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Rok 2016 
16. ledna 2016 

  Již tradiční každoroční první událostí v 

Merklíně se stal bál kdy se jednalo o 16. 

MOTOBÁL, který se uskutečnil jako již 

pravidelně v místní Sokolovně Merklín. První 

cenou v losované tombole ze vstupenek byl 

motocykl. K poslechu a tanci nám zahrála 

kapela Papa Band.  Letošního Motobálu se 

zúčastnilo 174 veselících se návštěvníků. 

 

23. ledna 2016 

Ještě před započetím motokrosové sezóny, za 

přispění počasí, jsme pořádali s dalšími 

organizacemi Mc Myška Merklín, SDH 

Merklín, TJ Sokol Merklín a Obcí Merklín 

„Párty na ledě“. Společně s místními hasiči 

jsme nalili vodu z Merklínky na louku u lávky 

ke hřbitovu a vznikla tak ledová plocha 

s přírodním ledem. O hudbu a ozvučení se 

nám postaral DJ MIP. Byly připraveny 

soutěže pro nejmenší, kteří byli za své výkony 

odměněny. Taktéž nás navštívili kolegové ze 

spolupracujícího AMK Stříbro. Hezké 

sobotní odpoledne a podvečer jsme završili 

Oldies diskotékou v Penzionu U Josefa. 

24. dubna 2016 

Opět jsme na naší motokrosové trati pracovali a 

vylepšovali ji od posledních závodů loňského 

ročníku motokrosových závodů. Vzhledem k tomu, 

že jsme neobdrželi volný termín na pořádání prvního 

závodu nového ročníku motokrosových závodů měli 

jsme více času na úpravu naší motokrosové tratě. Po 

mnoha žádostech jsme připravili s předstihem před 

konáním prvního závodu na merklínské trati volný 

trénink.  
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Slovo k sezóně 2016 

Vážení sportovní přátelé, příznivci motokrosu, jezdci 

opět jsme se ocitli v dalším roce a nová motokrosová sezona se kvapem blíží, proto dovolte 

několik málo slov k nastávajícímu ročníku. 

 Vzhledem k tomu, že nedošlo k avizované spolupráci mezi naším klubem a SMS Praha, 

rozhodli jsme se spolupořádat další ročník poháru. Letošní ročník poháru ponese název 

Západočeský Pohár Sdružených Středisek – Nepomuk, Střední Čechy, Chomutov a pojede se 

pod záštitou Motul Cupu Přeboru Čech – Západních, Středních a Severních. K tomuto spojení 

došlo z důvodu společného názoru na řešení současné situace v Českém motokrosu. 

Podařilo se nám dojednat celkem čtyři závody, které budou pořádány na závodištích 

v Plzeňském kraji. Jedná se o tyto závody 

30.4.2016 Stříbro 

18.6.2016 Horšovský Týn 

30.7.2016 Merklín 

15.10.2016 Merklín 

Koncem listopadu bychom uspořádali ještě celkové vyhlášení Západočeského poháru 

v Merklíně na Sokolovně. 

 Západočeský pohár bude organizován dle řádů AČR a budou na něj připravena Zvláštní 

ustanovení.  Pojedeme v těchto kubaturách 65/85 ccm, Hobby 125/MX2, Hobby MX1, Veterán, 

Open (lic. A+B). 

 Ještě pár slov k Merklínské trati. Naše trať v loňském roce prošla velkými změnami co 

se do profilu i délky trati týče a zátěžovou zkouškou v podobě závěrečného podniku Lorenc – 

Logistic Mezinárodní mistrovství ČR v motokrosu juniorů, kterého se dle všeobecného názoru 

zhostila velmi dobře. Na letošní rok připravujeme pouze drobné změny „kosmetického“ 

charakteru. 

Dalšími podniky pořádanými naším klubem na našem závodišti v Merklíně budou 

15.5.2016  Motul Cup Přebor Čech – Západních, Středních a Severních 

12.6.2016 VVL Grosskopf Steelpro Cup 2016 

24.9.2016 Lorenc – Logistic Mezinárodní mistrovství ČR v motokrosu juniorů. 

 

 

 

 

 

 

http://motokrosmerklin.cz/?p=1610
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Představujeme Západočeský pohár 

Tak tento název jsem si vypůjčil z upoutávky, kterou pro nás připravili naši komentátoři Petr 

Maršálek a Míra Šimek a ze které jsem čerpal, jakož i z dalších článků. 

