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Vzpomínkovó soutěž Š,r-orou popóré
Mo|é iubileum oslqvi!původně ien pokus připomenout kdysivyhle-
dóvoný motoristický podnik. Jeho přitož!ivost rosle iv součosnosti,
o čemž svědčí rekordní účosr zóvodníků i úctyhodnó divóckó kuliso.
A tqk i díky tomu se letošni ročník vypsoný ioko soutěž o Pohór
ČZ tOO důsroině připo|il k připomínce stoletého trvóní znaéky ČZ.

f-| r,lrholr sl,pno\()ll .rllrutu .krapěl jižní Jubileum znařkl Čl připomněli pořa-
lJl r,:hr chrilemi docela wdatnÝ déšt'. datelé nápadem rrmístit průjezdní kont-
] ;i-[l l :e ze svmbolické stovky přihlášenÝch rolrr v areálu tolárn,v, lrde se mohli účast-
. ---. i ,, l]u:tilfl :umatské 5(]lllóže rckorrl- nít.i ner.hal zlěčnj1 . logem Čl. lqyLzl)tq.

- . -- ,:_llL,, pole na dvě kategorie - do 60 konické zbrojovky motocykly, bolružel rrž

- - !lipgI)Iieshodné,pořadatelésealc Prvníjezdciv.iiíždělinatraťojedenácté
- l : _. z, l, ,lárrí dvorr etap doccla nároč- hodině, takže byla spousta času k předstar-

:] --- -,: ,, i,elkové dólcc l30 km ocenit trrvní prohlítlr:e motocyklů. Pro někoho
- ,-- ..:,' příležitost objevit ještě něco nového, pro

místní pamětníkv nostalgická vzponrr , .

na dobr. krlr ještě erisloralr Č".k. ,,,r,
motocvklor,-é. I3i-l alÝch zbroj ováků s e 
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podívat hodně a byla radost se s někter.
opět potkat. K vidění toho b_vlo hodnč. ., ,

tloslova. Na třetím nádvoř,í ,strakrinick.::

hradrr stálo tentokrát téměř clvakrát t, .

motocvklri různého provedení než r- nlll
lém roce. Převažovalv soutěžníjarl,r ze .tl., .'

nickó série známé pod přczrlír.krru Stidr]-.
libeňákv, ale i stroje ČZ v provedeni tr -

a endrrro. Zpestřením byla pětice zillrl.
ničních m<ltocyklri značek \,Iontesa. S\ ],

Fantic. Sachs a 1,IZ.

Přes nepřízeň počasí proběhla .tlrl::
bez T.ětších potíží. Skryté obarry z pi,i1,_,

n.í,ch havárií nalronec rozptý4ili sami jez,l

díkv své rozýaze a jezdeckým tlo.erln *

tem. Bohužel někteří nerrchránili pi,etl . :

kostí a deštěm své jízdní prrikaz1., a tak 
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Startovní zkoušku splniIi téměř všichni

nečitelnost karet museli blit nakonec diskva-
lifikováni. I když do cíle dorazilo 86jezdců,
k]asifikováno bylo nakonec 74 závodnki,
Mezi nimi i dva účastníci ze SRN, na tři-
cátém místě Johaness Dressel na libeňáku
a šedesá!ý Oliver Hein na enduru ČZ.
Vítězem hlaulí kategorie se stal František
Marek z blízkého Vimperku na nejstarším
motocyklu ve startovní listině - ČZ tZS t
z rckl L949 s pouhými 13 trestnlfoni body.

Stroj i po sedmdesáti letech osvědčil svou

vitalitu a jezdec potwdil, že terénní moto-

cyklové soutěže se dají ryhrávat i se slab-

ším strojem, když spráurě funguje hlava.
Druhý a třetí skončili s 33 body strakonic\ý
František Mistr jr. n^ ČZ U5 z roku 1969
aPetr Žižka zDomažlic na Jawě 350 roč-

nik 1974. V kategorii seniorů nlitézl7, cel-

kově Šestý pan Rudolf Mudra (1944) z Nové
Role u Karlových Varů na libeňáku, který
sejako aktivní soutěžák Rudé hvězdy Plzeň
zúčastnil původní soutěže v letech 1967

a 1968. Druhý skončil Tomáš Fuchs (1954)

z Mníšku pod Brdy na soutěžní Jawě 175,

na třetím místě pak Madislav Ptáček (1953)

z Bezdědovii n^ ČZ I75 Trail. Antonín

Nácovský (l9a0) byl na svém libeňáku
z roku 1959 stejně jako loni nejstarším
jezdcem v poli. Největší vzdálenost za tímto
porl,ražením musel zdolat František Horák
(1942) ze Š"rroo" u N. Jičína.

Potěšitelné je, že zájemců o tyto speci-

fické veteránské závody neub;fuá. Stoupá

zájem o účast v soutěži i zájem diváků, kte-
rých bylo k vidění hodně nejen na hradě,
ale i na trati. Z jednorázovó připomínky
z roku 2015 se stává tradice, a to dílly partě
nadšenců ze spolku Prostor pro historii
techniky o.p.s.

Miloslau straka

František Marek, celkový vitězVzpomínkové soutěže Šumavou 20]9

Na siartu byly i o poznánímIadšía výkonnějšístroje,jako JAWA 350typ 653zraku1975
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