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Talentovaný Šafář zakončil sezonu na legendárním okruhu v Monze

Úspěšná sezona 2016
Navzdory svému mládí (*1998) má 

za sebou Vašek Šafář už osmou sezo-
nu za volantem – nejprve jezdil moto-
káry a nyní už skutečné formule. Jako 
členovi chomutovského týmu Cha-
brmotorsport se mu opět dařilo. Na 
stupně vítězů vystoupal například v zá-
vodě FIA CARS Central Europe Cha-
lleng v Mostě. S formulí Tomis 03 s li-
trovým motorem Kawasaki suverénně 
vyhrál ve své kategorii 1 600 ccm na 
Podzimní ceně v Brně a ve Velké ceně 
Slovenska na Slovakiaringu! A jako 
vítěz ESET V4 CUP, ve kterém jako 
nováček vyhrál poslední čtyři závody 

Výbornou formu potvrdil Jakub 
Terešák ve finálovém závodě juni-
orského motokrosového MMČR 
v Pacově, kde vyhrál obě jízdy 
a ještě zvýšil už tak slušný náskok 
v celkovém pořadí. Přidal tak další 
ke svým dosavadním šesti trofejím 
ze seriálu Mistrovství ČR, které na-
sbíral ve třídách 50, 65 a 85 ccm. 
Zároveň svoji sbírku pohárů roz-
šířil o cenu za třetí místo a titul 
druhého vicemistra světa a zopa-
koval tak skvělý výsledek z roku 
2013, kdy obsadil ve třídě 85 ccm 
také třetí místo v závodě MS. Ja-
kub Terešák nechyběl v listopadu 
na slavnostním předávání trofejí 

nejlepším motocyklovým jezdcům 
v pražském sídle Autoklubu ČR, 
kde se oceňovaly národní i mezi-
národní úspěchy. Jakub bodoval 
nejen jako juniorský mistr republi-
ky, ale také krásným třetím místem 
v závodě Mistrovství světa, které 
se letos jelo v Rusku. Zimní pře-
stávku využije k plánovaným opera-
cím – vymontování železa z kotníku 
a reoperaci kolena. Věří, že se brzy 
zocelí a vrátí za řídítka své motorky 
KTM 250 SXS a začne s přípravou 
na sezonu 2017, kdy by rád kro-
mě závodů mistrovství Evropy zajel 
i nějaký závod na mistrovství světa 
MXGP. Držíme palce!

Motokrosový šampion z Motosportklubu Málkov Jakub Terešák se stal po-
sedmé mistrem republiky v kategorii MX2 junior. Navíc bodoval i na mistrov-
ství světa a zaslouženě získal titul druhého vicemistra světa.

Mladý závodník Vašek Šafář z Ledvic má za sebou úspěšný rok 2016. Bodoval s formulí na okruzích v Carbonia Cupu a vybraných 
závodech Mezinárodního mistrovství ČR. Na závěr sezony si splnil velký sen a hostoval v italské Monze. Ani tady se s Formulí 4 roz-
hodně neztratil mezi těmi nejlepšími v čele se synem sedminásobného mistra světa F1 Michaela Schumachera.

jsem tam najezdil kolem 500 kilome-
trů s časy kolem poloviny startovního 
pole. O vítězství soupeřilo třicet jezd-
ců z 20 zemí. Myslím, že se mi zdejší 
premiéra v barvách týmu RB Racing 
docela podařila. Příští rok bych chtěl 
jezdit celý italský šampionát. Nejspíš 
to bude v českém týmu, ale víc in-
formací budu mít až na začátku roku 
2017,“ upřesnil Vašek Šafář. Budou-
cí angažmá nyní intenzivně řeší jeho 

management. Pozoruhodné je, že 
při Vaškově premiéře v Monze sou-
těžil také syn jejího sedminásobného 
vítěze Michaela Schumachera z F1. 
Sedmnáctiletý Mick Schumacher 
chtěl získat titul šampiona Formule 4 
před přestupem do Formule 3, jenže 
ten nakonec v těsném souboji získal 
Argentinec Marcos Siebert. „Mick 
Schumacher se pohybuje výhradně 
v doprovodu svého týmu. S helmou 

chodí i do karavanu, aby ho neob-
těžovali všudypřítomní fotografové. 
Viděl jsem se s ním jenom při vážení 
jezdců po závodě a při symbolickém 
společném fotografování všech jezd-
ců v Monze, které se dělá vždy na 
konci sezony. Jinak si důsledně střeží 
soukromí. Potěšilo mě, že jsem s Mic-
kem měl v úvodním pátečním tréninku 
navlas stejný čas – byli jsme oba na 
8. místě z 30 jezdců,“ prozradil Vašek.

