Rok 2013
12. ledna 2013
Jako již každý rok jsme uspořádali první bál
v obci. Jednalo se o 13. MOTOBÁL, který se
uskutečnil v Sokolovně Merklín. Vystoupení
ochotníků AVZO Merklín, kteří předvedli
vystoupení akvabel sklidilo bouřlivý potlesk od
stojícího publika. První cenou v losované
tombole byl skútr. K tanci a poslechu nám zahrála
skupina PAPA band.

Do sezóny 2013 jsme pro naše jezdce a hlavně pro naše diváky –

přepracovali jsme celý prostor startu, takže nám
vzniklo úplně nové startovací zařízení rozšířené
pro start 40ti jezdců se startovací budkou
uprostřed. Nově je také umístěn čekací prostor
(předstartovní prostor), který je umístěn za
startem a dělí jej od startu nově vybudovaná
protihluková stěna.

Toto celé jsme posunuli dále do louky a
provedli terénní úpravy, takže nám vznikl
úplně nový prostor, který využijeme na
zatraktivnění závodů tím, že první zatáčka po
startu již není nahoře na kopci, ale přesunuli
jsme ji dolu na úroveň cílové roviny, takže
celý startovní proces spolu s průjezdem první
zatáčky bude možné lépe sledovat.
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Z důvodu větší bezpečnosti jezdců byla zrušena
lavice (skok do cílové rovinky) a byla nahrazena
úplně novým skokem, který je daleko
bezpečnější. Také jsme na některých místech
rozšířili trať tak aby odpovídala všem předpisům
předepsaným pro ni. Nainstalovali jsme
záchytné ploty pro větší bezpečnost všech
účastníků závodů, ať se již jedná o jezdce tak
především o návštěvníky našich závodů.

7. dubna 2013
Po dlouhé zimě jsme uspořádali první závod
SMS
Praha
seriál
VVL-LORENCLOGISTIC CUP, který se měl původně
konat 24. března 2013, ale vzhledem
k mrazivému počasí, které nám nedovolilo
tyto závody uspořádat v termínu jsme je
přesunuli na tento termín tj.7. dubna 2013, ani
při těchto závodech nám moc počasí nepřálo,
ale závody se odjely. Těchto závodů se
zúčastnilo hlavně v mladších kategoriích i
několik závodníků z Polska.

V jednotlivých kategoriích zvítězili tito závodníci:
50 ccm mladší st. číslo 5, Kabát Antonín, se strojem KTM 50,
50 ccm starší st. číslo 202 Máj Adam, se strojem KTM 50,

65 ccm st. Číslo 131 Bukowicz Filip z Polska, se strojem Cobra 65,
85 ccm mladší st. číslo 313 Polák Petr, se strojem KTM 85,
85 ccm starší st. číslo 117 Votava Roman, se strojem KTM 85,
Čtyřkolky Hobby st. číslo 16 Karas Lukáš, se strojem Yamaha 450,
Čtyřkolky Profi st. číslo 63 Poláček Zdeněk, se strojem KTM 505 SX,
Veterán 40+ st. číslo 303 Skalka Roman, se strojem Honda 450,
Veterán 50+ st. číslo 191 Potůček Jaroslav, se strojem KTM 450,
Veterán 60+ st. číslo 9 Velký Zdeněk, se strojem Honda 450,
MX 2 st. číslo 27 Finěk Martin, se strojem KTM 250 4T,
Open st. číslo 771 Vokáč Miroslav, se strojem Kawasaki 450,
Hobby MX2 st. číslo 194 Kratochvíl Václav, se strojem Yamaha 250 4T,
Hobby Open st. číslo 212 Mikas Ladislav, se strojem KTM 450.
Celkem se do závodu v jednotlivých kategoriích přihlásilo 169 závodníků
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12. května 2013
Jsme uspořádali další závody SMS Praha
seriálu VVL-LORENC-LOGISTIC CUP.
Tentokráte nám již počasí přálo, ale
závodníků přijelo málo.
V jednotlivých kategoriích zvítězili tito závodníci:
50 ccm mladší st. číslo 14 Bodurka Daniel, se strojem KTM 50,
50 ccm starší st. číslo 13 Šperling Dominik, se strojem KTM 50,

