Soutěž Šumavouletos opanoval nejstaršístroj na trati
STRAKONICE - Dosud největší byl pátý ročníkobno-

vené motocyklové Soutěže Šumavou; která se jela v sobotu 10. srpna. Trať měřila 130 kilometrů. Symbolicky
se také v rok, kdy firma ČZ Strakonice slaví 100 let od
vzniku, přihlásilo 100 jezdců (nejvíce z dosavadních ročníků),i když na přejímku se jich dostavilo 92, v cíIi bylo
86 startujících a platně klasifikováno nakonec bylo 74
závodníků.Počasíakci přílišnepřálo, bylo deštivo, i tak
ale byl podle pořadatelů letošníročníkvydařený.
startovní a
ze vyhodnocena zvlášt. A že nacílovédepo
konec bylo z92 startujicích platbylo opět na
ně klasifikováno jen 14 jezdcit?
,,Bohužel vlivem trvalého deště

osvědčenémIII.

bylo mnoho karét špatně čitel-

nádvoří strako-

ných, i napfosto nečitelných, takže musela proběhnout diskvalifilena na dvě etakace"' vysvětlil Stěprán Kučera,
py, kdy cíl prvV hlavní kategorii zvítězil Franní a startdo drutišek Marek z Vimperka, a to na
hé etapy byl v ŠtěpdnKučera
nejstarším motocyklu startovního
pole - ČZ I25t z roku 1949. Poobci vrbice u
Vacova. ,}rTa letošek bylo přidano sbíral pouhých 13 trestrrých bodů!
zase více terénníchúse}ai, dokon- ,,Vzhledem ke stáří motocyklu
ce byly i ři brody, takže pravo- ajehoobsahujetotovítězstvípřevěrní soutěžáci si přišli opravdu kvapivé, ale právě proto více než
na své," poznamenal šéforgani- zasloužené," zdtrazntl h]avní orzačnfrto týmu Stěpan Kučera. ,,A garizátor. Druhý skončil domácí
k letošnímustému výročívzniku jezdec František Mistr junior na
továrny ČZ ve Strakonicích vedla motocykJu ČZ llS Sport z roku
trať první etapy areálem CZ v To- 1969 a na bronzovém stupni se
vámí ulici, byla zde umístěna i Prťr- umístil Peu Žlžka z Domažlic na
jezdní kontrola a kdo chtěl, mohl motocyklu Jawa 350 zroku 19'74.
V kategorii nad 60 let byl nejse nechat rýotit na rampě s logy

nického hradu.
Traťbylarozdě-

čZ I9l9-20I9," dodal.

lepšíRudolf Mudra z Nové Role
u Karlových Varů, a to na stroji

K vidění byly opět různorodé stroje,
v 60. letech, takže jeho vítězství takže i v obecenstvuje vidět stcubylo asi osudové," konstatoval pajici zájem o tyto specifické veStěpán Kučera. Sříbrný byl To- teránské závody. Asamozřejměi
máš Fuchs z Mníšku pod Brdy na o soutěžní motocykiy v řadách

skončil veteránistů," zmínil Kučera. ,,PoVladislav Ftáčekz Bezdědovic na děkovat chci ještě všem pořadamotocyklu ČZrratt tlS.
telům v depu i na trati, kterycrr
V samotném závodé se pak na jsou téměř čtyři desítky. A dále
trati objevilo několik problémů, všem sponzorům, kteří nám na
ovšem všechny se podařilo vyře- uspořádrání této náročnéakce přiJawě 175 anařetímmístě

šit, atakpodle organizátorubylo spěli!"
největší obtížívelké množstvíDo dalšího rďníku chysájí orpromočených a tedy nečitelných ganizátoři opět nějaké změny a

jezdeckých karet

-

výkazů. ,,Di- úpraly, zatím však podle Štěpana

vákůovšemipřesnepřizeňpoča- Kučery zůstanou pod pokličkou.
sí dorazilo yice než požehnaně,

Text afotn MiIoš Vrdtný

V závodě byla letos také poprvé otevřena kategorie nad 60let s JAWA553,Iibeňak"zroku 1962.
tím, že ffať i časy byly pro §,to jezd- ,,Tento jezdec absolvoval opakoceshodné,tatokaiegoriebylapou- vaně i původní Soutěž Šumavou
.l an B ii lun,, kráí.r,ůžt

Do 5. ročníkuSoutěže Šumavou se přihltisilo

jbh nakonec postavilo

Posledních pdr dní mají případní zdjemci na tq aby ještě navštívili
venkovní výstavu v ulbi Na Příkopech v Blatné. ZÁe jsou naproti
aimku umístěny panely, které připomínají, proč se Blatné dříve říkaIo město růží.K vidění budou už jen do 25. srpna Výstava začala tl
polovině dubna a byla uspořddána ke 100. výročípočdtku ružařskeho podniku zahradníka a pěstiíele Jana Bóhma (/888 - 1959). Jeho
nůžovéplantdže, jak uvddí anotace, se ve 30. letech 20. století roz,
prostíraly na ploše přesahující 30 hektarů. Jan Bóhm vyšlechtil 120
nouých odr,ůd růžía jeho blětiny se vyvdžely do celého světa To yše
a mnohem více se ncivštěvnícidozvědí z ústavníchpanelů a láka,
Text afoto -mivdlem jsou i velkofolmdtové fotografle
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100

jezdců, na start se

92.

Nlěsto Yolyně hledá ředitele/ku
mqtqřqké škqly
Náležitosti konkurzního íízenínajdete na
www.yolyne.eu. PřihláŠku s přílohami je
nutno podat do 3. 9.20L9, předpokládaný
nástup od 1. 10. 2019, příp. dle dohody.
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