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V depu se bylo určitě na c0 dírlat

veterónskó sou réžšumqvou
Původně iednorózovó vzpomínko nq direkrivní ukončeníwýroby
soufěžních motocyklů ČZ,e Strokonicích se pomqlu stóvó trodiční
okcí. V sobolu l l. srpno se konql už ieií čwrtý ročníkdokonce's mezinórodní účosrí.
flradičním se stárú imísl,1 slartu
I na .iednom z nárlvoří .tlaLonického
hradrr, i vstřícnost vedení města. ']'o
morálně i finančně podporrrje vzpomínkrr
na s|ar.rrá léta značky" která proslavila
Strakonice po celém světě, i na populární

motocyklovou soutěž. Ta sice neměla dlorrhou historii, ale míva]a r,ysokou sportovní

úroveň a kvalitní jezdecké obsazení. Její
poslední ročníkse konal přesně před padesáti lety. S.oučasnou šumavskou soutěž organizuje spolek s názvem Prostor pro historii

a k jejich zdolání se

sjt|

6I jezdců na strojích vyroben
v roce 1975. Samotná

přehli.

před startem je asi nejvěrší a
a v nejednom nejen starém o

slza. Nejstaršímpři}rláčeníl
byla ČZ l25 t st, č. 57 z mh

ném původním stavrr. \erh

v čele s jejím zakladatelem Štěpánem Kučerou. Spolrr s ním se

soutěžníchČZ z padesátrch a
sériovétrialy nebo endura ze

na přípravě soutěže dlouhé měsíce podíIejí

let. Konkurenci zastuposala t
libeňáků tam byla celá řada
pro švédskou armádu. stejně

techniky" o. p.

s.o

otec a syn Horejšovi, Pavel Herda, Radim

Berit, Zdeněk Dlouhý a Madislav Králík.

Letos vybrali trať o poznání delšía vedli ji
opět krásnou šumavskou krajinou, z velké
části po trasách původní soutěže. Převážně

po silnicích clruhých tříd a na přání
letos s většímpočtem terénúčastníků

ních úseků. Dvě etapy se sedmi časolími
kontrolami měřily dohromady l32 km

lájemců 0 starou iechniku se lle Strakonicích sejde vždycky dost

60

dvoudobé motory

ních soutěžáků Jawa zftímÉt
Sadílek. Jeden ze dlou jezů

přivezl pěknolMZ 250 C z n
se na co dívat. Jejich majitr

soutěže chystali se stejnú
sjakým pečujío své stroje.

E

být nejstarší účastník_lnto

Nejstarší stroj na startu s rokem výroby 1949

_,

A začinaIo 5e zostra

-:

,, lptnil (ročnílrt94,0). l<terÝ
-;i po]olinrr _*Ňch sorrpei,ri.
:_.- , }lríle prožíval Rudo|í \,lrrdra

-

- \arrr (ročníkl9r[:l.).

l<terÝ se

rltltil ptr dlorrhÝch 50 letech.

, a 11]68 startor,al na šumav.rr;iclr plzeňské Rurlé hvězdv.

-,
.

:-

,,

llr]a ajejtlhtl srtletjrri záltlži-

Étp]Umvěnoval cenné rrptrmín
:t\. mapv a plal<etv z té doby.

É velkého Katalozu moloh"" Sebek slarloval na krásné
P, tZS typ 9o2. \a moji nairmi
ldi neni škoda honit po kopcích
}romcykl, mi

|a

suše stlělil. že si ta

i po letech zazávotlit. Takže

}rĚĚ nebyla. Dvojnásobný ritěz
l.fuíkůPavel Herda ml. na libeL*oneil třelí, na druhém místě
}e n.oZ s ČZ Trail z roku lQ75.
Paošníhovítěze přerzal z rukou

}na Strakonice \lgr. Břetislava
l*d. Jánský ze Sr rídky u Čestir,
lr -švéďáku" Jawa 250/J;q
la-.Olalv

patři ršem organizá-

l hí.nou atmosféru i

za hladký

(tltStyp

962 Scot Dušana Šebka bud l zaslouženou pozornOst

průběh. Bylo to hezké setkání fandů soutěžního sportu a motocyklů vůbec, Zvlášť když
se ho zúčastnilystrakonické ikony Zdeněk
Polánka a Arnošt Zernen st. Přejme si
jen, abychom se s nimi, ale i s ostatními

veterány našeho motocyklového sportu
ve zdraví potkali ve Strakonicích i příštírok

při oslavách l00 let od založeni značky ČZ.

Na způsobu jízdy Antonína Nácovského nebyl0 znátjeho 78 let
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