
Liška dramatizuje
Večer dorazil i Honza Zácha s Martinou, kteří 

přivezli Michalovi Prskavcovi opravenou 
Jawku. Navečer dojela i moravská sekce, 

bez Mariána, předsedy Klíče, který se rozhodl 
trochu se pokoukat po tej českej krajině, a tak 
to vzal zkratkami, které byly sice delší, zato však 
méně pohodlné. Podívat se na závody přijel 

V pořadí už šestý závod MČR motokrosu proběhl na konci srpna v Horšovském Týně. Nevelké depo 
se zaplnilo už v páteční odpoledne, někteří přijeli časně ráno, a tak se nás nakonec sjelo třicet, 19 
ve třídě 450 a 11 v kategorii OPEN. 
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i mistr Tyle starší, který cestou z Itálie jel náhodou 
okolo, ráno dorazil i Marek Jetel Křepelka se 
svým doprovodem, tedy přivezl ho Jirka Kašpar, 
neboť Marek po závodech ve Važanech je stále 
zasádrován a zaortézován. Depo poměrně brzy 
ztichlo, až tak byla znát absence Petra Krtka 
Fedka, který dorazil také až po ránu…

V sobotu časně ráno na trať vyjeli hasiči, snažili 
se, co mohli, leč marně, stejně se prášilo, a tak 
vytvořené kaluže a bahýnko vyžrali vždy chlapi 
na čtyřkolkách ve třídě do 450 vyjma tréninku 
a kvalifikace, kteréžto jízdy se jely sloučené. 
V kvalifikaci zajel nejrychlejší čas Jindra Petlach, 
následován Tušlem, Liškou, Prskavcem a Klíčem.
V jednu hodinu vyrazila ze startovního roštu 
třída do 450. Do vedení šel ihned po startu 
Pavel Vik jun., v závěsu za ním Martin Foxík 
Liška, Lukáš Kalous a Míra Zatloukal. Pavel Vik 
po několika kolech své místo přepustil Martinovi 
#55, stejně tak Lukáš Kalous uvolnil svoji pozici 
Mírovi Zatloukalovi. Za ně se zatím ze zadních 
pozic propracovali Honza Jasanský a Radovan 
Bureš, kteří celou rozjížďku sváděli boj o páté, po 
odpadnutí Martina Lišky pak o čtvrté místo s tím, 
že vítězně ze souboje vyšel Honza. Martinovi 
odešlo těsnění pod hlavou, jasně že u motoru, 
a tak pro něj rozjížďka skončila v roli diváka. 
Hezky chlapec dramatizuje závěr mistráku, 
myslím, že Marek Křepelka si drbe hlavu, co že 
to v těch Vážanech blbnul. Pavel Vik si tedy moc 
pěknou jízdou dojel pro první místo před Mírou 
Zatloukalem a Lukášem Kalousem.  
Vzápětí byl odstartován první závod třídy 
OPEN a do čela vyjel Marián Klíč, tlačen Jindrou 
Petlachem a Davidem Tušlem. Kdo čekal souboj 

» Pavel Vik

» Souboj Klíč (14) - Petlach
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samozřejmě neodpustil, vždy když Honzu míjel, 
naň pokřikovat, cože mu to je a proč nejede, 
což snad k smrti vyčerpaný Honza snad ani 
nevnímal. 

Mariána a Jindry, ten se nedočkal, protože Jindru 
zradila fyzička, a tak se na jeho místo propracovali 
David a za ním Michal Prskavec. Michal se snažil 
Davida pojet, byl to souboj kolo na kolo, ale na 
trati s parametry, jako má tato, se předjíždí jen 
velice špatně, a když, tak většinou po chybě 
soupeře. Té se ale zkušený David nedopustil, 
zatímco Michal začal z přemíry snahy chybovat 
stále více. Do cíle po zhruba 25 minutách tedy 
dojel jako první Marián, druhý David a třetí 
Michal. V hloubi startovního pole sváděl boj 
sám se sebou Honza Rejholec, dojel na pokraji 
totálního vyčerpání, a tak většina z nás tipovala, 
že druhou rozjížďku již nenastoupí. V depu se 
zatím tým kolem Martina Lišky horečně snažil 
opravit jeho KTM, když se zdálo vše na dobré 
cestě, vytrhl se šteft z bloku válce. Naštěstí 
v depu side si chlapci zapůjčili závitovou vložku 
a zdálo se být vše zachráněno. Opak však byl 
pravdou, vložka se vytrhla také, a tak se zdálo 
pro Martina být odpískáno. Doslova za minutu 
dvanáct se však našlo řešení, zapůjčení mašiny 
od nejmenovaného dobroděje, kterému celý 
team Foxíků tímto ještě jednou moc děkuje.
Žebřík do druhé rozjížďky padl s mírným 
zpožděním a jako by se opakovala rozjížďka 
první. Pavel Vik přepustil první místo Martinovi 
Liškovi, Lukáš Kalous svůj post postoupil Mírovi 
Zatloukalovi a Honzu Jasanského opět chtěli 
obrat o jeho místo, tentokrát Lukáš Studený, leč 
marně, i když je znát výrazné zlepšení jeho jízdy 
a hlavně pak kondičky.
Druhá rozjížďka tedy skončila v tomto pořadí a na 
start začala najíždět třída OPEN. Po startu stejné 
pořadí jako v rozjížďce první a na prvních čtyřech 
místech začal boj. Nejprve se na čtvrté místo 
propadl Jindra Petlach, několik kol poté 
neodolal tlaku Davida Tušla Marián Klíč 
a uvolnil mu první místo. Jindra pár kol 
před koncem zmobilizoval ještě zbytek 
svých sil a předjel Michala Prskavce, aby 
se tak dostal na místo třetí. Poněkud 
vzáději sváděli souboj Jarda Faktor 
s Davidem Fedkem a ještě hlouběji se 
Honza Rejholec pustil do stíhání Radka 
Procházky. To ho ale tak vyčerpalo, že 
několik kol před koncem zastavil u našeho 
hloučku totálně vyčerpán. Radek si potom 
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PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ 
PO HORŠOVSKÉM TÝNĚ:

450: 1. Martin Liška 259 b., 2. Marek 
Křepelka 210 b., 3. Pavel Vik jun.205 b.
OPEN: 1. David Tušl 286 b., 2. Marián Klíč 
242 b., 3. Jindra Petlach 226 b.

.: str. 63  :.

PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ 
PO HORŠOVSKÉM TÝNĚ:

» David Tušl

» Lukáš Kalous

» Jarda Kapr
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