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Legendární rally jezdci se podepisovali fanouškům
Nejen sportovní, ale i doprovodný program jubilejní padesáté Barum Czech Rally Zlín
se naplno rozbíhá. V nákupním centru Zlaté jablko ve Zlíně se fanoušci setkali s
pěticí jezdců, kteří toho v historii motosportu hodně zažili. Své podpisy rozdávali
Karel Jirátko, Pavel Valoušek starší, Josef Sivík, Josef Častulík a Rakušan Raimund
Baumschlager.
Na začátek moderované autogramiády čekaly ve zlínském nákupním centru hloučky
zájemců, postupně se u podpisových stolů vystřídaly desítky lidí různého věku.
Legendární jezdci fanouškům podepisovali karty či plakáty, rozdávali úsměvy a
nechávali se fotit.
„Barum rally? Jako první se mi vybaví Zlíňáci. Každý, kdo je odsud a motá se
kolem rally, sní o startu na barumce,“ přemítal Jirátko, který si v minulosti
vyzkoušel nejen roli pilota, ale i spolujezdce. Zkušený závodník, jenž nedávno oslavil
70. narozeniny, se oblíbeného zlínského podniku se zúčastní i letos v rámci soutěže
Star Rally Historic.
„Mám z barumky spoustu zážitků. Jednou nám při rychlostní zkoušce upadlo
kolo a vláčeli jsme ho ještě asi dvacet kilometrů. Tím se úplně zničilo,“ usmíval
se Jirátko, zatímco podepisoval velký plakát letošního ročníku rally. „Dvacet startů
na barumce? Nebo víc? Už ani nevím. Ale je to pro mě takový splněný
sen,“ doplnil.
Dobrou atmosféru zlínského motorového prostředí si pochvaloval velezkušený
Rakušan Baumschlager. „Zdejší zkoušky jsou těžké, hlavně Pindula – to je
královská erzeta. Letos mi navíc přijde celkem rozbitá, budou hrozit
defekty,“ zamýšlel se během autogramiády známý jezdec.
„Barum rally je nesmírně náročná soutěž,“ má jasno také Valoušek starší.
„Nejraději vzpomínám na ročníky, kdy se mi dařilo. Jednou jsem například
dojel na nějakém třetím nebo čtvrtém místě celkově. Později jsem taky
absolvoval závody se synem a dodnes spolu trénujeme,“ doplnil.
Doprovodný program pro fanoušky pokračuje během celého víkendu, samotná rally
startuje už dnes večer atraktivní rychlostní zkouškou v centru Zlína. Další informace
naleznete na www.czechrally.com a nezapomeňte barumku sledovat také na
oficiálních profilech na Facebooku, Instagramu a Twitteru.
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