LIAZ si splnil další SEN O DAKARU
Historický kamion LIAZ číslo 627 po třiceti letech opět dorazil ke břehům
Růžového jezera v Senegalu. Expedice, jedoucí ve stopách původní Rallye
Paříž-Dakar, zde pak vzdala hold všem, kteří se na úspěšném startu prvního
československého kamionu na této náročné rallye podíleli.
Dne 27. 12. 2014 vyrazila expedice Sen o Dakaru v čele s historickým kamionem
LIAZ z náměstí Jana Palacha v Praze. LIAZ na cestě do afrického Senegalu
doprovázely dva automobily a motocyklista Jaroslav Šíma. První část expedice vedla
přes Německo do Francie, odkud znovu odstartovala ve stopách Rallye Paříž Dakar. Stejně jako před třiceti lety vyjel kamion z Versailles.
Následoval přesun do Španělska a trajekt do Afriky. Dne 30. 12. 2014 přibližně
v 16 hodin našeho času, se po třiceti letech zopakovala historie a kola kamionu LIAZ
číslo 627 se dotkla afrického kontinentu. Pak legendární LIAZka vyrazila směr Dakar.
Zatímco cesta přes civilizované Maroko byla velice příjemná, Západní Sahara a
Mauritánie nabízející prakticky jen drsnou poušť už žádné romantické výhledy
nenabízí. Mauritánská islámská republika je navíc známa až neuvěřitelnou korupcí.
Úplatky na hranicích jsou zde denním chlebem a nepsanou podmínkou pro další
cestu. Expedici zde navíc potkala velká nepříjemnost, když byla na dva dny zadržena
policií a armádou. Po splnění všech požadavků, jejichž součástí byla změna textů na
webu expedice a facebooku, ale i zaplacení nemalého výpalného, byly všechny vozy
i s posádkami propuštěny.
Cíle u Růžového jezera v Senegalu pak výprava dosáhla podle plánu 11. 1. 2015.
Následně výprava předala státní vlajku vyslanectví v Dakaru a navštívila školu
podporovanou Českou republikou.
Cesta zpět měla již klidnější průběh. Před opuštěním Afriky se expedice podívala do
Marockých hor, kde okusila skutečně nízké teploty a pořídila atraktivní záběry na
sněhu. Stejně jako další záběry budou použity do chystaných filmových dokumentů a
knižní publikace.
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