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Motocyklová soutěž Šumavou 2016

Soutěž Šumavou si připomnělo nejen padesát jezdců
Organizace Prostor pro historii techniky, Příznivci značky ČZ a MěKS Strakonice společně uspořádaly druhý ročník
vzpomínkové Motocyklové soutěže Šumavou 2016. Ta se uskutečnila v sobotu 6. srpna a určena byla pro soutěžní a
trialové stroje do roku výroby 1975. Závod odkazoval na Motocyklovou mezinárodní soutěž Šumavou, která se
původně konala v letech 1961 až 1968. Na start, který proběhl na slušně diváky zaplněném třetím nádvoří strakonic-
kého hradu, se celkem postavilo pět desítek závodníků, z nichž do cíle nedorazili pouze tři. Zhruba stokilometrová
trať vedoucí Šumavou nejlépe sedla domácímu Pavlu Herdovi mladšímu (JAWA 250, r.v. 1961), druhý dojel Petr
Bárta z Chlumčan (ČZ 250, r.v. 1973) a pořadí na stupních vítězů uzavřel Jiří Krejčík ze Sezemic (ČZ 250, r.v. 1973).

Výsledky – TOP 30 závodníků
1. Pavel Herda mladší (Strakonice), 2. Petr Bárta (Chumčany), 3. Jiří
Krejčík (Sezemice), 4. Václav Apltauer (Horní Pěna), 5. Dušan Šebek
(Klecany), 6. Pavel Vrtílek (Parýzek), 7. Luboš Kratochvíl (Blatná),
8. Karel Lorenc (Chotěboř), 9. Jan Michálek (Čimelice), 10. Petr
Královský (Jihlava), 11. Martin Jánský (Doubravice), 12. František
Mistr (Strakonice), 13. Jan Apltauer (Horní Pěna), 14. Josef Janeček
(Strakonice), 15. Jan Čipera (České Budějovice), 16. Vítězslav Branda
(Holice), 17. Radek Novák (Králův Dvůr), 18. Jiří Nový (Plzeň),
19. Luděk Hásek (Kaznějov), 20. Petr Hašek (Praha), 21. Miroslav
Tovaryš (Nový Jičín), 22. Ladislav Fremuth (Holice), 23. Jaroslav
Janáček (Praha), 24. Václav Rýdl (Kaznějov), 25. Jan Rudolf starší
(Mladá Boleslav), 26. Jiří Janouš (Strakonice), 27. Josef Topka (Rov-
ná), 28. Václav Chodl (Strakonice), 29. František Nunvář (Dačice),
30. Roman Andel (Pezinok).

Vítězem druhého ročníku Motocyklové soutěže Šumavou 2016 se stal
Pavel Herda mladší ze Strakonic.

„Pokud se akce setká s úspěchem a nějakým
pochopením ve městě, rádi bychom jí dali něja-
kou pravidelnost“ – to byla vaše slova před pre-
miérovým ročníkem. Vzhledem k tomu, že se
vzpomínkový závod uskutečnil hned další rok,
předpokládám, že byl zájem ze všech stran veli-
ký?

Zájem ze strany jezdců a obecně fandů histo-
rických soutěžních motocyklů byl poměrně vel-
ký, spousta sběratelů začala od loňska shánět
soutěžní motorku, aby mohli tento závod jet, jeho věhlas ze šede-
sátých let stále zní! Stejně tak byla velká i podpora Města Stra-
konice, městského kulturního střediska a některých strakonic-
kých firem, ale trošku jsme byli zklamáni z malé sobotní účasti
diváků z řad laické veřejnosti. Ta mohla být větší, ale holt ženy
Bayernu a Slavie jsou zřejmě atraktivnější podívanou…

Přinesl druhý ročník nějaké novinky?
Trať se trochu pozměnila, přidalo se více terénu a jezdecké časy

byly více našponované.
Podařilo se dorazit do cíle všem startujícím jezdcům?
Všem ne, tři jezdci – z toho jediná startující žena – do cíle pro

technické problémy nedojeli. Hlavně, že se kromě drobných pádů
nikomu nic nestalo, z čehož jsme měli po totálně propršeném
pátku trochu strach. V některých terénních úsecích byla trať
opravdu náročná.

Letošního závodu se zúčastnila padesátka jezdců, tedy o deset
více než v prvním ročníku. Počítáte, že bude zájem takto narůs-
tat i nadále?

Myslíme si, že ten zájem bude mírně stoupat, ale to ukáže až
čas…

Můžete už teď slíbit, že se třetí ročník uskuteční zase za rok?
Za celý pořadatelský tým mohu slíbit, že příští rok Soutěž Šuma-

vou opět bude, zřejmě zase první sobotu v srpnu na třetím nádvo-
ří strakonického hradu.                                           Text a foto -jap-

Štěpán Kučera, hlavní organizátor akce:
Věhlas závodu ze šedesátých let stále zní

Fotbal – Memoriál Jana Budína

Budínův memoriál se stal kořistí fotbalistů Bavorova
Fotbalisté Bavorova se před startem nové sezony okres-
ního přeboru naladili na vítěznou notu. V sobotu 6. srpna
přivezli prvenství z osmnáctého ročníku Memoriálu
Jana Budína, který se uskutečnil v areálu SK Skály na
Písecku. Bavorovští nejprve díky jediné brance přehráli
soupeře z Číčenic a ve finále si pak už počínali suverén-
ně, když béčko Protivína porazili 3:0.

Petr Šafránek, trenér Bavo-
rova: „Turnaj ve Skalách byl pro
nás v podstatě jedinou přípravou
před soutěží, přesto se nás sešlo
pouze dvanáct. První zápas pro-
ti posíleným Číčenicím jsme za-
čali aktivně, ale nedokázali jsme
svoji převahu potvrdit brankami.

A tak i Číčeničtí hrozili do naší
otevřené obrany, ale ta vše spo-
lečně s nováčkem v brance Ro-
manem Oláhem zvládla. Pět mi-
nut před koncem rozhodl o na-
šem vítězství kapitán Pepa Kout-
ský, který skóroval po přihrávce
Martina Valenty. Ten ještě

v závěru neproměnil pokutový
kop. Ve finále jsme se střetli
s kombinovaným týmem doros-
tu a béčka mužů Protivína. Utká-
ní jsme zahájili aktivně a brzy
kopali pokutový kop, jenže ten
pro změnu nevyužil Pepa Kout-
ský. Převážně dorostenci chtěli
hrát fotbal a my jsme z brejků
využívali jejich menší zkuše-
nosti v zadních řadách. Dlouho
je držel brankář, poté však dva-
krát kapituloval z brejků od Da-
vida Řezáče. Do druhé půle jsme
nastoupili s údržbou, přece jen
se začal projevovat těžký terén,

protože předtím pršelo. Ale vše
se odehrávalo pouze před poku-
tovým územím. V závěru pak ješ-
tě přidal svoji třetí branku David
Řezáč a stal se nejlepším střelcem
celého turnaje. Domácím děkuji
za pozvání, organizaci zvládli na
jedničku. V dobrém světle se uká-
zaly obě posily – Roman Oláh a
Venca Bláha. Uvidíme, jak zvlád-
neme první mistrovské utkání na
pouť s béčkem Katovic.“

Konečné pořadí: 1. TJ Sokol
Bavorov, 2. FK Protivín B, 3. TJ
Blata Číčenice, 4. SK Skály.

-jap-