65 ccm st. číslo 193 Proučil Šimon, se strojem KTM 65,
85 ccm mladší st. číslo 313 Polák Petr, se strojem KTM 85,
85 ccm starší st. číslo 33 Klimo Jan, se strojem KTM 85,
Veterán 40+ st. číslo 144 Rybák Martin, se strojem KTM 450,
Veterán 50+ st. číslo 19 Farkaš Petr st., se strojem Honda 450,
Veterán 60+ st. číslo 9 Velký Zdeněk, se strojem Honda 450,
MX 2 st. číslo 151 Paul Tomáš, se strojem Suzuki 250 4T,
Open st. číslo 333 Dvořák Martin, se strojem Kawasaki 450,
Hobby MX2 st. číslo 97 Farkaš Petr ml., se strojem TM 125,
Hobby Open st. číslo 212 Mikas Ladislav, se strojem KTM 350.
Celkem se do závodu v jednotlivých kategoriích přihlásilo 85 závodníků

22. června 2013
Spolupořádali jsme 5. ročník cyklistického
terénního závodu Tour de Merklín. Vydařilo se
nám počasí. Závodů se zúčastnilo 90 závodníků
ze širokého okolí Merklína. Vyhlášeny byly tyto
kategorie:
Děti do 15 let, které jely 30 km kde zvítězil
Adam Suchý s časem 1 hodina 31 minut
Muži 30 km kde zvítězil
Michal Fridrich s časem 1 hodina 12 minut
Ženy 30 km kde zvítězila
Michaela Bláhová s časem 1 hodina 22 minut
Ženy 50 km kde zvítězila
Šárka Zezulová s časem 1 hodina 20 minut a
Šárka se celkově umístila na 20 místě mezi muži
Muži 50 km kde zvítězil
Tomáš Jindřich s časem 1 hodina 30 minut
Ze závodu byla pořízena reportáž, kterou pořídili naši
členové Stanislav Žižka (kamera a komentář) a
Werner Kříž (řidič) na motocyklu Yamaha o obsahu
125 ccm.
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28. července 2013
Se konalo v Merklíně Mistrovství České republiky motokrosu žen
Sdružený přebor SMS motokrosu Nepomuk, Střední Čechy, Chomutov – MOTUL CUP
Zde je pozvánka a report ze závodu od Miroslava Šimka. Děkujeme.