Na konci měsíce se úvodním závodem na Terénu sv. Petra ve Stříbře probudí k životu 

nový motokrosový seriál pod sportovní autoritou Autoklubu ČR. Plným jménem se nazývá 

Západočeský pohár sdružených středisek Nepomuk, Střední Čechy a Chomutov. Jde o 4-dílnou 

novinku v nabídce tří sdružených SMS motokrosu, která mají za svůj osvědčený výstavní 

kousek přeborový MOTUL Cup. Ale Západočeský pohár bude chtít nyní dokázat, že přeborová 

úroveň závodů pro něj neznamená vrchol nýbrž minimální standard. V motokrosově silném 

regionu se tímto zejména pro mladé a hobby jezdce otevírá další možnost kvalitního měření sil 

s konkurencí. Letos se pojede na mistrovských tratích u zkušených pořadatelů ve Stříbře (30.4.) 

Horšovském Týně (18.6.) a Merklíně (30.7. a 15.10.). Právě předseda merklínského klubu 

Werner Kříž byl jedním z duchovních otců nového poháru a jako člen výboru SMS Nepomuk 

bude koordinátorem série. Koneckonců v Merklíně se odjedou hned dva závody a nezbytnou 

společenskou tečku za sezónou udělá slavnostní vyhlášení v tamním kulturním svatostánku.  

 

 

30. dubna 2016  

První závod nového ročníku Západočeského poháru pod křídly Motul Cupu se 

uskutečnil za krásného počasí ve Stříbře na známé trati Terénu sv. Petra. Tím, že náš klub resp. 

předseda klubu Werner Kříž je koordinátorem seriálu i my jsme přispěli svojí kapkou do 

organizace tohoto závodu. Na závodišti byl představen pohár pro vítěze každé kubatury. 

Zde jsou výsledky závodu 

Západočeský pohár, Stříbro, 30.4.2016: 

65 ccm: 1. Berdych, 2. Laně, 3. Kučeřík;  

85 ccm: 1. S. Vašíček, 2. J. Hedrlín, 3. Dvořák; 

Hobby MX2: 1. Fischer, 2. Farkaš, 3. D. Vraný; 

Hobby 125 ccm 2T: 1. Hein, 2. Maxa, 3. Douša 

Hobby MX1: 1. Štípek, 2. Kratochvíl, 3. Šimánek; 

Veterán 40+: 1. Baborovský, 2. P. Vraný, 3. Prášek; 

Veterán 50+: 1. Potůček, 2. Velký, 3. Přibáň; 

MX1: 1. J. Vašíček, 2. Fojtík, 3. Bulík;  

MX2: 1. Strnad, 2. Kulhánek, 3. Šašek. 
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Holeshot pro Západočeský pohár 

 

Velmi zdařilý startovní manévr má na 

svém kontě Západočeský pohár sdružených 

středisek motokrosu Nepomuk, Střední 

Čechy a Chomutov po úvodním podniku ve 

Stříbře. Letošní seriálová novinka Autoklubu 

ČR vsadila na osvědčenou klasiku, kdy Terén 

svatého Petra tradičně táhne jezdecky i 

divácky. 

Správná motokrosová chemie zafungovala také tentokrát. Zkušený pořadatelský 

tým AMK Stříbro připravil hezký podnik, na který dorazilo více než 150 závodníků. Ti se 

mohli předvést velmi solidně zaplněným ochozům, ve kterých se sešlo více než tisíc platících 

diváků. Při započtení mládeže do 15 let, jezdeckých doprovodů a pořadatelských týmů si zde 

slunečnou a teplou motokrosovou sobotu užívalo ke dvěma tisícovkám lidí.  

30. dubna 2016 

S časovým předstihem dvou dnů jsme připravili krásný štíhlý strom, 

který nám naše děti za pomoci učitelů a rodičů ozdobily. Někteří z nás, 

ti kdož se zúčastnili závodů ve Stříbře, museli pospíchat ze závodů do 

Merklína, aby se podíleli na stavění májky. Po postavení májky 

proběhli soutěže pro děti, za které byly odměněny. Po té se zapálil oheň 

a spálila  se čarodejnice. Následovalo opékání uzenin, zábava do pozdních hodin. 

15. května 2016 

V neděli 15. května jsme zahájili letošní 

motokrosovou sezonu v Merklíně čtvrtým 

závodem Seriálu Motul Cup 2016, kterého se 

zúčastnilo 204 jezdců. Zaplněné startovní 

rošty přilákaly velký počet diváků, kteří po 

zhlédnutí mnoha závodních bitev odcházeli 

k domovu spokojeni. Celkově jsme tento den 

odjeli 12 rozjížděk a 12 tréninkových jízd.  

