: únor 2012
Modrý tým – Bílý tým 8 : 3

A NAjEDNOU SE NASKyTLA 
OTÁzKA – CO bUDE S RALLy 
ICE TOUR DÁLE?

V. ROČNÍK: leden 2013, Zlín
Morava – Čechy 8 : 7
březen 2013, Příbram
Čechy – Morava 4 : 12

Rozrůstající se účast hvězd českého rallysportu 
a stále se zvětšující zájem diváků o Rally 
Ice Tour, přiměli tým pořadatelů ve složení 
Vladimír Barvík, Jiří Hejtmánek, Roman 
Konečný a Viktor Mechl přemýšlet, jak tuto 
tradici přátelského setkávání lidí zapálených 
do rallysportu přeměnit v něco víc.

„Rozhodli jsme se jít cestou pomoci lidem 
a především dětem v nelehkých životních 
situacích. Oslovili jsme tedy účastníky akce 
a podařilo se nám navázat spolupráci 
i s prvními sponzory následujícího ročníku,“ 
vzpomíná Vladimír Barvík. V lednu 2013 
tak u příležitosti konání V. Rally Ice Tour 
předali pořadatelé první finanční dar rodině 
Hrabčíkových ze Zlína.

Tím se začala psát zcela nová kapitola akce, 
která původně vznikla jen pro vyplnění volného 
času a pobavení několika jedinců. Hráči se 
oděli do nových dresů s motivy Čech a Moravy 
a navíc v Příbrami v březnu sehráli i odvetu.
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VI. ROČNÍK: leden 2014
Morava – Čechy 6 : 9

Šesté měření sil opanoval hostující tým 
Čech, jenž o své výhře rozhodl hned v první 
třetině, kterou vyhrál jednoznačně 6 : 2. 
Příjemné bylo, že výsledná částka, kterou 
hráči a pořadatelé věnovali malému Filípku 
Staškovi z rukou zpěvačky Olgy Lounové, 
se tentokráte vyšplhala na rovných 
20 000 Kč.

VII. ROČNÍK: leden 2015 
Morava – Čechy 16 : 16

O tom, že se jedná opravdu o exhibici, 
se mohli přesvědčit diváci v pořadí sedmého 
zápasu především díky spoustě vstřelených 
branek. Samozřejmě důležitější než počet 
vstřelených branek byl pro všechny fakt, 
že jsme společně potěšili Nikolu Hlavinkovou 
a Ivu Karáskovou ze Zlína.

Mezi obě postižená děvčata byla rozdělena 
i díky příspěvkům většiny hráčů, velmi pěkná 
částka 50 000 Kč.

VIII. ROČNÍK: leden 2016 
Morava – Čechy 11 : 10

V zatím posledním odehraném zápase 
se soupisky opět naplnily do posledního 
místečka. Zlínskou hokejovou premiéru si užili 
herci Jan Révai a David Suchařípa.

Vstřelených branek bylo opět jako máku 
a z vítězství se nakonec radovali hráči oděni 
do modrých dresů týmu Moravy.

Podstatné ale je, že vybraná částka se opět 
navýšila a radost jsme tak mohli udělat 
Aničce Marcaníkové, Lukáši Podolanovi 
a Dominiku Kráčalíkovi. Děti z dětského 
domova ve Vizovicích si pak mohou díky 
daru od pořadatelů užívat nového televizoru. 

Částka pro obdarované se přiblížila částce 
100 000 Kč.

KAm mÁ bENEfICE NAmÍřENO 
DO bUDOUCNA? 

Rok 2018 se stane pro Rally Ice Tour 
jubilejním, jelikož se uskuteční již po 
desáté. Bude ale také rokem olympijským 
a paralympijským. 

Tato kombinace vnukla pořadatelům 
myšlenku podpořit mladé handicapované 
sportovce na cestě k paralympijskému 
soutěžení a pomoci jim vytvářet podmínky 
pro jejich výchovu a trénink. 

