Nezasvěcený si na první pohled pod
tímto logem dokáže představit
nejspíš jen to, že se něco podniká
okolo Česka a že by to mělo sloužit
pro dobrou věc. I já jsem byl ještě
před rokem, kdy se jel první ročník
této akce, nezasvěceným. A abych
nezasvěcenému trochu osvětlil, oč
tedy vlastně jde, tak vězte, že se
jedná o charitativní akci ve prospěch
Nadace policistů a hasičů, při které se
zdolávají úseky mezi jednotlivými
příhraničními územními odbory
Policie ČR. Má to však několik podmínek. Tak za prvé, celá akce se jede pouze na
motocyklech. Přitom není vysloveně určeno, o jaký motocykl se má jednat.
Z vlastní účasti ale vím, že absolvovat některý úsek třeba na mopedu JAWA
Babetta by bylo zřejmě nad úsilí jezdce i stroje. Za druhé, každý z účastníků musí
do nadační pokladny přispět alespoň minimální částkou 200 Kč, za což mu náleží
odměna v podobě této samolepky.
A teď za třetí,
to nejdůležitější, jede se za každého
počasí. A kdo
z vás si ještě vzpomene na počasí ve
dnech 19. 6.
a 20. 6. 2019, tak musí uznat, že to
někteří z nás
opravdu neměli jednoduché. Po
zkušenosti
z prvního ročníku 2018, kdy se celé
Česko objelo,
jak se říká na jeden zátah a doba cesty trvala více než 36 hodin, bylo letos hlavním
organizátorem určeno, že se objetí republiky rozdělí do dvou dnů. První den se
jelo z Mostu do Vsetína severní částí země a druhý den zpět do Mostu jihem. Ať
se to vezme tak nebo jinak, vzdálenost je stále stejná a činí více než 1 500 km. Já
osobně jsem se se svojí Hondou a partnerkou Mirkou za zády zúčastnil na úseku
Klatovy-Domažlice, a dokonce mi byla napoprvé mým starším kolegou,
motorkářem Vláďou Zajícem z OOP Horažďovice, svěřena funkce nosiče nadační
pokladny. Můj původní záměr byl absolvovat dva úseky, tedy mimo zmiňovaného
ještě Domažlice-Tachov. Jenže při čekání na předávku štafety v Klatovech bylo
více než jasné, že se ze sousedního Německa blíží bouřka, proto jsem svůj
původní záměr přehodnotil a po absolvování prvního úseku se po předávce
v Domažlicích, v sídle územní odboru, od pelotonu odpojil a vyrazil směrem
k domovu. I tak nás v okolí Horšovského Týna bouřka dohnala a trochu zmáčela.
Naštěstí proud vlahého vzduchu brzo motooblek vysušil, takže do garáže jsme

přijeli již suší. A jaký z toho celého počinu mám pocit? Jedním slovem úchvatný.
Představa, že se celé akce zúčastnilo několik set motorkářů nejen z řad Policie,
ale také hasičů a možná i záchranářů, protože záměrem bylo zapojit všechny
složky IZS, je jedním slovem úžasná. Je třeba poděkovat hlavnímu organizátorovi
Davidovi Fraňkovi z Mostu za naplánování a realizaci celé akce. A na úplný závěr
to nejdůležitější. Celkem se vybralo – tram ta da dá:

Ze zážitku sepsal Vítězslav Šmídl
Předávka Klatovy.

Předávka Domažlice.

Realizační tým.

