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II. Rallye Praha Revival
O posledním dubnovém víkendu se
uskutečnil již sedmý ročník sportovně-společenské motoristické akce Rallye
Praha Revival.
Memoriál D. Janka a P. Dvořáka
přilákal na start více než 150 posádek
včetně zahraničních. Největší hvězdou
na startu byl Stig Blomqvist, mistr světa v automobilových soutěžích z roku
1984, navigovaný v rallyové Sieře

Janem Ryšánkem. Další hvězdnou
posádkou byla dámská belgicko-francouzská posádka „Christine“ – „Biché“
v Opelu Kadet.
Revival tradičně začínal prologem
u chuchelského závodiště. Trať byla
stejná jako v předešlých ročnících,
ale jela se v dešti, takže tráva pěkně
klouzala, což přineslo i jednu kolizi.
S nejlepším časem odjížděla z Chuchle
posádka Tomáš Kotek – Jana Dušková,
pozdější vítězové třídy 5.
Po slavnostním startu z Václavského náměstí s jeho dolní polovinou
zaplněnou závodními automobily,
obleženými fanoušky i množstvím
Pražanů a zahraničních návštěvníků,
zamířily posádky přes dvě pořadatelské radarové kontroly na Kladno, kde
je na haldě v areálu firmy Destro čekala další Show Section na nezpevněném
povrchu s pasážemi rychlých protahováků, kde kromě jiných byla velmi
hezká podívaná na další severskou
hvězdu Jani Paasonena v Porsche 944.

Z Kladna už trasa vedla do Teplic.
V sobotu ráno čekala na posádky
nová rallykrosová trať v chabařovickém Moto areálu a závod do vrchu
v Telnici.
Trasu z Telnice na další novou Show
Section v Litoměřicích na výstavišti
Zahrada Čech si užili hlavně spolujezdci, neboť vyžadovala přesnou
navigaci. Po litoměřickém asfaltu

čekala na revivalisty opět šotolina
chabařovického rallykrosu. Odpolední program pokračoval znovu na trati
telnického závodu do vrchu. A ještě
jednou všichni absolvovali cestu na
Výstaviště do Litoměřic. Sobotní závěr
patřil opět chabařovickému Moto areálu, tentokrát však přivítal závodníky
plochodrážní ovál, který nabídl divákům přehlídku dlouhých smyků.
V neděli ráno
patřilo první zastavení polygonu
mosteckého Autodromu. Show
Section tu tvořila
r ych lá t rať na
kvalitním asfaltu
s šotolinovou
vsuvkou okořeněnou skokem.
Atraktivní podívaná pro diváky,
jen sem tam
nějaký materiál

z aut odpadl. Ale revivaly nejsou určeny pro leštěnky, mají být vzpomínkou
na rallye minulých let a ne „Concours
d‘ Elegance“. Poslední zatáčka před
stopkou v cíli se stala osudnou pilotovi
Lancie Delta, který přehnal nájezdovou
rychlost, odstředivá síla převzala vládu
nad jeho strojem a po saltu s jedním
vrutem praštila Lancií o zem. Posádka
z vozu vystoupila nezraněna fyzicky,
ego řidičovo ovšem dopadlo asi stejně
jako karosérie italské krásky, zvlášť po
tom, co v předchozích úsecích zajížděl
špičkové časy. Statečně zde bojoval nejen
s nástrahami tratě, ale i s bolestí Jiří Achs
stižen houserem, ale v „devětsetjedenáctce“ na bolest zapomněl a se synem Tomášem zajel druhý čas za nedostižným
Olchawskim. Tomu patřila i závěrečná
Show Section, o lepší umístění jej však
připravily trestné body z přejezdů.
Závěrečná Show Section v industriálním prostředí kladenského
haldodromu pak korunovala sedmý
ročník Rallye Praha Revival. Po haldě
už následoval jen přejezd do areálu
učiliště v Radotíně, kde revival tradičně začíná a končí – vyhodnocením.
Absolutními vítězi se po zásluze stali
Štěpán Kaděra se Štěpánem Škvárou
na BMW E30. Zvlášť odměněna byla
i nejrychlejší řidička Daniela Mlejnková. V poháru pro zahraniční legendy
motorsportu před Jani Paasonenem
s Markusem Ruuhimäkim a posádkou
Stig Blomqvist – Jan Ryšánek zvítězil
Johny Haugland navigován Monikou
Eckardtovou.

ČÍSLO 5/2017

Dostihy na závodišti ve Velké Chuchli:

neděle 21. května – 68. Velká květnová cena

Šestá kapitola sezóny nabídne osm rovinových dostihů. Jejich vrcholem bude jeden
z nejdůležitějších jarních dostihů pro čtyřleté a starší koně, 68. Velká květnová
cena. První dostih odstartuje ve 14.00 hodin (areál otevřen již od 12 hodin).

neděle 4. června – Ladies day

Sedmá kapitola sezóny nabídne osm rovinových dostihů a bohatý doprovodný
program. Dostihovými vrcholy budou 65. Velká červnová cena, hlavní
přípravná zkouška - tzv. trial - pro nejprestižnější klasický dostih roku České
derby, a „dámská“ Cena Nory Jeane pro tříleté a starší klisny. První dostih
odstartuje ve 14.00 hodin (areál otevřen již od 12 hodin).

pátek 9. června – 14. Červnový pohár

Osmá kapitola sezóny proběhne netradičně v pátek, důvodem je účast
francouzské sázkové kanceláře PMU, která bude historicky poprvé v ČR
přijímat na tento den sázky. Vrcholem dne bude 14. Červnový pohár (1800 m)
pro tříleté a starší koně. Celkem se uskuteční osm dostihů, první odstartuje
v 11.10 hodin (areál otevřen již od 10 hodin).

Pětadvacet let s rodeem v Radotíně
Takřka neuvěřitelné…. Velké radotínské rodeo slaví letos pětadvacetiny!
V neděli 20. května od 9.30 hodin!
Dnes je tato akce jediným rodeem,
které v hlavním městě Praze a sousedícím
Středočeském kraji „přežilo“ do dnešních
dnů! A připomeňme, že radotínské rodeo
je tradiční součástí mistrovství ČR, které
vypisuje Rodeo Corral WI-CZ.
Bohatý program mátradiční
sk ladbu obnášející jak
disciplíny rychlostních, tak
i „t a há k y“ s telat y. Diváci
se tak mohou těšit např. na
Barelový dostih (BarrelRace),
Rančerské lasování
(RanchRoping), Nakládání telete
(Trailer Loading) a další. Zvláště
upozorňujeme na superdisciplínu
Steer Wrestling, která se pojede
nejen o Vítězný štít starosty
Prahy 16 pana Mgr. Karla
Hanzlíka, ale i o mimořádnou
finanční prémii! Vítěz celého
rodea si pak odveze sedlo firmy PINTO
pana Maxe Hakena a pohár, který věnuje
senátor pan PhDr. Tomáš Grulich!
Pro veřejnost bude samozřejmě

připraveno bohaté občerstvení a prodej
atraktivního zboží v areálu. Nejmenší
diváci si mohou užít kvalitní dětské
hřiště a ty větší se jistě rády povozí
v sedle huculských koníků. Celodenní
program pak završí rovněž již tradiční
country bál pod širým nebem!
Takže nezapomeňte, milí čtenáři:

V sobotu 20. května vzhůru na Velké
radotínské rodeo o Senátorský pohár!
Srdečně zvou pořadatelé z Tarpan Clanu, z.s.

