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Několik desítek tisíc diváků se v minulých dnech sešlo kolem trati XXIX. ročníku 

automobilové soutěže SHERON Valašská rally 2010. A nutno poznamenat, že podle 

ohlasů, spokojených diváků. A spokojeni s nimi byli i pořadatelé, kteří dbali o jejich 

bezpečnost. 

„S chováním diváků jsme byli letos maximálně spokojeni. Drtivá většina z nich si 

dokázala Valašku náramně užít a i při respektování všech bezpečnostních opatření prožít 

spoustu adrenalinových chvil,“ vyjádřil se pochvalně na adresu většiny diváků Valašky 

ředitel rally Miroslav Hošák. „Dá se říct, že diváci v naprosté většině plně respektovali 

všechna naše doporučení i výzvy traťových komisařů. Lidem za to patří naše velké 

poděkování!“ 

Bohužel se však i letos do blízkosti trati dostali lidé (že by diváci!!!?), kterým o sport 

zřejmě vůbec nešlo, a prostory pro sledování valašské automobilové soutěže si spletli 

s ochozy nějakého fotbalového plácku. Stalo se tak při poslední dvanácté rychlostní 

zkoušce Santov, kde na jednom z diváckých míst vyvolala hrstka takyfandů pěstní 

šarvátku. K té muselo být nakonec vysláno sanitní vozidlo se záchranáři, neboť u jednoho 

z diváků bylo podezření na vážnější zranění. Došlo při tom k takovému časovému 

zdržení, že ředitel rally nakonec rozhodl o zrušení tohoto rychlostního testu. Je nám líto 

tohoto svým způsobem a okolnostmi vynuceného rozhodnutí, neboť rychlostní zkouška 

patří v České republice k nejtěžším, nejdelším, ale také nejkrásnějším. 

„O taková individua kolem tratí rychlostních zkoušek nestojíme! Jde o primitivy často 

mdlého a alkoholem ovládaného rozumu, kteří nejsou schopni rozpoznat možné důsledky 

svého neurvalého chování. Naštěstí drtivá většina diváků letošní Valašky byla opačných 

vlastností. Těm prvním patří FUUUJ a těm druhým: Ogaři a cérky, děkujeme! Děkujeme 

nejenom za vaši disciplinovanost, ale i za fakt, jste to byli i vy, kdo se významnou měrou 

podílel na jinak kvalitním a bezpečném průběhu devětadvacáté Valašské rally i na jejím 

pozitivním hodnocení jak ze strany soutěžních posádek, tak i delegovaných činovníků. 

Ještě jednou, velké díky vám!,“ doplnil ředitele tajemník rally Dušan Póč. 
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