Jakub Terešák posedmé motokrosovým mistrem ČR

Velká radost ze synových 
úspěchů: Jakub Terešák 

posedmé mistrem ČR.

ze šesti v kategorii Formule Junior 
2016, si na konci sezony splnil velký 
sen – start v italské Formuli 4 v Mon-
ze. Tento 5,8 km dlouhý okruh nedale-
ko Milána patří od roku 1950 k Mekce 
automobilového sportu a řadí se mezi 
nejprestižnější závodní dráhy na světě.

Monza – sen každého závodníka
Vašek Šafář se tak stal prvním Če-

chem, který tady startoval v závodě 
Formule 4. Kromě tréninku na tomto 
nejrychlejším okruhu světa absolvoval 
tři závody. Nejlépe zajel hned ten první, 
kde se z 26. startovního místa hrdin-
ně prokousal až na celkové 14. místo. 
To je na nováčka na okruhu opravdu 
skvělý výsledek. Navíc se musel po-
týkat s poškozeným předním křídlem, 
které mu způsobila drobná kolize s Ve-
nezuelanem Maldonadem. Osmnácti-
letý Vašek Šafář je českým juniorským 
mistrem v motokárách KF3, italským 
vicemistrem motokár a vítězem mezi-
národního finále Easykart 2013 třídy 
100 ccm. Dá se tedy předpokládat, že 
jeho dobře našlápnutá kariéra bude 
úspěšně pokračovat ve Formuli 4. 
Výsledek z premiéry v Monze je pří-
slibem dalšího rozvoje talentovaného 
závodníka. „Okruh v Monze jsem dob-
ře znal ze simulátoru a několikrát jsem 
tam byl i jako divák Formule 1. Vždy 
jsem si představoval, že jednou budu 
smět na této legendární dráze závo-
dit. A to se mi teď splnilo! I s tréninky 

Málkovští mohou využívat 
pěkné sportovní zázemí

Měsíc před Vánoci dokončila 
obec poslední letošní staveb-
ní akci – rekonstrukci dětského 
hřiště, a to za finanční podpory 
100 tisíc korun od Ústeckého kra-
je, když stejnou částku přiložila ze 
svého rozpočtu. „Splnili jsme tak 
požadavky Evropské unie na jeho 
nové vybavení. V současné době 
máme tři sportovní hřiště. Jedno 
je v nové zástavbě, kde můžou 
sportovat jak nejmenší děti, tak 
mládež i dospělí. Je vybaveno po-
vrchem s umělou trávou, dá se tam 

hrát tenis, volejbal, nohejbal a fot-
bálek. Druhé dětské hřiště je to 
zmíněné zrekonstruované – ‚pod 
třináctkou‘ – s vedlejším hřištěm 
s umělým povrchem. No a třetí 
dětské hřiště je u sportovního are-
álu. Využívají ho děti z rodin obýva-
jících nedaleké obecní byty,“ říká 
starosta Málkova Josef Egermann.
A to není všechno: Obec chce 
v příštím roce najít prostor pro 
vybudování dětského hřiště ještě 
v místní části Málkov, kde zatím ta-
kové zařízení chybí.

Obec Málkov věnuje velkou pozornost vybave-
ní pro sportovní vyžití obyvatel všech věkových 
kategorií. Nemalé prostředky věnuje na podporu 
spolků a pořádání sportovních akcí. Tato podpo-
ra bude samozřejmě pokračovat i v příštím roce.

Také letos Vaškovi Šafářovi 
přibyly další cenné trofeje.


