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nároč- hodině, takže byla spousta času k předstarocenit trrvní prohlítlr:e motocyklů. Pro někoho
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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 různéhoprovedení než r- nlll
lém roce. Převažovalv soutěžníjarl,r ze .tl., .'
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Startovní zkoušku splniIi téměř všichni

nečitelnost karet museli blit nakonec diskvalifikováni. I když do cíle dorazilo 86jezdců,
k]asifikováno bylo nakonec 74 závodnki,
Mezi nimi i dva účastnícize SRN, na třicátém místě Johaness Dressel na libeňáku
a šedesá!ý Oliver Hein na enduru ČZ.
Vítězem hlaulí kategorie se stal František
Marek z blízkéhoVimperku 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 terénnímotocyklové soutěže se dají ryhrávat i se slabšímstrojem, 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 ročnik 1974. V kategorii seniorů nlitézl7, celkově Šestý pan Rudolf Mudra (1944) z Nové
Role u Karlových Varů na libeňáku, který
sejako aktivní soutěžák Rudé hvězdy Plzeň
zúčastnilpůvodnísoutěže 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
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František Marek, celkový vitězVzpomínkové soutěže Šumavou 20]9

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

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.
Potěšitelnéje, že zájemců o tyto specifické veteránské závody neub;fuá. Stoupá
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zájem o účastv 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
nadšencůze spolku Prostor pro historii
techniky o.p.s.
Miloslau straka
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