V Liberci 5. února 2014

Tisková zpráva
A kdepak je ten Liberec? Usmívají se lidé
nad lyžemi v senegalském Zebra Baru
Sjezdové lyže s nalepeným znakem města Liberce už pyšně zdobí průčelí bivaku Zebra Bar,
poutního místa afrického Senegalu. Dovezli je sem liberečtí účastníci mezinárodního
motoristického závodu Intercontinental Rally.
Čtrnáctidenní motoristické klání kopíruje původní trasu slavné off-road vozidel a motocyklů Rally
Dakar. Liberečtí jezdci vyrazili na start závodu v Land Roveru a na motocyklech v druhé polovině
ledna. Automobilová posádka přitom zdolávala náročnou trasu tento rok už potřetí. Poprvé si ovšem
s sebou závodníci vzali tak trochu z recese sjezdové lyže, věnované městu Liberci pro dalekou cestu
do Dakaru známým výrobcem lyží, společností Sporten.
Náměstek primátorky Jiří Šolc ozdobil lyže znakem města, svým podpisem a adresou internetových
stránek města Liberce a Městského informačního centra. Závodníci lyže nejenže vystavili v cíli své
cesty, v Zebra Baru v senegalském Dakaru, ale ještě si po cestě vyzkoušeli, jak se na nich dají zdolávat
písečné duny.
„Letošní zima tomu sice moc neodpovídá, ale přesto – co jiného by mělo propagovat Liberec než právě
lyže? Proto se nám nápad libereckých závodníků líbil. Když to letos nejede po sněhu, jelo to po
písečných dunách v Africe,“ poznamenal náměstek Jiří Šolc.
Lyže putovali se závodníky takřka celou Intercontinental Rally. Nejprve je chtěli liberečtí borci
vyzkoušet už na dunách v marocké Merzouze. Bohužel však přijeli po dlouhé etapě do bivaku až v
nočních hodinách, a to se už lyžovat nedalo.
„První a vlastně i poslední příležitost jsme pak měli při přejezdu z Maroka do Mauretánie, kdy se
nezávodilo, a protože příjezd do bivaku v Mauretánii byl relativně brzo, došlo i testování lyží na
nedalekých dunách. Tyto duny byly tvořeny z tvrdšího písku a tak jsme se vozili na lyžích na laně za
autem,“ prozradil za liberecké jezdce Filip Korselt. „Po zjištění, že musíme jet minimálně rychlostí 40
kilometrů v hodině, aby lyže začaly správně zatáčet, jsme lano přivázali za motocyklový speciál, který
si s tímto terénem přeci jen poradil lépe. A tak jsme si konečně vychutnávali radost z rychlé jízdy na
lyžích v pískových dunách. Byl to neskutečný relax a odvaz zároveň,“ dodal.
Jak doplnil Filip Korselt, v nabitém programu Intercontinental Rally se už závodníkům nepodařilo najít
čas si znovu zalyžovat. Lyžemi pak na konci závodu obdarovali majitelku senegalského poutního místa
- bivaku Zebra Bar.

„Tato laguna klidu a pohody je vyhledávaným místem zahraničních turistů. I když lyže místním nic
neříkají, majitelce baru a zahraničním návštěvníkům vyloudil pohled na pověšené lyže nad barem
nejeden úsměv na rtech. A tak tento odkaz z Liberce v dalekém Senegalu vzbuzuje ve všech
kolemjdoucích otázku – kdepak je asi tak ten Liberec?,“ podotkl Filip Korselt.
Čtrnáctidenní závod Intercontinental Rally jeli nadšenci z několika zemí světa poprvé před šesti lety.
Letos startoval 20. ledna ve španělské Almerii. Jeho cílem je vždy Dakar v Senegalu.
Se společností Sporten, třetím největším výrobcem lyží na světě, který věnoval závodníkům sjezdové
lyže, navázalo město nedávno přes Sportovní areál Ještěd užší spolupráci. Sporten si bude pronajímat
významné reklamní plochy, a dále například pomůže s vybavením půjčovny v areálu a potřeb pro
pracovníky SAJe.
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