Zde Vám nabízíme výsledky závodu 

Motul Cup 2016, Merklín, 15.5.2016: 

65cm: 1. Zanócz, 2. Kuchta, 3. Nacházel;    

85cm 10-12 let 1. Bodurka, 2. Šlajs, 3. Ubl; 85 ccm 13-15 let 1. Jakob, 2. 71 Vašíček, 3. Hedrlín; 

Hobby MX2 1. Fischer, 2. Vacovský, 3. Hein;  Hobby MX1 1. Štípek, 2. Prusík, 3. Smola M. 

Veterán 40+ 1. Baborovský, 2. Prášek, 3. Skalka  

Veterán 50+ 1. Potůček, 2. Heřman, 3. Přibáň 

MX 2 1. Kučera, 2. Mencl, 3. Vozáb 

125 2T 1. Strnad, 2. Vykutil, 3. Hejda 

MX 1 1. Bartoš, 2. Paul, 3. Urban 
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4. června 2016 

Za krásného slunného počasí proběhl dne 4. června na 

fotbalovém hřišti Den dětí. Na pořádání se podílely Český svaz 

žen Merklín, Mc Myška Merklín, SDH Merklín, TJ Sokol 

Merklín, AVZO TSČ ČR Merklín u Přeštic. Pro děti byly 

připraveny různé soutěže a hry. Po splnění úkolů  byly všechny 

děti odměněny.  

 

Prohlášení ke zrušenému závodu dne 12. června 2016 v Merklíně 

Vzhledem k tomu, že naše současná personální situace nám nedovoluje pořádat závod VVL – 

Grosskopf Steelpro Cup (SMS Praha) dne 12.6.2016 na té nejvyšší úrovni, ve standartu, na 

který jste u nás zvyklí, byl panu Václavu Vizingerovi nabídnut pronájem naší motokrosové trati 

v ceně rovnání trati před a po závodě s tím, že trať bude kompletně připravena na závod. Pan 

Vizinger ani po nabídce další pomoci v pořádání tohoto závodu naši nabídku nepřijal, proto 

bude pořádat sám závod VVL – Grosskopf Steelpro Cup (SMS Praha) dne 12.6.2016 v Hradišti 

u Klatov. My se na Vás těšíme na dalších závodech pořádaných na naší trati tak i 

Západočeského poháru. 

18. června 2016 

Západočeský pohár pokračoval v Týně 

Západočeský pohár sdružených středisek 

motokrosu Nepomuk, Střední Čechy a 

Chomutov má za sebou druhý podnik své 

premiérové sezóny. Ze Stříbra se seriál 

přesunul do Horšovského Týnu na další 

tradiční trať. Ta se nachází v malebné krajině 

těsně nad samotným městem. Zdejší dráha 

patří mezi přírodní klasiky s hlinito-kamenitým 

povrchem a jezdci se na ní musí vyrovnat s 

rychlými úseky i technickými pasážemi při 

přejezdech hluboké rokle. Pořádající AMK 

Horšovský Týn závodiště pečlivě připravil a s 

dopomocí deštivého počasí v týdnu před závodem dosáhl ideálního povrchu pro motokros. 

Přestože se dopolední slunné počasí během závodního odpoledne trochu pohoršilo, diváci se 

pobavili pěkným představením terénního motocyklového sportu. Potěšilo je jistě i vítězství 

domácího Tomáše Paula ve tř. MX1. Do Stříbra zase putuje dobrá zpráva o vítězství Dominika 

Vraného v Hobby MX2. 

Zde Vám nabízíme výsledky závodu Západočeský pohár, Horšovský Týn, 18.6.2016: 

65 ccm: 1. Berdych, 2. Laně, 3. Kučeřík; 85 ccm: 1. S. Vašíček, 2. J. Hedrlín, 3. Dvořák;  

Hobby MX2: 1. Fischer, 2. Farkaš, 3. D. Vraný;  Hobby 125 ccm 2T: 1. Hein, 2. Maxa, 3. Douša  

Hobby MX1: 1. Štípek, 2. Kratochvíl, 3. Šimánek;  

Veterán 40+: 1. Baborovský, 2. P. Vraný, 3. Prášek;  Veterán 50+: 1. Potůček, 2. Velký, 3. Přibáň;  

