Morava open Klokočov 2015 = OHEŇ, OHEŇ, OHEŇ
... více bude brzy následovat

Pokud cestou na závody do Klokočova odbočíte na této křižovatce doprava nebo doleva, pojedete špatně. Správná
cesta vede zpět. Zpátky po silnici, zpátky do pralesa, zpátky do minulosti, zpátky na autodráhu.

Samotná cesta do Klokočova v nás vyvolávala velké zděšení. Silnice byla hrbolatá a asfalt často chyběl úplně.
Vojenský újezd byl bez mobilního signálu. Rádio hrálo jen jedno, konkrétně Rádio Partyzán. Prostě těžká divočina.

Naštěstí jsme v lesích potkali místní dobré lidi, kteří se rádi nechali svézt naším vozidlem Škoda.

Výhodou klokočovského kraje je krásná příroda, moderní domy a rozvinutá infrastruktura. Na každém rohu nákupní
středisko a obce jsou plné útulných rodinných domů

Jules Verne asi právě zde psal svůj román Ocelové město.

Na této sympaticky vyhlížející čerpačce jsme chtěli dotankovat palivo. Bohužel marně. Pro tento měsíc již měli
vyděláno a své peníze utráceli snad v Las Vegas.

A pak jsme TO MÍSTO konečně spatřili. Nápovědou nám byla jasně červená budova, prý ukrývající legendární
autodráhu, a téměř plné parkoviště pro osobní i nákladní vozy.

Organizátoři dostáli svému slibu a nachystali oheň, na kterém připravovali jednotlivé pokrmy.

Stravování závodníku probíhalo odděleně. Snad proto, aby si závodníci navzájem nezáviděli, možná i proto, že
někteří jsou na podobné prostředí zvyklí. Největší bombou byla sobotní snídaně od Dorky v podobě vajíček na
slanině. Kdo nejedl, neuvěří jak dobrá ta snídaně byla. JTC si snad tak šikovnou ženu ani nezaslouží.

Spaní nemělo chybu. Tedy pokud jste se nespokojili se zkušeností z loňska, kdy ještě byly k dispozici přikrývky a
polštáře. Jediný, kdo spacák neměl, si však jako vždy poradil se zkušeností jemu vlastní.

Nudný oheň z plynové bomby mnohé závodníky zklamal. Nicméně jen Ťukainen byl schopen něco konstruktivního v
tomto směru vymyslet.

Okamžitě objednal trochu dřeva na večerní ohýnek

a zapálil snad vše, co našel po okolí. Teplotní prognózy se okamžitě změnily asi o 35 stupňů nahoru a dle
hydrometeorologického úřadu padl v noci z pátku na sobotu v Klokočově teplotní rekord.

Na ohni ze dřeva se kotlety grilovaly o mnoho lépe. To, že se místní nakonec nedopočítali stanovených kusů masa
snad v Česku nikoho nepřekvapí. Někdo měl ale na pár dnů večeře snadno a levně zajištěné.

Jak se již na závodech Morava open stalo tradicí, točené pivo samozřejmě v průběhu večera došlo. Jako náhražka
pro žíznivé byly vydávány plechové balíčky na cestu vyráběné v Polsku.

Tato trojice se stala největším nebezpečím nejen pro své okolí, ale i ně samotné.

Jakmile si abstinent jen přičichne k alkoholu, začne dělat věci, které se mu zdají krásné a přirozené.

Jiní okamžitě využili přítomnosti indiánského totemu ke svým zhýralým hrám. Starosta dle tradic lidu z hor uvázal
ke sloupu náčelníka vlastní výpravy s představou, že si jeho pozici ve smečce převezme sám.

Odměnou mu zato byla okamžitá poprava dlouhou a trýznivou smrtí.

Další, komu se totem zalíbil, byl jeden nejmenovaný z místního klubu. Na řečnickou otázku, o co že nedokáže na
sloup vyšplhat, dostalo okolí okamžitou odpověď.

Ti, co tvrdili, že to nesvede, přesvědčil svým artistickým číslem, že není dobrý jen s réglem na dráze či s knížkou v
ruce u rozhodcovského pultu, ale také coby šplhoun na cokoliv.

Za šplhání na sloup byl však artista po zásluze potrestán

Náš náčelník nejenže odměnil pochvalou ty, kteří mu pomohli zbavit se rebelů v týmu, ale snažil se zároveň
odměnit sám sebe ochočením jediné krasavice u ohně.

Před očima popraveného artisty se potom odehrál další z řady živých obrazů. Dekou omotaného nápadníka krásné
Dorky s nekalými úmysly dostihla spravedlnost a nevinná žena byla zachráněna.

Koho by snad po tom všem zajímaly autíčka a autodráha, nechť ví, že šestiproudá autodráha se v průběhu závodu
stala pětiproudou, když na během skupiny C závodu modelů G12 byl zjištěn vcelku zásadní nedostatek proudu na
zelené drážce. Jinak však dráha poskytovala přes výrazné počáteční obavy a nedůvěru v reálnou možnost na ní
projet jediné kolo, dostatek plynulého a vyrovnaného závodění. Opět jde (podobně jako v Mariánském údolí smrti)
o dráhu klasického typu bez banánů a jiných záludností. Šest drážek (pokud dávají přiměřené množství proudu)
poskytuje dostatek možností si zazávodit a díky šířce se dráha vejde do relativně malého prostoru. Sociální zařízení,
kvalita ubytování, velikost parkoviště i množství dřeva na topení byly rozhodně na jedničku.

S modely organizátoři zacházeli jako obvykle opatrně a s respektem. Jde přece o drahou věc.

Ve všech kategoriích, nejvíce však v kamionech, se ukázala dobrá znalost dráhy. Jinak v kamionech zjevně platí, že
čím starší a rezatější model je, tím lépe jede.

Ač mnozí se na kamiony štítí sáhnout ač vybaveni urologickými rukavicemi, tato kategorie se postupně vrátila na
výsluní. Vzhledem k nutnosti průběžně dodávat jak palivové dřevo do ohně tak i lihoviny rozličné kvality do
vlastních těl, byl závod Trucků přesunut až na samotný závěr sobotního dne. A jde pravděpodobně o správné
rozhodnutí.

A koho zajímá, kdo byl nejlepší v součtu F1 a G12, zde je podium s triem nejlepších.

Závody to byly úžasné a není snad nikoho, kdo by litoval strastiplné cesty přes hory a doly temnou džunglí a
vojenskými újezdy bez mobilního signálu.
Organizátorům závodu i vedení seriálu patří veliké DÍKY. Průběžně se totiž daří držet počet závodníků seriálu na
konstantní úrovni, stavební pravidla se nemění, závodní pravidla jsou přijata tak, aby závodění bylo vyrovnané a
zajímavé (viz třeba losování do skupin v F1) a kromě krásných závodů se sem lidé přijíždění bavit a odreagovat od
každodenních starostí. A mezi Moraváky se člověk cítí jako doma. A to i když je z Čech.