Pro letošní ročník se pořadatelům díky 
spolupráci s účastníky a partnery akce 
podařilo opět navýšit hodnotu darů, což jim 
dodává chuť a sílu pustit se ihned do příprav 
nadcházejícího, jubilejního ročníku této 
benefice. 

První plány a představy o jeho podobě 
se v hlavách pořadatelů již rýsují. Jisté je, 
že pro diváky i účastníky se chystá nejedno 
velké překvapení. 

Všichni společně i s hráči Vám, našim věrným 
fanouškům přejeme, aby jste si dnešní večer 
náležitě užili a především se dobře bavili.

Za organizační tým IX. Autotým Rally Ice 
Tour Vám přeji příjemnou zábavu.

Jiří Hejtmánek
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OSObNOSTI RALLy ICE TOUR
PETR GROSS
30 sezon spolujezdec v rally, 13 sezón v továrním týmu 
Škoda Motorsport, 71 startů v závodech mistrovství světa 
v rally, 4× mistr ČR v Rally

Mezi českými soutěžními spolujezdci nemá co do počtu startů 
konkurenci, své bohaté zkušenosti z domácích i světových 
rallye může rozdávat. Poslední dva roky sice ze známých 
důvodů tuto obdivuhodnou statistiku nerozšiřuje, přesto všem 
dělá velkou radost. Jeden z nejzkušenějších tuzemských 
navigátorů, který má za sebou mnoho sezon v továrním 
týmu Škoda Motorsport a desítky závodů v zahraničí, 

je od vánočních svátků doma v Českém Krumlově, kam se vrátil po desetitýdenním rehabilitačním 
pobytu v Kladrubech. „Výrazně mu prospěl v samostatnosti. Na vozíčku se pohybuje po bytě, 
komunikuje, přijímá návštěvy a úspěšně tak pokračuje v seznamovacích jízdách,“ usmála se 
jeho partnerka Dana Píchová a jedním dechem dodala: „Denně poctivě cvičí se mnou a dvakrát 
až třikrát za týden s naším soukromým andělem strážným Štěpánem, od kterého se učíme oba. 
Je to hodně náročné, ale máme okolo sebe výborné lidi, přátele a kamarády, jejichž podpora 
a krůčky pokroku nás motivují. Všem jsme velmi vděční a moc se těšíme na další setkání s nimi.“ 
Všichni společně se nyní snaží pro Petra Grosse zajistit další rehabilitaci, aby se jeho zdravotní 
stav mohl dále zlepšovat tak rychle, jako doposud. „Aktuální dění pořád sleduje a humor mu 
rozhodně neschází. Už teď se těší, že se v květnu potká se všemi kamarády v servisní zóně 
českokrumlovské rallye,“ přidala Dana Píchová další dobrou zprávu. Díky vstřícnosti a podpoře 
Autoklubu České Republiky, navíc můžeme dnes společně poskytnout Petrovi finanční podporu.

PAVEL NEČAS
Herec, moderátor, golfista, zapsán společně s Davidem 
Suchařípou v české Guinesově knize rekordů, za 80 dní 
společně objeli 105 golfových hřišť v ČR s projektem 
Golf Circus

Premiérovou účastí Pavla Nečase v kolotoči rally byla 
předloňská účast na pražském rallysprintu v pozici 
navigátora po boku jeho hereckého kolegy a kamaráda 
Davida Suchařípy. „Díky Davidovi jsem objevil cestu 
k rally, která mě hodně chytla. Vždy jsem měl rád rychlá 
kola a vůni spáleného benzínu, takže svezení na sedadle 

spolujezdce mě velmi bavilo. Vrcholem pak bylo svezení vedle Jardy Tomáštíka ve WRCéčku 
loni na Strahově,“ vypráví nadšeně herec a sportovní všeuměl, který ani k hokeji neměl nikdy 
daleko. „Hokej jsem objevil poměrně pozdě asi ve dvanácti letech, kdy jsem závodně začal 
hrát za Transportu Břeclav. V době studií a poté i po nástupu do divadla, však u mě díky 
nedostatku času hokej zůstal jen na rekreační úrovni,“ vzpomněl na svou hokejovou dráhu 
Hustopečský rodák. Vrcholem kariéry pro něj ale byl nejspíše hokejový zápas natáčený pro 
seriál Poslední sezóna s Martinem Dejdarem v hlavní roli. „Tehdy jsem si hokej opravdu užíval, 
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neboť ne každý den se Vám podaří zahrát si po boku olympijských vítězů z Nagana včetně 
Jaromíra Jágra. Od té doby se s některými kluky setkáváme i nadále při příležitosti různých 
benefičních akcí a exhibic. Myslím, že všem společně nám dělá dobře, pomáhat lidem, kteří 
to opravdu hodně potřebují. Proto jsem velmi rád přijal pozvání na dnešní benefici a divákům 
přeji příjemnou zábavu,“ vzkazuje fanouškům populární herec.

VÁCLAV DUNOVSKÝ
Mistr MMČR v rally 2011, 2015 2WD, Mistr MMČR v rally 
2011, 2015, 2016 Třída 6

Václav Dunovský je pravidelným účastníkem Rally Ice Tour. 
Předloňský mistr dvoukolek v domácím velkém šampionátu 
má k hokeji opravdu velmi blízko. „Hokej mě bavil a zajímal 
od malička. Na bruslích, stejně jako na lyžích, jsem stál snad 
už ve 3 letech. Úplně vrcholově jsem ho, bohužel, nakonec 
nehrál, ale na led jsem až někdy do konce studií na Univerzitě 
chodil s různými týmy pravidelně. Můj bratranec hraje hokej 
profesionálně, takže je to u nás v rodině neustále hlavní téma,“ 

objasnil vztah k hokeji sympatický pilot z Poděbrad. Rally Ice Tour Václav zaregistroval 
již v jeho počátcích, ale s aktivní účastí začal až v lednu 2013 při jeho pátém ročníku. 
„Od té doby se na každý další zápas těším hned od konce toho předešlého. Je to skvělá akce, 
která má správné poslání a cíl pomoci těm, kteří neměli takové štěstí jako my. A takových akcí 
není opravdu nikdy dost. Super víkend je díky výborným pořadatelům a spoustě fanoušků, 
vždy dopředu zajištěn. Protože když se ve Zlíně řekne rallye nebo hokej, jde všechno ostatní 
stranou. Na stadionu bývá vynikající atmosféra a jsem si jistý, že i letošní ročník Rallye Ice 
Tour si maximálně společně užijeme,“ věří aktuálně jeden z nejlepších pilotů dvoukolek u nás.

PETR GRAfEK
Vicemistr MMČR v rally 2016 Třída 9, pilot vozu Honda 
Civic VTi ve třídě 9, Rallyový showman a spoluautor mnoha 
atraktivních a vtipných soutěžáckých onboardů na stránkách 
youtube.

Od rallyového debutu mladoboleslavského pilota letos 
uplyne již dlouhých sedmnáct let. Zajímavostí zajisté je, 
že za celou tu dlouhou dobu mu noty nečetl nikdo jiný, než jeho 
kamarád z dětství Jaroslav Matějka. „Gráfa“ a „Matěj“ 
– jak nerozlučnou dvojici znají fanoušci automobilových soutěží 
– během své kariéry vystřídali mnoho různých aut a dosáhli 

nejednoho kvalitního výsledku. Na Rally Ice Tour se dnes společně na ledě sejdou již po 
páté. Daleko větší prioritou než pódiová umístění pro ně však vždy bylo dobře se pobavit 
a užít si spoustu legrace. „Podobně přistupujeme i k Rally Ice Tour. Zahrát si, potkat spoustu 
přátel a skvěle se pobavit, o to nám jde především. S „Matějem“ se navíc rádi zúčastňujeme 
akcí, kde můžeme lidem pomoci v jejich životních nesnázích. Zejména pokud se jedná o děti. 
Za možnost pomoci patří dnes veliký dík pořadatelům této akce okolo Ládi Barvíka.“



Tereza Barvíková 
začínající mladá spisovatelka ze Zlína

www.facebook.com/tereza.barvikova.9



fOTOOHLÉDNUTÍ zA VIII. RALLy ICE TOUR 2016



www.anvel.cz8 facebook.com/anvelzazitky

Rally Ice Tour pomáhá 
handicapovaným ke 
splnění snů i rekordů
I v letošním roce vybrali pořadatelé 
hned několik potřebných, které podpoří 
finančním příspěvkem. První obdarovanou 
je dvanáctiletá Veronika Fojtíková z obce 
Rybí na Novojičínsku, která je po úrazu na 
lyžích upoutána na invalidní vozík a prochází 
náročnou rehabilitací. V rámci Českého svazu 
zrakově postižených sportovců se lyžování 
na vrcholové úrovni věnují Cecilie Novotná, 
Jakub Giecek a Tadeáš Kříž, které pořadatelé 
Rally Ice Tour podpoří finančním příspěvkem 
na jejich přípravu na závody. O tom, 
že věnované peníze jsou směřovány správným 
směrem, svědčí i příběhy dvou děvčat, která 
Rally Ice Tour již podpořila v minulosti.

IVA KARÁSKOVÁ (13 let)  
– Na sněhu je jako doma

Prvním 
handicapovaným 
sportovcem, který 
si mohl díky daru 
hráčů a partnerů 
Rally Ice tour splnit 
sen, byla v době 
konání 7. ročníku 

jedenáctiletá Iva Karásková ze Zlína. Mladá 
sportovkyně trpí od malička syndromem 
vrozené slepoty a i přes svůj handicap je to 
velmi vitální děvče. Věnuje se totiž spoustě 
sportovních aktivit, z nichž plavání provozuje 
na závodní úrovni. „Iva ale také strašně ráda 
lyžuje a jejím obrovským přáním, které se jí 
podařilo díky organizátorům Rally Ice Tour 
splnit, bylo pořízení nového snowboardu. 
S instruktorkou se na prkně neustále zlepšuje. 
Příspěvek ale také použila na lyžařský kurz 
zrakově postižených v Koutech nad Desnou, 
kterého se letos zúčastnila již po třetí,“ 
prozradila její maminka Jana.

ANNA mARCANÍKOVÁ (21 let)  
– S novým vozíkem vstříc rekordům

Jednou 
z obdarovaných 
v zatím posledním 
osmém ročníku 
Rally Ice Tour 
2016, byla 
i nadějná 
handicapovaná 

atletka Anna Marcaníková z Tečovic u Zlína. 
Anička více jak rok trénovala v atletickém 
klubu VOZMENI Zlín vrh koulí a hod diskem. 
Její běžný vozík ale nebyl pro trénink úplně 
tím nejvhodnějším, takže pokukovala po 
vozíku novém – sportovním. A právě díky 
Rally Ice Tour si jej může naplno užívat. 
„Jsme rádi, že pořadatelé Rally Ice Tour si 
vybrali zrovna nás. Nový vozík Aničku totiž 
nakopnul k opravdu parádním výkonům, 
které ji v letošní sezóně vynesly dokonce 
dvě bronzové medaile na Mistrovství 
světa handicapovaných atletů v Praze. 
Byla totiž třetí nejlepší ve své kategorii 
v obou disciplínách,“ hrdě připomíná zatím 
životní výsledky své dcery maminka Renata. 
Na národní úrovni se Anička zařadila mezi 
špičku své kategorie, což potvrdila i na 
podzimním brněnském Handicap Open 
ziskem dvou zlatých medailí.