MX1: 1. J. Vašíček, 2. Fojtík, 3. Bulík; MX2: 1. Strnad, 2. Kulhánek, 3. Šašek. 

http://motokrosmerklin.cz/?p=1386
http://motokrosmerklin.cz/wp-content/uploads/2016/03/Plak%C3%A1t-DD.jpg
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25. června 2016 
Sobota 25. 6. 2016 patřila v plzeňském Merklíně 8. ročníku 

cyklistického terénního závodu pro širokou veřejnost Tour de 

Merklín. V krásném okolí Merklína byly vyznačeny dvě trasy o 

délkách třicet a padesát km. Někteří jezdci opravdu závodili a 

ukazovali svoji chuť po vítězství, která byla náležitě oceněna, jiní to 

pojali jako rodinný výlet malebným okolím Merklína.  

V kategorii dětí do 15 let se zúčastnilo na třicetikilometrové trati 

patnáct chlapců a dvě dívky. Nejlepším jezdcem byl Jakub Vlas 

s časem 01:13:14.23, dále se umístili Vojta Naar a Adam Suchý. Na 

třicetikilometrové trati spolu soupeřilo 20 mužů a 12 žen. Mezi 

ženami byla nejlepší Tereza Fáberová s časem 01:25:25.00 na dalších 

místech se umístily Alena Volfová a Barbora Hettlerová. V mužské 

kategorii zvítězil Roman Benedikt s časem 01:09:10.87, dalšími 

v pořadí byli Pavel Beber a Miroslav Vlas. Na nejdelší 

padesátikilometrové trati se zúčastnily 2 ženy a 48 mužů. V mužské 

kategorii projel jako první cílem Patrik Ingriš s časem 01:32:59.23 

na dalších místech se umístili Vladimír Bouška a Jan Sázavský. Mezi ženami zvítězila Martina 

Hulešová, která porazila Štěpánku Novou.  

Všichni zúčastnění dojeli do cíle v časovém limitu, kde na ně čekal gulášek a pití zdarma. V každé 

kategorii byli vyhlášeni první tři jezdci, na které čekaly poháry a hodnotné ceny. Po vyhlášení vítězů 

byla vylosována bohatá tombola startovních čísel. Po té následovala volná zábava.  

 

30. července 2016 

Dne 30.7.2016 proběhl za velmi teplého počasí 

třetí závod Západočeského poháru s těmito 

výsledky 

65 ccm: 1. Nacházel, 2. Hedrlín, 3. Pantoflíček; 

85 ccm: 1. J. Hedrlín, 2. S. Vašíček, 3. Vítovec;  

Hobby MX2: 1. Fischer, 2. Farkaš, 3. D. Vraný; 

Hobby 125 ccm 2T: 1. Hein, 2. Král, 3. Dvořák  

Hobby MX1: 1. Štípek, 2.Kálal, 3. Kratochvíl;  

Veterán 40+: 1. Baborovský, 2. Buchta, 3. Mezek; 

Veterán 50+: 1. Nový, 2.Heřman, 3. Velký;  

MX1: 1.Paul, 2. J. Vašíček, 3. Bulík; 

                                                                                     MX2: 1. Kulhánek, 2. Rejzek, 3. Šašek. 

 

Prohlášení ke třetímu závodu Západočeského poháru 

Prohlášení Motokrosového klubu Merklín v AČR ke třetímu závodu Západočeského 

poháru konaného dne 30. července 2016 v Merklíně.  

Vzhledem k mylným informacím o nehodě mladého jezdce na výše uvedeném podniku, 

které uvádí některá média, a tím poškozují jméno jezdce a našeho klubu, bychom tímto chtěli 

uvést věci na pravou míru. 

Při druhé rozjížďce třídy Hobby MX2 vylétl jezdec ze zabezpečené tratě a narazil do 

stromu. Utrpěl dvě zranění, která mu byla bezprostředně po incidentu ošetřena společně 

zdravotníky Záchranné služby Plzeňského kraje a lékařem závodu. Následně byl vrtulníkem 

http://motokrosmerklin.cz/?p=1440
http://motokrosmerklin.cz/?p=1467
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transportován do nemocnice. V současné době je jeho stav stabilizovaný a zůstává v péči 

lékařů. Trať byla zabezpečena dle platných řádů AČR a důvod nehody je momentálně v šetření. 

