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V nedûli, 25. kvûtna, odstartovala
Romana Tomá‰ková ze Sv. Katefiiny, do
své druhé sezóny silniãních závodÛ mo-
tocyklÛ. Na maìarském okruhu
Pannonia Ring, leÏícím poblíÏ Balatonu
se konal dal‰í závod Alpsko -
Jadranského ‰ampionátu. Pfiivítalo nás
velmi chladné a vûtrné poãasí, jehoÏ ráz
se po cel˘ víkend nezmûnil. Na‰tûstí ne-

vy‰la pfiedpovûì de‰tû a v‰echny jízdy
probûhly na suché trati.

K závodu samotnému jsme nastupo-
vali bez pfiehnan˘ch ambicí, neboÈ moto-
cykl jsme dávali dohromady v t˘dnu
pfied závodem a pro Romanu to byl, po-
kud nepoãítáme pût kol v rámci testová-
ní v Brnû, vÛbec první start v sezónû.
Podle toho vypadaly i úvodní tréninkové

jízdy, kdy se jen zvolna dostávala do
tempa. Postupnû v‰ak svoje ãasy zlep‰o-
vala. Po dal‰ích drobn˘ch úpravách na
motocyklu se v kvalifikaãním treninku
propracovala k ‰estému místu, coÏ zna-
menalo start ze druhé fiady pfii nedûlním
závodû. V nûm projevila svoji bojovnost
a po pfiedjetí nûkolika jezdcÛ se usadila
bezpeãnû na ãtvrtém místû, které udrÏela
aÏ do cíle. ·éf t˘mu, Pavel Tomá‰ek byl
spokojen: „Za dan˘ch podmínek jsme
zde dosáhli maxima a hlavnû, na rozdíl
od loÀska dojeli v pofiádku do cíle na
slu‰ném místû, které navíc znamenalo
i vítûzství v klasifikaci Mistrovství âR.
Na soupefie, ktefií se umístili pfied
Romanou jsme tentokrát je‰tû nemûli.
VÏdyÈ napfi. vítûz závodu, velezku‰en˘
Ital Gnagni, jezdec a konstruktér v jedné
osobû, je b˘val˘m pravideln˘m úãastní-

kem závodÛ Mistrovství svûta”. RovnûÏ
Romãa byla spokojená:  „Jsem ráda, Ïe
jsem si mohla letos poprvé pofiádnû za-
jezdit a postupnû se jízdu od jízdy zlep-
‰ovat. Jen ta zima byla hrozná. Doufám,
Ïe v chorvatském Grobniku, kde  nás ãe-
ká dal‰í závod, bude tepleji.”

Text: Vladimír JirÛ‰ek
Foto: archiv Romany Tomá‰kové

Romãa a její trofeje. Závodnice Romana Tomá‰ková.

Romãa na trati.

Renovace parket (brou‰ení, kytování, lakování)

Pokládka parket, kazet, bordur
Pokládka dfievûn˘ch venkovních ro‰tÛ

Pokládka plovoucích podlah
MoÏnost pouÏití domácích i cizokrajn˘ch dfievin (Afrika, Asie, …)
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