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MalýSchumacher.
A dalšíadalší...
přesto
Některé,z
těchtodětÍzačalyteprvenedávnochoditdo Školy'

zatáČkyjako
závodníci
formule1.Takvypadal
xn uoroxÁŘp ÍeŽou
závodsédeEasykaÍt've kterése rodjŠampioni'
i prvníletošní

FILIP SAI1,ŤF

evourukoupuslívolanl
a Udělá s ní gesto'
v něnžjeýzteki zma.'
v u samouchvíli se
j.ho tátínek pťohne
zklamáním v pase,
páse'jak s€ na hospod.
v ncštíhlét!
skéhoz Řičáns|uší'
Adama KÍálíka
Právě Předj€ | jeden ,€ soupeřů
v závodčmolokóÍa nenyslete si'
vŽdy( je ohloženotřetí Ínjsto
vjebo kategolii- a loho se osmiletý
chlapecs kulátýmobličejen'
obóvál'
..Bojím se'.' říkal' než vyrazil
se bojíš?Klrambolu]..
,,Čeho
',Ne' Po lo7jíždkách ''lÍŽímtřetí
mísloa bojín se' žeho ztÍatím...
Adam ŠegnažÍpřekřičet řezavý
ZvukslíÓjů'ktelése právěladí'Pak

do jednoho uscdnc a jeho staJost
o Přičku s. stanc realilou|
mísLo,ale
Brzy klesne na čLvné
ješ|ězdalekaneíi konec'je čásvše
íapravit'Adam hledásku1inu,j€ žby
mu umoŽnilávrátitse zpčtna vylou.
Ženou pozici' ski]linD na dráze
v sosnové'kde se jede První díI
mistrovstvi|eplbliky v Eásykart,
podnikumotokárpro děti'
Kdo ví' moŽná mezi nimi je
budoucíPilol ÍbÍmule
l'
Nebo možnápilotka.
tO:Op|! Dlnl(.
Závod je v Plnémploudu a strhne
i pňhlíŽ€ j ícÍ
nalíibunách.
Pložlváho
laké Daniel vaněk' byl specificko!
věku necelých
oplikou Íoztěkaného
šeslilet.
ĎU budetepNcza pá'dnÍ.lo
Šest
je dúvod.Prcč se zatlin neposedně
vÍtÍv hledišti'Závoditse smí áž

Po PřekočenítétověkovéhÍani.
ce' KanaÍádi - s nimiŽ po večerech.kdyžzávody ulichíou'divďí
po dláze na kole' tákŽemizído tmy
se 7 ní k úlevěrodičů
v'no.
a zaŠe
řlje
leď na té saĎétÍatišIapou
ná plyn.kdeŽtoon musÍčekat'
NenÍto ot|ava]Dániel se na vás
PodÍváa Ý jeho očichjdc snádno
čl9t|Hloupějšiotázkaby nebyla?
Aby málý Dán jen 7ávistivě
nekoukál'oto sc snažíot€ czaÍmco
'
Adam K!álik ?koušídalši manévÍ
příčky
na slupních
víiězů.
k dosaŽení
vaňkovi mezi sebou hÉ.jílaikovi
nesozuĎitelnouhru.
'.Žutá..'povídátenstaÍší'
na trali,., vyhrkne
..Nebezpečí

,,ze|ená',:

'.Můžujet.'.
Náslcdujeodnrlka.n.boťk|outic'
5c had molokár se pÍávě přiblíál

NA TBA; Při závodech se ne$ádéjl
tfdé sÓu!Óje kolo M ko]ojen na čel€
závodrr'ale i o ostail' mjsta

před tribunu,takženeniíyšeťs]ova'
TePrve Pak můžedialog plný barev
..Ta hÍase jmenuje )o:o'.Prolo.
že latta mi říká bďvy PráPort, já
Ďu říkám.co znamenajÍ,
a pÍolože
všechnovim' móm všech'y body

Když nc na aý.altuv práxi. tak
aspoňv teoriiz.tímpě1iletýklučina
vitězí'Díky školičcc'kterou musí
všechnydě|i motokárovéhosenďl]
Povinně absolvovat,se malý D9n
ve Znnlostisi8nílůz Ýlájck,Jimiž
se na celéĎ světějezdci v průběhu
závodltřídí'vyrovnávái esůnrib|.
tlule l' ,z nich ss Íni nejvíclíbí
jmenujeúřadující.
sebástianvettel...
ho svělového
šampiona.

lnún.m K|.l
"K|uk..
Vettel' jeho j€ště slavnějšÍkmjan
Michael schuma.her a ÝlaŠtnč

V ZAVODNIM DEPU
Kdo aá napěti pii v€lkJ'ch podrúclch.
ltel'aapl ho podobnost s nervÓzitou
v dětsl.ý.h motokárácn'

