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Romãa a její nejcennûj‰í trofej.

Romãa pfied startem.

Serpentiny mezi ·ebrovem a Blanskem jsou vyhledávan˘m úsekem motorkáfiÛ.
Dennû jich zde pfies léto za pûkného poãasí projede nespoãet. Mimo jiné i díky tomuto
faktu na vybran˘ch místech tohoto úseku pfiibyla nová speciální svodidla. MoÏná je to
souhrn náhod, Ïe právû poblíÏ této trasy se narodil a bydlí zde mimofiádn˘ mlad˘ ta-
lent, motocyklová závodnice Romana Tomá‰ková. Romanû je pouh˘ch tfiináct let, pfie-
sto sbírá poháry mezinárodního charakteru a poráÏí mnohem star‰í, zku‰enûj‰í jezdce.
Listy regionÛ se za Romãou rozjely, aby jí poloÏily pár otázek.

Romão, kdy jsi poprvé sedûla na
motorce a kdo tû k tomu pfiivedl?

No, ve tfiech letech jsem se nauãila
jezdit na kole, ale taÈka mûl doma
v garáÏi minimotorku (minibike).
Jednou jsme jeli s tatínkem a s dûdem
do Brna na MasarykÛv okruh, to mi
pr˘ bylo 4,5 roku. Tam mû taÈka po-
sadil na minimotorku a fiekl: „Jeì”.
To si pamatuju, jak jsem poprvé jela,
ale narazila jsem do vrat hasiãÛ, pro-
toÏe jsem neumûla zastavit a hned se
spustil poplach…

TakÏe „za v‰ím hledej tatínka”,
jak se fiíká. Pamatuje‰ si, kdy jsi je-
la svÛj první závod?

V 7 letech jsem si musela udûlat
„licenci jezdce” pro závodûní na mi-
nibiku. SvÛj úplnû první závod jsem
jela v 7,5 letech v Brnû na
Masarykovû okruhu. Byl to Pfiebor
âeské republiky SZM (mezinárodní
úãast – pozn. redakce). Tenkrát jsem
byla osmá z ‰estnácti jezdcÛ. 

Myslím, Ïe v 7,5 letech je to na
tvÛj první závod pûkn˘ v˘kon. Jak˘ je
tvÛj nejvût‰í úspûch?

Tûch bylo… (smích) První velk˘
Ïivotní závod na velké motorce od
pana Hilburgera jsem jela 21. – 22. 4.
2012 na okruhu Slovakia Ring. Jel se
tam Mezinárodní seriál Alpe-Adria
CUP a pfii tom je‰tû mistrovství âR.
Celkovû v Alpe-Adria CUPu jsem
dojela na 2. místû a v âR jsem byla
první. Teì jsem vyhrála 15. 6. 2012
Pohár âSMS, ten se jel taky na
Slovakia Ringu. Na „bednû” stojím
skoro kaÏdé závody. ☺

Zmínila jsi, Ïe má‰ velkou motor-
ku. Na jakém stroji jezdí‰ teì?

V bfieznu leto‰ního roku jsem do-
stala od pana Otty Hilburgera jako
sponzorsk˘ dar motocykl SNF
250R HONDA MOTO 3. Je vût‰í
a rychlej‰í, neÏ motorka, na které
jsem jezdila. Jezdím bûÏnû pfies 200
km/hodinu.

To je opravdu uÏ hodnû velká
rychlost. Mûla jsi na motorce nûjak˘
úraz?

Párkrát uÏ jsem spadla, odfiela jsem
kombinézu, motorku jsem rozbila, ale
mnû se nic nestalo. Maximálnû nûja-

ká modfiina nebo obraÏenina.

Kombinéza se za‰ije, mo-
torka se opraví. Hlavnû, Ïe
tobû se nic nestalo. Prozraì
nám, kdo ti vybíral design
kombinézy?

Design kombinézy mi na-
vrhla firma, co je ‰ije. Mám
to sladûné s motorkou. KdyÏ
z kombinézy vyrostu, dosta-
nu vût‰í, ale vlastnû tu sa-
mou…

Nechme teì chvíli motor-
ku b˘t a zamûfime se na nû-
co jiného. Má‰ pfied závo-
dem trému?

Nûkdy mám, nûkdy jsem
v pohodû, je to jak kdy.

Musí‰ pfied závodem do-
drÏovat nûjak˘ reÏim?

V den závodu jím jen ovo-
ce nebo tûstoviny, nûjakou
lehkou stravu. Musím hodnû

pít, protoÏe toho hodnû vypotím. Po
závodû se umyju, pfievleãu, odpoãnu
si a aÏ dostanu hlad a chuÈ k jídlu, tak
se najím. Mám ráda ‰pagety, kufie
kung-pao a hlavnû rÛzn˘ jídla od ba-
biãky.  Nejlep‰í jsou její amolety s ja-
hodovou marmeládou.

Kdo je tvÛj vzor?
Valentino Rossi a fandím domácí-

mu jezdci Karlu Abrahamovi.

Kdo ti vytváfií zázemí?
Na závody jezdíme v osmi lidech.

Jedu já, rodiãe, bratr, pan Otto
Hilburger – mÛj sponzor, pan Rydzi,
ten se stará o elektrickou ãást na mo-
torce, Tomá‰ Wiltavsk˘ – mÛj web-
master a Ladislav JirÛ‰ek, ten se stará
o novinafiinu a zprávy. K cestám na
závody máme svÛj upraven˘ autobus,
kde máme kuchyÀku, prostor na spa-
ní, posezení u TV (tam odpoãívám po
závodû… ☺, sociální zafiízení, …

¤íkala jsi, Ïe kromû rodiãÛ s tebou
jezdí i bratr. TakÏe má‰ sourozence?

Ano, mám bratra, je mu 10 rokÛ.
Baví ho poãítaãové hry a floorbal, na
motorce by nejezdil…

Romão jak stíhá‰ závodûní se ‰ko-
lou?

Do ‰koly chodím normálnû od pon-
dûlí do pátku. Jen kdyÏ jsou závody,
tak vynechám a pak se to douãím.

Má‰ je‰tû kromû závodûní ãas na
nûjaké dal‰í koníãky?

S kamarádkami chodím ve Svaté
Katefiinû tancovat, vym˘‰líme si rÛz-
né sestavy a pak vystupujeme pfii rÛz-
n˘ch kulturních akcích a oslavách.
Dál mû baví floorbal, ten hraji za
‰kolní t˘m a je‰tû hraji na klávesové
nástroje, ale to mû vÛbec nebaví. 

Vzpomene‰ si, ãím jsi chtûla b˘t
jako malá? Pfieci jen to není tak dáv-
no…

V matefiské ‰kole jsem mûla kama-
rádku a chtûli jsme mít stejné povolá-
ní. Napfied to byly policajtky, pak
právniãky, ale dneska je‰tû nevím…
Dokud budu vozit ze závodÛ poháry,
tak budu jezdit. KdyÏ bych nevyhrá-
vala, tak by mû to asi uÏ nebavilo…

Romão, dûkuji ti za rozhovor, pfie-
ji ti krásné prázdniny a na poli spor-
tovním aÈ se ti jen a jen dafií.
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Ve Svaté Katefiinû vyrÛstá
motocyklov˘ talent


