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Ohlédnutí za jubilejním roční-

kem podle ohlasů posádek …… 

 

Pane Žitník, 
Vaše RALLY AGROPA oprav-
du nemá chybu, trať je hez-
ká, rychlostní zkoušky jsou 
perfektně zajištěné, organi-

zace bezchybná, nikde se nečekalo. 
Mám na Vás jednu prosbu: rally jsem 
odjel opět jako "dokonalý" amatér a ne-
měl jsem nikoho, kdo by mi udělal fotku 
na závěrečné rampě. Všiml jsem si, že 
tam bylo několik fotoreportérů. Pokud 
máte na některého z nich spojení, po-
prosil bych Vás o zaslání mailem fotogra-
fie z cílové rampy.  
Děkuji předem.  
S pozdravem 
František Markvart 
 

 

Vážený pane inženýre, 

Využiju této příležitosti a 
chtěl bych touto cestou po-
děkovat Vám i celému reali-
začnímu týmu XXXV. EPL-

cond Rally AGROPA za krásnou sou-
těž a věřte, že se moc rádi v příštím 
roce opět zúčastníme. Vrátil jsem se 
do rally po 25-ti letech a nelituji toho. 
Rally Pačejov je moje srdeční záležitost 
(v roce 1987 jsem u Vás poprvé vyhrál 
třídu tehdy Š 120 LS :-)  ). Nezklamali 
jste, naopak. Moc si vážíme Vaší 
práce spojené s pořádáním automo-
bilových soutěží na špičkové úrovni, 
v dnešní době zvláště obtížné. Ani 
nevím, co by se dalo tomuto podni-
ku vytknout. Z mého pohledu nic, 
jen pochválit... A tak moc rád chvá-
lím a děkuji. 

S přáním hodně úspěchů při pořá-
dání dalších ročníků. Miloš Sekyra 

 

Děkujeme, bylo nám ctí se 
zúčastnit! Naviděnou za 
rok!   T&T 

Daniel Trunkát 



Poděkování ředitele 

Vážení přátelé, 

s velkou radostí a 
uspokojením, bezpro-
středně po skonče-
ném jubilejním roční-
ku, se mi píší tyto 
řádky. Výsledek snad 
už ani nemůže být 
lepší. Letošní rally se 
nám vydařila po 

všech stránkách. Po sportovní, bezpeč-
nostní, organizační. I to počasí nám přálo 
a taky jsme měli určitě notnou dávku 
štěstí, bez kterého se dá těžko něco dě-
lat. Faktem je, že jsme mu šli naproti a 
snažili jsme se nic nenechat náhodě. 
Štěstí přeje připravenému. 

Přijelo velké množství posádek, za což 
děkujeme, a přesto jsme dodrželi časový 
harmonogram soutěže. Boj na špici byl 
napínavý od prvních kilometrů až do 
konce poslední RZ. Předstartovní show 
měla spád a vyvrcholila, již tradičně, 
nádherným ohňostrojem. Na cílové ram-
pě jsme předali desítky krásných pohárů 
těm nejlepším. Prakticky nevznikly žádné 
škody na majetku třetích osob ani zraně-
ní. Šťastný každý pořadatel, který může 
vyslovit takový závěr. 

Měli jsme problémy a starosti. Hlavně 
v oblasti finančního zajištění soutěže, 
neboť někteří minulí velcí sponzoři od-
stoupili, ale podařilo se, hlavně díky po-
chopení firem a podnikatelů v našem 
regionu, rally finančně zajistit. Velké po-
děkování patří Plzeňskému kraji a panu 
hejtmanovi, kraji Jihočeskému a mnoha 
dalším. 

Chci poděkovat orgánům a úřadům 
v povolovacím procesu za vstřícnost, 
všem starostům, starostkám a zastupitel-
stvům dotčených obcí za pochopení, 
podporu a spolupráci, stovkám pořadate-
lů na trati za výborný výkon a službu a 
řediteli a.s. Agropa  a zároveň předsedo-

vi organizačního ředitelství Ing. Kyliánovi 
za velké pochopení a podporu. 

V neposlední řadě mnohokrát děkuji 
svým nejbližším spolupracovníkům a ko-
legům a kolegyním z Automotoklubu a 
organizačního výboru za celoroční nasa-
zení, trpělivost a úsilí se kterým společně 
se mnou celou rally připravovali. Výsle-
dek naší práce je výborný a je pro nás 
velkým závazkem do budoucna. 

Ještě jednou všem z celého srdce děkuji! 

Ing. Pavel Štípek, ředitel rally 
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