STYlE
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lakřk kaŽdi pilot Fl. n! tlcÍého
5i lzponlcnctc.ti rši.hni /!čínali
na ÍÍokárúch.
byly pru ně odrazo.
výn1lnhlkťnr Llo vc|kéhoňotÚiý
Ad!n' Krílík,zatínr! 7ú!oděýále
člvíý.má donraplakáts vla(noruč
podpiscm'
nín' sehunracbcÍo!ýnr
Tcn proŽil nejslaučjší
éÍUvc stáji
Fcríí.ia ! lťňi' kdc n1ilalo náčka
domov'se íasErtováIri Adanovr

váni lni nechcePouŠtčl
na ávody...
Po lravdč,z tédí!\y hubené
iako
nllki Ýy7afuje.žc ie lořádnéčislo'
Tlcb! v momenrÚ.když popisuje.
jlk sc vyrovná!ís tín',Že se pohybuj. tpíšv klr'čičíD
há.jcmství.
se
jezdcc.
nrinn'dčk
ukazujc.Ž. kíomč
kýchnríi hcrccke!|('hy'

Jako lříletý sedl nu dovolené
v llá|ii do poulb!óhouutičkaa jcz'
dil lat. že ňU majilc| Jlfulce siifr
Adam KÍálíksedl
a 7ldJano dálal 'cl()ny n. dalši
jizdy: .Jakovéhotlutl jscm tady
na dovolenév ltálii
ješlčncvidělI Kolit jc nu? Tři
tehdv do pouéovélro
roky] ^ žc ještě nitdy ncjczdil?
Nevyk|ádcitc|..
autíčkauŽjako
Ne Ý hílii. alc v pÍolaičlčjšíÍn
tŤíletý.
Moslčsc doýalak n ok.rám osĎi'
lell K.tcřina Novákovtl z Tellic'
by|o ]iné.lříbčhpodobný.
DěiiŠlč
KalctinuPřišhna bc4cčnostní
akci.
j.jížso!čnstibyla i nÍ'ŽnosljÍzdy
pnvoři se. kdyŽ
'.Ú' lumjelníš'/.'
v nx}lokáóch' ..Povidántjí' jesÚi
inlnÚJe lvčdaýédolrly spoluŽákú
sc.hcc svéll.d onJ' Žc jasně'sedla
do ()ho a jela jxko búh.z očími
''Mololúry...přcjdc do nomólní
vyl|'ys\|yslzy..'|íči'icjí
olc.' klerýji
ho hhsu' ploloŽcv lu ch!í|iodPo!í
- slcjnčjuko
osutních
dÍjvá včlšina
- dě|áÝ depun]cch.nil '
n|Úví l ní
rcdičů
'.A v ilký katcťoíii'/..
Dnc\ jc nulá Krlcřiír jedío(
opě|.hór spolužáki|
a Kateňíaz nč
z osni dívckv seriáluEjsykan.jsou
íasazujeí.chápavývýraz'
jimi napříkhdi dvočalaZnámého
'.v Easy šcdcsí|.'.Prclozujc
jc ale
zpčv'jka
DaDielaLandy'..Káča
ozD!čcnísvé lřídy t proiesoBkou
duchcr spíšk|uk' jc 'rci7bbi!ě.jŠi
pÍ)
ýťlridč.nlli učilcItuji k!ůli cho.
V rč sané k(btl(utc.L'íčené

Poprvév autě

děti od sedmido čhácti lel. je/'dí
i Adam kálík'
v rc?.
A propos.jak se 'nu vlastnč
spo. o f.d(.v.čl(u
olccjcj na dá|kuhypnolizljca |l!úí
pohledemdopfudu''.Trljimza nčj..'
přiznáváň!Ž' '.Čli'!ětlo ĎUsi p.o.
živál.kdybyňÚ lo bylojedno,ncn'Í
lo cenu' občls prcběhnouinčiu'
ké inckovačky.
!|c aby to proboha
n.\yznělojako d|t7u!adčti|..
Malý Adanr lo jalo dr€ z uru k!Ž.
.'s tálou Íťo Zálodechviccnr(
nčDehádánr'..
l!Ídí'Přičenrž
sIovo
..viccnéně..Zni / osnriletý.h Úsl
ncpltřičně.
a l.dy |cgtačně'
ol.c'
..Taklcď kceáš!.'.caguj.
clověk doshnc mchu sfr.h. Ž!
na ..fackováčku.'
dojdci kv']li sPoru,
Zda .'1.ackoÝačky'.
vůhcccxiíÚi' Ai
ri ýymýšlí
nebonc' na kati s€ Adam
l ničehon€ v }lžJ' v něřenén'É.
ninl! si vyje|třetípozi.i' alc reď je
o Pňčkuniž' Při íihačcesi ohčas
DnsíýoWď Prilbu.kteÍóje n'ujďlč
Čc|týšukvcn plilhÚ] Třc(' n]lslo
súle mo.nč lákