Tisková zpráva č. 3/2015

Mlhavý den
Velké Svatoňovice, 28. 10. 2015
Podzimní počasí je vždy nevyzpytatelné. Rally Krkonoše – Cíl Neznámý měla
v posledních letech štěstí na prosluněné modré nebe, které závodníky zvládlo i trochu zahřát
během čekání. Všichni tedy byli zvědaví, jaké počasí a podmínky přinese termín stanovený
tentokrát až na 17. října.
Centrum v Janských Lázních přivítalo účastníky zahalené do husté mlhy. Teplota kolem pěti
stupňů taky přispěla k tomu, že se všichni raději zdržovali v lobby baru hotelu Omnia, kde probíhala
prezentace posádek, a kde byl prvním bodem hodnocení vědomostní test. Pomoci v něm mohly i
materiály a drobné dárky od pořadatelů a partnerů MOL, Generali a ZOO Dvůr Králové. Venku zatím
Miroslav Krčmář z ATS Trutnov stavěl zkoušku zručnosti.

Stejně jako minule se jednalo o slalom, couvání do garáže a zajetí do řady vozidel. Na startu na
posádky dohlíželo MGB GT s pyšným majitelem Mirkem Krčmářem. Tento vůz byl navečer vyhlášen
nejkrásnějším vozem dne – jako historicky první auto, které se závodu přímo neúčastnilo. Teď ale
zpátky na začátek.
Zkouška zručnosti nabídla zajímavou podívanou. Ať už při čekání na dotek tyčky v garáži nebo
při sledování řidičského umu u zajíždění do poměrně krátké mezery pro podélné parkování. Našly se i
výjimky, které se netrefily správně do slalomu na cestě k cíli :o) Všichni ale myslím uvítali to, že se pár
minut po deváté mohli posadit do aut před startovní časovou kontrolou.

Itinerář nás nejprve zavedl nahoru na Hoffmannovy boudy. Tady byla mlha ještě o něco hustší a
my se pomalu připravovali na to, že daleké výhledy do kraje se tentokrát konat nebudou. Tuto
domněnku potvrdil výjezd na Strážné a na Benecko, kde jsme stěží viděli světla vozu před sebou a
svodidla okolo. Pomalá jízda nám ale trochu usnadňovala náročné hledání odpovědí na stanovené
otázky.
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Celý zbytek trasy vedoucí po stopách Rally Krkonoše 2013 – 2014 se nadále nesl v duchu
střídání jasných údolí s barevným listím s mlžnými vyššími polohami. Vše jsme viděli z trochu jiné
perspektivy. Zmizelo závodění na čas a všichni si mohli užívat zvláštní tichou atmosféru mlhy. I když
teplé sluneční paprsky by jistě byly příjemné a zastávka na vyhlídce by nám zpříjemnila cestu do cíle,
rozhodně to mělo něco do sebe.

Některé posádky byly sice trochu zklamané z toho, že také odpolední zázemí a cíl jsme opět
našli v hotelu Omnia, většina však ocenila příjemné prostředí a výborné kuře s kuskusem. To ale přišlo
až jako odměna za absolvování slalomu. I když byl nepovinný, odjela ho většina z 29 účastníků. Využita
byla velká část parkoviště a trasa byla opravdu náročná, což potvrzuje i několik zabloudivších jezdců.
Tradičním zakončením programu bylo vyhlášení výsledků. Díky mnoha partnerům se ceny opět
dostaly na všechny posádky včetně zúčastněných dětí. Rozdíly nebyly velké – podrobné výsledky
najdete na www.rallykrkonose.cz. Putovní pohár za první místo si tentokrát domů zaslouženě odvezli
pravidelní účastníci Aleš Jeřábek s Janem Tyrychtrem se Škodou Octavií.

Komu asi připadne trofej pro vítěze příští rok? Tak na to si určitě budeme muset počkat.
Otázkou zůstává, jak dlouho. Podle informací organizátorů jsou ve hře dva termíny – květnový a
zářijový. O tom, který z nich zvítězí, by se mělo rozhodnout na začátku příštího roku.
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