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O vítězích rozhodovaly zkušenosti i fyzická kondice  
 
Jindy klidné okolí místního hřbitova se na několik hodin 
přeměnilo v dějiště souboje těch nejrychlejších sjezdařů v 
kraji. Sobotní závod Hrabáček servis bikerally Želechovice 
přinesl kromě ohromné podívané pro přítomné diváky také 
spoustu zajímavých sportovních momentů.  
 
Nezklamali staří ostřílení matadoři Michal Červenka ani Tomáš 
Musil, kteří před sebe tentokrát nepustili žádného mladíčka. Třetici 
nejrychlejších doplnil David Pala. Tento závod byl o zkušenostech a 
hlavně o fyzické kondici. Umělé skoky, rozmáčené bahnité pasáže 
a vytahané bahno na asfaltu a žulových kostkách vyžadovalo nejen 
správný výběr pneumatik. Ztratit se dalo i na šlapavých pasážích 
mezi technickými úseky, kde každé šlápnutí navíc rozhodovalo o 
úspoře drahocenných vteřin.   
 
Výsledky „Muži“ nad 18let 
 
1. Červenka Michal / Červenka Subform Team    00:03:59.9 
2. Musil Tomáš / Cykloservis Zlín     00:04:05.0 
3. Pala David / Červenka Subform Team    00:04:06.6 
 
Tropické počasí dodávalo soutěži parádní letní atmosféru. Ačkoli se 
soupeřilo v prostředí centra obce, technicky velmi náročná trať 
vedla terénem kolem asfaltové cesty, a závodníci, ale i přihlížející 
měli tudíž dokonalé podmínky pro zážitky za tak parného letního 
dne.  
 
 
Mezi původně 109 přijatými bikery se odvážila změřit síly také jedna závodnice Aneta Sadílková, která útočila na 
výslednou pozici v první stovce.  
 
Výsledky „Ženy“  
 
1. Sadílková Aneta / DH Piraňa team     00:05:58.9 
 
Průběh celé akce ani tentokrát nepostrádal dramatické chvilky. Obtížnost terénu zapříčinila spoustu pádů a menších 
nehod. Naštěstí tu kromě jednoho šití kolena nebyly žádné vážnější zranění a s trochou nadsázky lze tyto drobné 
havárky označit jako součást sportovní show. Do cíle nakonec úspěšně dorazilo celkem 102 borců.  
 
Se záludnými nástrahami tratě si z nejmladších borců nejlépe poradili tito: 
 
Výsledky „Střelci“ do 15let 
 
1. Zlámal Tomáš / BTS racing      00:04:31.2  
2. Navrátil Tomáš / Heartattack Racing    00:04:33.7 
3. Gajdošík Dominik / SBT Fryšták     00:04:34.5 
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V kategorii neodpružených kol se nejlépe vedlo Fryštačanům. 
 
Výsledky „Hardtail“  
 
1. Huňa Tomáš / SK Grafobal      00:04:08.1 
2. Kolajík Martin / SBT Fryšták      00:04:09.8 
3. Nášel Lukáš / SBT Fryšták      00:04:11.8 
 
Výsledky „Junioři“ od 15 do 18 let 
 
1. Matyáš Petr / SK Grafobal      00:04:03.7 
2. Kruťa Lukáš / Červenka Subform Team    00:04:07.7 
3. Bělák Zdeněk / SBT Fryšták      00:04:08.3 
 
Želechovická bikerally se po celou dobu nesla v duchu dobré zábavy. Přispěla k tomu hlasitá muzika, příjemné zákoutí u 
občerstvení i výkony závodníků. O hlasité fandění se postaral neúnavný hlas moderátora Michala Berky a početné 
hloučky pohledných faninek. Po vyřešení drobných problémů s časomírou byly příjemným zpestřením four-downové  
rozjížďky na závěr.   
 
Pro Želechovice, které se nedávno 
odtrhly od Zlína, to byla další 
samostatná akce pro mládež a oživení 
pro místní obyvatele.  
 
Po všech stránkách povedená akce z 
dílny zkušeného organizátora Jiřího 
Haferníka opět potvrdila pořadatelskou 
vyzrálost lidí, pohybujících se kolem 
Meatfly Wood Bike Series 2010. I když 
po páteční bouřce vše nasvědčovalo o 
zcela jiném průběhu. Kluci se museli 
vypořádat s nánosy bahna, 
převráceným stanem a popadanými 
zábranami.  
 
Už teď se ale všichni těšíme na další 
závod, 
který se pojede 18.9. 2010 v Trnavě. 
 
Foto: Tomáš Javorský  
 
 
Zákulisní informace naleznete na BikeGeneration.cz 
 
 
Komentář – Michal Červenka 
Myslím, že trať se povedla v rámci možností dané lokality a času. Hlavně za sucha byla rychlá a hravá. Za mokra to již 
bylo horší a stala se z ní velmi zrádná a náročná na fyzičku. Co se týká organizace, vždy může být něco lepší, nějaké 
mouchy byly, ale myslím, že vše proběhlo v poklidu a nebyl zásadní problém. Výsledky jsou vždy zajímavé, tentokrát 
nejvíce asi překvapil ve WBS Tomáš Huňa a ve 4x Tomáš Klanica. Navrhoval bych příště jen zlepšit podávání informací 
divákům i jezdcům. 


