
 

Podzimní RCEP v Náměšti, 

 aneb jak nám málem nevyšlo počasí 

 

Naše poslední klubová soutěž podle pravidel RCEP  pro letošní rok, připadla na 4. zářiový víkend. Tato neoficiální 

kategorie je momentálně na vzestupu a bude zajímavé sledovat její další vývoj. V této sezóně je odlétáno již             

10 akcí   (zbývá odlétat 1 soutěž) s průměrným počtem soutěžících na soutěž 19. V žebříčku, který pro nás tvoří 

Lubomír Sedlář je již 46 jmen.  

A teď už k naší soutěži. Z těch našich letošních byla myslím nejkomplikovanější. Předpověď počasí se v týdnu před 

termínem měnila jak barvy chameleóna a k tomu přicházela různá překvapení. První z nich dorazilo asi 3 týdny před 

termínem, to když si Kamil uvědomil že vlastně v den soutěže odjíždí do lázní. K tomu se přidaly zdravotní problémy 

u Mirka, nedorazil čestný ředitel Franta a závěrečná třešnička na dortu byla, když sem se hodinu před soutěží 

dozvěděl, že jeden z časoměřičů nedorazí. Naštěstí šel okolo kolega z práce a tak mu byly odebrány děti a přiděleny 

stopky. Tradiční opora Radek naštěstí nezklamal a když bylo nejhůř, vypomohl Přemek. Vítr a déšť před zahájením 

soutěže zeslábl a my to mohli v přijatelných podmínkách a slušném počtu 15 soutěžících odlétat. Po soutěži se opět 

řádně rozfoukalo, takže začínám mít podezření že tam nahoře máme nějakej fun club  

 

Pohled do rozrůstajícího se depa před soutěží 

 



Pavel Maňák vyráží očichat zdejší luft. 

 

Modely Přemka a Vojty Augustových, Vojta má dokonce pro štěstí na svém brusu osobní podpis od Martina Šonky

 



Pohled do depa na Lojzu a kluky z Lúky,  mimochodem u Dalibora se vyskytuje proklatě dobrá tekutina vlastní výroby

 

 

A tady už Lojzík názorně vysvětluje, jak správně přišroubovat křídlo. Učte se chlapci, já tady věčně nebudu 

 



V místním Headqoaters zatím probíhají horečné přípravy ke spuštění náročné operace

 

 

Pepa se rád toulá rosou, takhle po ránu je to prej nejlepčí 

 



Martin svoji účast na našich akcích již tradičně spojuje s návštěvou pneuservisu. Tentokrát to tak tak stihnul 

 

A je to, zbývá seřadit cedulky a vyhlásit vítěze 

 



Jedna z našich inovativních tradic – závěrečný násed. Do soutěžení totiž dáváme úplně všechno, takže na nějaké 

slavnostní nástupy po soutěži už nezbývají síly  

 

 

A je to tu!  Třetí místo Dalibor Jagoš

 



Druhé místo Zdeněk Vojkůvka

 

 

A vítězem se stává opět Petr Šnyrych

 



 

SCAN skupin a výsledků

 

 

Na závěr bych rád poděkoval především našim časoměřičům, tedy Petrovi Hapalovi, Pavlu a Ondrovi Hlouškovi a 

kolem jdoucímu Janu Pokornému, kteří v tomhle psím počasí zodpovědně měřili, kontrolovali a zapisovali. Následně 

všem soutěžícím kteří to nevzdali a přijeli. A samozřejmě také DDM a městskému úřadu Náměšť n/Osl za materiální 

podporu a drobné dárky pro vítěze. Díky a na shledanou v příštím roce 

Napsal P. Hloušek st, foto P. Hloušek ml 

Odkaz na video  https://www.youtube.com/watch?v=IB8x733rWwE  

https://www.youtube.com/watch?v=IB8x733rWwE

