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  Hanušovice  Hanušovice

                AUTOCROS RACER BUGGY 2003

Je pátek odpoledne, nádherný horký letní den. Pavel Schwarzer nás vylákal 
do Hanušovic na závody. 

Třebaže někteří žijeme v Jeseníkách, stále se udivujeme nad krásou přírody, 
která nás obklopuje. Vyjeli jsme karavany až na samý vrchol kopce, kde jsme zůstali 
paf. Krásná velká téměř rovná plocha, kde dříve bývalo letiště a kolem kopečky. 
Každého to inspirovalo k něčemu jinému. Jarda měl neustálé nutkání volat Holbaaaa, 
Laďa se zase zasněně koukal očima bývalého leteckého modeláře na tu úžasnou 
oblohu, kde nezavazí vůbec žádné dráty!

Ustavili jsme bydlení a šli na výzvědy. Cestou jsme potkali dvě překrásné, 
čisté a čerstvým dřevem vonící kadibudky. Nezbytné občerstvovací stánky, zajímavé 
vojenské vozidlo – veterána, uvázanou kozu a depo závodních strojů se spoustou 
zajímavých věcí. 
Večer se hrálo a zpívalo, bylo to fajn.

A ráno to propuklo! Pravé nefalšované závody. Třebaže jezdci nebyli velcí 
výškou ani věkem, tak nás každopádně upoutali svým chováním. Perfektní výkony, 
odvaha, i při kolizích profesionální jednání. Jezdci řídí zcela profesionální stroje a 
jejich výkony do značné míry ovlivňují i odborné a kutilské znalosti a dovednosti 
mechaniků. Jezdci jsou však podporováni i další nepřehlédnutelnou částí depa – 
maminkami, které obstarávají kuchyni a přihlížejícím doprovodem sourozenců  a “ 
milenek“.
Jelikož jsme s Laďou ještě nedávno sami pořádali závody minikár, všímali jsme si i 
práce pořadatelů a organizace závodu.  Bylo vidět, že to nejsou první závody, které 
pořádají a že jsou sehraní. Zajímali jsme se rovněž o systém měření. Z finančního 
hlediska by byl tento časoměřičský servis pro náš minikárový sport zcela 



nedostupný, proto nás překvapilo, že buggyny nebyly vybaveny čipy. Přesto věříme, 
že jsou se svým měřením spokojeni a výsledky mohou být důvěryhodné.
No a během dne došlo i na uvázanou kozenku ..byla výhrou v tombole. 
Večer přišla na řadu živá hudba. Po celodenním horku se příjemně ochladilo a my 
jsme si společně a s chutí zatančili.

Od nedělního dopoledne jsme se postupně rozjížděli ke svým domovům.