Vzhledem k oblibě motokrosu jak u široké veřejnosti, tak u stávajících a začínajících malých 

závodníků, dochází díky chybným informacím v některých bulvárních médiích k poškozování 

motokrosu jako sportovní disciplíny. Bohužel, někteří reportéři, na úkor vlastního zviditelnění 

zveřejňují nepravdivé zprávy o této nehodě a to bez relevantních informací a ohledu na rodinné 

příslušníky zraněného závodníka.  

Jezdci přejeme brzké uzdravení a návrat na motokrosové tratě. O jeho stavu vás budeme 

po dohodě s jeho rodiči informovat.  

     Členové Motokrosového klubu Merklín v AČR 

 

13. srpna 2016 

3. jízda retro automobilů  

Pomohli jsme pořadatelům 3. retro jízdy s 

průjezdním bodem v Merklíně kde byla 

pokládána i jedna kvízová otázka 

 

 

 

 

20. srpna 2016 Merklínské 

slavnosti 

Opět jsme se podíleli na pořádání Merklínských 

slavností 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://motokrosmerklin.cz/?p=1508
http://motokrosmerklin.cz/?p=1504
http://motokrosmerklin.cz/?p=1504
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8. září 2016 volný trénink 

Opět jsme připravili pro naše nejmenší trénink 

před závodem MM ČR motokrosu juniorů. 

 

 

 

 

 

 

 

Západočeský motokrosový podzim 

Západní Čechy jsou tradiční baštou motokrosu, ne-li přímo nejsilnějším regionem tohoto 

sportu. Není tedy až takovým překvapením, že právě sem míří významné seriály s posledními 

podniky letošní sezóny. 

Festival "Západočeský motokrosový podzim" zahájí Lorenc - Logistic 2016 Mezinárodní 

mistrovství České republiky juniorů. V sobotu 24.9.2016 vystoupí na trati v Merklíně u Přeštic 

tuzemská mládežnická elita v doprovodu kvalitních zahraničních hostů. Dopoledne budou 

tradičně probíhat volné a kvalifikační nácviky, mistrovský koncert začne od 12:30. Mladíky 

samozřejmě čeká ještě finálový podnik 8.10.2016 přesunutý do Pacova, ale některé třídy by 

mohly doznat svých letošních mistrů již na jihu Plzeňska. Kompletní pozvánku na atraktivní 

merklínský závod přináší populární motoristický portál MOTOLEVEL.COM. 

Hned o týden později v neděli 2.10.2016 finišuje na světové trati v Lokti nad Ohří 

nejvýznamnější tuzemský seriál BUKSA / ADOS MOTOKROS 2016 Mezinárodní mistrovství 

České republiky v motokrosu. Přestože v nejprestižnější třídě MX1 je již jistým mistrem Martin 

Michek, stále je v posledním závodě šampionátu spousta nevyřešených tajenek. Naši piloti 

vynechali minulý podnik v Opatově, protože se termínově kryl se závodem německého ADAC 

MX Masters. V bahenním pekle Holzgerlingenu se prosadil hlavně Petr Smítka (KTM, 

COFAIN Racing Team), který si parádním čtvrtým místem polepšil na konečnou 8. příčku v 

respektovaném seriálu. Neztratil se ani Rudy Weschta (Suzuki, Team AB-Racing) velmi 

kvalitní 11. pozicí. Posunul se tím na celkové 23. místo. V MMČR drží Smítka 2. pozici a 

Weschta je před finálem v Lokti na 5. příčce. 

Do Merklína se vrátí motokros ještě jednou. Západočeský pohár zde 15.10.2016 bude uzavírat 

svou zatím úspěšnou premiérovou sezónu. Na závěr motokrosové přehlídky přijde finále 

krajského přeboru sdružených středisek západních, středních a severních Čech. MOTUL Cup 

se bude rozhodovat již tradičně ve Stříbře na Terénu sv. Petra. Pokud bude v neděli 23.10.2016 

příhodné počasí, budou si muset závodníci poradit i se slavným skokem přes silnici!  

 

http://motokrosmerklin.cz/?p=1521
http://motokrosmerklin.cz/wp-content/uploads/2016/03/Tr%C3%A9nink-2016-kopie-mal%C3%BD.jpg
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Pozvánka na MMČR v motokrosu juniorů do Merklína u Přeštic 

Přijměte pozvání na předposlední závod MMČR v motokrosu juniorů 2016, který se pojede tuto sobotu na 

trati v Merklíně. 