Žhavá motokrosová neděle
Žhavá motokrosová neděle 28. 7.
2013 – to je aktuální nabídka
západočeského Merklína. Fanoušci
motorismu ze západní části republiky
se nemusí v panujících vedrech
trmácet nikam daleko. Atraktivní
podívaná se jim bude servírovat přímo
pod nosem!
Pro pánskou část publika je tentokrát
připraven rajcovní bonus, protože
hlavním bodem programu bude
mezinárodní
mistrovství
ČR
v motokrosu žen! Okouknout holky a
mašiny můžete nejen na trati, ale
samozřejmě i v depu, které je pro
návštěvníky volně přístupné. A
v tomhle hicu bude rozhodně na co
koukat!
K návštěvě merklínských závodů jsou
mile zvány také dámy, protože i pro
ně je připravena parádní podívaná. Na
svých krosových strojích se jim
předvedou borci ze západních,
středních a severních Čech, kteří
porovnají síly v rámci renomovaného
MOTUL
CUPu,
sdruženého
pohárového
seriálu
středisek
motokrosu Nepomuk, Střední Čechy a
Chomutov. Divákům pravidelně
nabízí výbornou zábavu, a stejně tak
tomu bude i v neděli v Merklíně, kde
aktivní pořadatelé z místního AVZO
zatraktivnili výhled na první zatáčku po startu. Těch nás čeká celkem 12, protože rozjížďky děvčat doplní
krosaři ve třídách Hobby MX2, Hobby Open, MX2, Open a Veterán.
Ať už vás rozpálí motokrosová show nebo rozjetý mozol na obloze, rychlá pomoc je v pohostinném
Merklíně vyřešena. Můžete se zchladit ve stínu mnoha stromů nebo u dobře zásobených stánků
s občerstvením. Kromě žízně zde ukojíte i další choutky, připraven bude tradiční gulášek, závodnická
klobása a další grilované dobroty. Vemte si tedy s sebou nějaké kačky, ale určitě vám mnohé zbydou,
protože ceny budou tradičně mírné.
Do Merklína je to příjemný letní výlet krásnou krajinou Plzeňska. Závodiště se nachází na kraji obce a
dojedete až k němu pohodlně autem. Můžete dorazit již ráno, kdy od 8 hodin program zahájí volné a
kvalifikační tréninky, hlavní závody pak začínají ve 12:30 hodin. Hlasový doprovod akce obstarají
komentátoři Petr Maršálek a Miroslav Šimek.
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Merklín rozpálený sluncem, ženami a mašinami
MČR žen a Motul Cup - Přívětivé městečko Merklín, zasazené do romantické krajiny jižního Plzeňska,
přivítalo v neděli 28. 7. 2013 Mezinárodní mistrovství ČR v motokrosu žen doplněné o kompletní Motul
Cup, sdružený pohár středisek motokrosu Nepomuk, Střední Čechy a Chomutov.
Sehraní pořadatelé z AVZO Merklín, dirigovaní
Wernerem Křížem, prognózu extrémního horka přijali
s ledovým klidem. Naprosto identické podmínky zvládli
při loňských srpnových závodech, takže postup řešení
měli všichni v čerstvé paměti: kropit, kropit, kropit…
Obětovali se samozřejmě také místní dobrovolní hasiči,
pro které tento víkend v tatrách rozhodně nebyl rekreací.
Pravidelně se tak na dráze střídal motokros s truck trialem
a leckoho mohlo napadnout, zda se pořadatelé nesnaží
místní rybník přesunout na kopec se závodištěm. Nakonec
trať „vyžahla“ rekordních více než 210 tisíc litrů vody!
Těžká dřina se zaléváním nepřinesla zeleninu, nýbrž ovoce v podobě téměř bezprašného okruhu, za který
merklínští sklidili od jezdců nejednu pochvalu.
Smeknout je ale nutné i před všemi závodníky, kteří se v tropických podmínkách posadili za řídítka a
pustili se do boje. Již od rána bylo pilotům jasné, že v tomhle jasnu bude malým vítězstvím vůbec
kompletní program absolvovat. Vzhledem k nižším počtům startujících ve všech třídách čekala na
přeživší kromě dobrého pocitu z vlastní odolnosti i jistota bodového zisku.
MM ČR žen dominovala Marika Mlýnková.
Slabší účast než obvykle nebyla pouze v MM ČR žen, protože 14 závodnic na startu představuje letošní
standard. Kvantitě i kvalitě pomohl návrat úřadující šampionky Lucie Simonové (KTM), která pro
zranění vynechala minulý podnik v Sedlčanech, což ji
stálo vedení v seriálu. Přes zdravotní handicap jela
Simonová rychle a spolu s Barborou Laňkovou
(Suzuki) a Marikou Mlýnkovou (Kawasaki) vytvořila
v obou jízdách vedoucí trio, které výrazně ujíždělo
zbytku startovního pole. Mlýnková byla z této trojice
vždy nejrychlejší a maximálním bodovým ziskem
z Merklína si upevnila první místo v šampionátu před
dvěma závěrečnými podniky. Mezi 2-takty byla
nejrychlejší Hana Sobotková (Suz.).
Výsledky MM ČR žen Merklín 28.7.2013:
1. Mlýnková, 2. Laňková , 3.Simonová
Motul Cup se blíží do finále
Také Motul Cupu budou po Merklínu chybět do konce
pouze dva podniky, takže kdo z jezdců chtěl v tomto
poháru něco dokázat v celkovém hodnocení, musel zde
dobře bodovat. Ve třídě Hobby MX2 tomu tak bylo, a
lídři seriálu se postavili na stupně vítězů. Nejvýše byl
Miloš Neužil jun. (KTM), který potvrdil aktuální formu a
vyhrál obě jízdy. Radost si udělal i nejmladší jezdec
celého startovního pole Motul Cupu 14letý Luboš Kurek
(Yamaha), který si připsal první pohárové body v životě.
Ve třídě Hobby Open se to od začátku rýsovalo pro
domácího miláčka Vernera Kříže (VV MX), když poměrně jasně vyhrál první jízdu. Do druhé šel ale
nejrychleji David Heller (Suz.) a za ním lídr seriálu Michal Buchta (Kaw.). „Verny“ odmítl taktizování a
šel si znovu dravě pro vítězství. Zhruba v polovině jízdy polkl Buchtu a chystal se smlsnout si i na
Hellerovi. Ten však útok ustál a získal si celkové prvenství, protože zašlápnutá mašina poslala Kříže zpět
na třetí místo za Buchtu.
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Ve třídě Veterán si přijel pro radost zazávodit zdravotními
komplikacemi sužovaný Vladimír Potužák (Husaberg) a připsal si oba
holeshoty. Pak mu ale síly postupně ubývaly, takže se prosadili čilejší
borci. Obě jízdy bezpečně vyhrál Roman Malý (Suz.) před Miroslavem
Kurkou (Kaw.). Vedoucí muž seriálu tak poprvé vyhrál také závod a ve
vyrovnaném hodnocení veteránů si připsal důležité body.
Třídy MX2 a Open jely výjimečně dohromady a na republikové úrovni
kritizovaný koncept měl v Merklíně úspěch. Zasloužil se o to zejména
hostující Marek Krejčí (KTM), který nejen že v MX2 dvakrát porazil
dotírajícího Pavla Schneidera (KTM), ale „pokosil“ i většinu krosařů
silnější třídy. V té si to o prvenství rozdali Miroslav Vokáč (Kaw.)
s Jakubem Košnářem (Honda), přičemž rychlost a fyzička druhého
jmenovaného rozhodly o závěrečné jízdě i zlatém věnci za celkové
vítězství.
Výsledky Motul Cup Merklín 28. 7. 2013:
Hobby MX2: 1. Neužil., 2. Vít Ant., 3. Válek
Hobby OPEN: 1. Heller, 2. Kříž, 3.Buchta
Veterán: 1. Malý, 2. Kurka, 3.Mir. Bureš
MX2: 1. Krejčí 2. Schneider, 3.Marek Štípek
OPEN: 1. Košnář, 2. Vokáč, 3. Petr Fojtík