Pořadatele Rally Ice Tour, hráče i partnery, 
kteří každoročně přispívají na dobrou věc, 
takovéto úspěchy těší a zároveň motivují 
k podpoře do dalších ročníků. Rok 2018 
bude olympijským rokem a Rally Ice Tour 
si odbude své kulaté jubileum. Proto také 
pořadatelé chystají spoustu novinek 
a především chtějí podpořit sportovní 
talenty, kteří mají ambice v budoucnu 
se účastnit zimních paralympijských 
her. Třeba podobně, jako v ruském Soči 
reprezentoval naši zemi dnešní ambasador 
zrakově postižených lyžařů, Luhačovický 
Patrik Hetmer.
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jAN KOPECKÝ
Mistr Evropy v rally z roku 2013, mistr asijsko-
pacifického mistrovství v rally z roku 2014, 
čtyřnásobný mistr ČR v rally, vítěz ŠKODA 
OCTAVIA Cupu na okruzích z roku 2001.

Pokračovatel slavného závodnického 
rodu Kopeckých zasvětil svůj sportovní 
život závodění s vozy ŠKODA. Začínal na 
automobilových okruzích, kde prokázal 
talent zděděný po otci, ale stále více 
ho to táhlo na soutěžní tratě. Za volanty 
rallyových automobilů ŠKODA FABIA všech 
generací dobyl bezpočet vavřínů včetně 
úspěchů v mistrovství světa. Jeho výsledky 
dodnes patří k těm nejhodnotnějším, které 
čeští jezdci na světových tratích dokázali 
zajet. Jako vyznavači všech možných 
sportů mu není cizí ani hokej, jakkoliv 
dává přednost lyžování a snowboardingu. 
„Mám rád všechny sporty, proto se snažím 
zkoušet, co se dá. Nakonec mi to pomáhá 
i v profesionální kariéře. Automobilový 
závodník na tom musí být fyzicky dobře,“ 
vyznává se ze svého vztahu ke sportu rodák 
z orlického podhůří.

PAVEL DRESLER
Spolujezdec Jana Kopeckého, mistr Evropy 
v rally z roku 2013, mistr asijsko-pacifického 
mistrovství v rally z roku 2014, trojnásobný 
mistr ČR v rally, mistr Evropy v rally 
historických vozů z roku 2011.

Věčně usměvavý Pavel Dresler se stal už 
v dětství velkým fanouškem motoristického 
sportu a v počátcích zejména jezdce 
Romana Kresty. Právě díky němu se poprvé 
svezl v soutěžním voze na horkém sedadle 
spolujezdce, což ho jen utvrdilo v jeho 
přesvědčení začít cílevědomě pracovat 
na tom, aby se stal regulérním spolujezdcem. 
Spolupracoval s řadou českých soutěžních 
jezdců, až se koncem roku 2011 dal 
dohromady s Janem Kopeckým. A protože 
to mezi nimi funguje nejen na profesionální, 
ale i osobní úrovni, dosáhl právě po boku 
škodováckého pilota svých největších 
úspěchů. Pavel holduje především lyžování 
a cyklistice, ale to neznamená, že by se 
bránil jiným zkušenostem.

Představujeme hlavní hosty IX. Autotým Rally Ice Tour
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Roman Kresta

Martin Tureček

Štěpán Vojtěch

Petr Uhel

Jan Kopecký

Václav Dunovský

David Suchařípa

Jan Jelínek
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Užívejte si každý den, jako by měl být Vaším posledním!

Splňte si svůj sen
Zažijte závod jako spolujezdec  
v Mitsubishi Lancer EVO 9

S naší širokou nabídkou aktivit se Vám jistě podaří zažít nezapomenutelné...  
Ať upřednostňujete adrenalin, pohodové posezení, či výlet do přírody, my Vám 

vyhovíme. Program si můžete uspořádat dle libosti – od rychlé jízdy v závodním 
speciálu, přes vyhlídkový let vrtulníkem nad oslnivou moravskou krajinou,  

až po gastronomické zážitky.
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