Merklín u Přeštic poodhalí řešení motokrosového MMČR juniorů 
Lorenc – Logistic 2016 Mezinárodní mistrovství České republiky v motokrosu 

juniorů organizované Autoklubem ČR v posledních týdnech nabralo tempo a rychle se blíží do 

finiše. Předposlední podnik seriálu se odehraje v sobotu 24. září 2016 na trati v Merklíně u 

Přeštic, kam se naše juniorská motokrosová elita vrací téměř na den přesně po roce od loňské 

vydařené premiéry. 

 Zahraniční seriály jsou již minulostí, a tak v závěru sezóny 2016 bude pro mladé motokrosaře 

hlavním úkolem úspěšné dokončení tuzemského šampionátu. Kromě sportovní prestiže jistě 

lákají i finanční prémie pro nejlepší. Autoklub ČR pro letošní rok navýšil částky, které se po 

skončení seriálu vyplatí nejlepším šesti v každé třídě. 

 

 

 

 

24. září 2016 MM ČR 

motokrosu juniorů 

 

 

 

 

 

Juniorským mistrem 125 ccm Petr Polák, zbytek tříd Merklín nerozhodl  

Předposlední podnik Lorenc – Logistic 2016 Mezinárodního mistrovství České republiky v 

motokrosu juniorů organizovaného Autoklubem ČR proběhl v sobotu 24. září 2016 na trati v 

Merklíně u Přeštic. Místní klub si dal na přípravě záležet a nabídl dráhu i zázemí v nejlepší 

kondici. Také počasí mělo vyloženě letní podobu. Páteční večer navíc přímo na závodišti 

zpříjemnila trocha kultury v podobě vystoupení rockové skupiny Wagabund. Bohužel další 

atributy úspěšné akce chyběly, protože se na startu ukázalo pouhopouhých 80 jezdců a počet 

platících diváků nebyl o mnoho vyšší. 

  

 

http://motokrosmerklin.cz/?p=1529
http://motokrosmerklin.cz/?p=1529
http://motokrosmerklin.cz/wp-content/uploads/2016/03/Plak%C3%A1t-2016_2a-kopie-mal%C3%BD.jpg
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15. října 2016 

Západočeský pohár 

Poslední závod Západočeského poháru konaný 

dne 15.10.2016 sponzorovala firma TRIO D, 

která věnovala věcné i finanční odměny. 

Zde jsou výsledky závodu: 

65 ccm: 1. Nacházel, 2. Hedrlín, 3. Laně;  

85 ccm: 1. J. Hedrlín, 2. S. Vašíček, 3. Bodurka;  

Hobby MX2: 1. Fischer, 2. Ludvík, 3. Pokorný; 

Hobby 125 ccm 2T: 1. Vítovec, 2. Maxa, 3. Hein;  

Hobby MX1: 1. Kratochvíl, 2.Kálal, 3. Hošek;  

Veterán 40+: 1. Baborovský, 2. Buchta, 3. Prášek; 

Veterán 50+: 1.Nový, 2. Potužák, 3. Potůček;  

MX1: 1. Paul, 2. J. Vašíček, 3. Fojtík; 

MX2: 1. Strnad, 2. Kulhánek, 3. Lauber. 
 

 

 

12. listopadu 2016  

Přednáška Petra Nazarova 

Havajské ostrovy  

Petr Nazarov nám zprostředkoval svoje 

cestování po Havajských ostrovech jak 

mluveným slovem tak i pěknými fotografiemi. 

 

 

26. listopadu 2016 Vyhlášení Západočeského poháru 

 

 

Za velké účasti byly vyhlášeni vítězové celého 

seriálu Západočeského poháru. Vítězové 

jednotlivých kubatur byli odměněni slíbenými 

velikými poháry 

 

 

http://motokrosmerklin.cz/wp-content/uploads/2016/09/Merkl%C3%ADn-plak%C3%A1t-final.jpg
http://motokrosmerklin.cz/wp-content/uploads/2016/11/plakat-havaj-kopie.jpg
http://motokrosmerklin.cz/wp-content/uploads/2016/03/Vyhl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD-kopie-1.jpg
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10. prosince 2016 Mikulášská jízda 

Uspořádali jsme volný trénink v podobě Mikulášské jízdy 

 

 

29. prosince 2016   

Jsme ukončili lampionový průvod v našem 

motokrosovém areálu pouštěním balonků štěstí, 

opékáním uzenin a ohňostrojem 

 

http://motokrosmerklin.cz/wp-content/uploads/2016/03/Obr%C3%A1zek-1a-kopie.jpg