17. srpna 2013
Dne 17.8.2013 od 14.00 hodin proběhly v zámeckém
areálu Letní pivní kratochvíle. K ochutnávce bylo
připraveno 10 druhů zlatavého moku. Proběhl pivní
sedmiboj o hodnotné ceny, kdy své prvenství obhájil
Standa Žižka, člen našeho spolku AVZO Merklín.
Odpoledne vystoupily taneční skupiny Equet, večer
nám k tanci a poslechu zahrála skupina Darall s
předkapelou Iron Maiden revival.

23. srpna 2013
Dne 23.8.2013 vystoupila v zámeckém areálu v Merklíně skupina
Walda Gang s předkapelou Dymytry. Začátek byl ve 21.00
hodin. Byla velmi dobrá nálada, pivo teklo proudem a kamarádi,
přátelé a fandové se dostavili v hojném počtu.
Na obou akcích jsme se podíleli materiální i fyzickou pomocí.
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26. října 2013
Dne 26.10.2013 jsme zakončili sezónu 2013. Setkání se
uskutečnilo v prostorách našeho závodiště. Během akce se svezli
všichni příznivci a okusili obtížnost naší tratě.
Byly vyhlášeny tyto kategorie: družstva,
mechanik, veterán, MX 2, MX 3 a
hodinovka dvojic, která se jela v protisměru.
Vítězové jednotlivých kategorií byli
odměněni povedenými poháry.
Občerstvení bylo jako vždy zajištěno a
chutné prasátko, které jsme si opekli přímo
na závodišti se snědlo celé.

30. listopadu 2013
Uspořádali jsme vyhlášení seriálu VVL - Lorenc Logistic
CUP 2013, které se jako každoročně uskutečnilo v místní
sokolovně dne 30.11.2013.
Největším zážitkem pro nejmenší závodníky byla přítomnost
Petra Smitky, který jim předal poháry a ceny za jejich
umístění v letošním seriálu VVL - Lorenc Logistic CUP
2013.
Ceny dalším závodníkům kromě Petra Smitky ještě
přišli předat starostka obce Merklín Ing. Jana
Nováková, Bohumil Poslední, Bohuslav Vidlák a
další.
V programu vystoupila taneční skupina z Dobřan,
byly připraveny soutěže a hry pro děti i dospělé,
přijel nás taktéž navštívit Mikuláš, který rozdal
dětem hromadu cukroví.
Taneční parket po společném focení vítězů
rozhýbali ochotníci z řad AVZO Merklín.

Ve třídě Hobby Open se na celkovém prvním místě
v seriálu VVL - Lorenc Logistic CUP 2013 umístil
náš závodní jezdec Verner Kříž s motocyklem VV
MX 450. Blahopřejeme!!!
Celým večerem nás provázeli moderátoři
Petr Maršálek a Miroslav Šimek.
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27. prosince 2013
V pátek 27.12.2013 jsme spolupořádali lampionový
průvod pro děti, který byl zakončen v našem
motokrosovém areálu. Pro děti bylo připraveno velké
ohniště
a
lampionky
štěstí.
Dospělí
se
mohli osvěžit svařáčkem, gročkem nebo pivem, pro děti
byl připraven čaj a limo. Lampionový průvod jsme
zakončili ohňostrojem.

31. prosince 2013
31.12.2013 od 13:00 hodin se na motokrosu v
Merklíně konal silvestrovský trénink, kterého se
zúčastnilo asi třicet jezdců na motocyklech různých
kubatur, dokonce si přijela zatrénovat i jedna žena.
Někteří si přijeli zajezdit, jiní posedět a rozloučit se
se starým rokem. K občerstvení jsme pro všechny
připravili ovar, párky, grog, svařák, pivo a limo.
Někteří z účastníků oslavili příchod Nového roku
přímo na motokrosovém areálu v klubovně, kde se
sedělo za dobré nálady až do ranního kuropění.
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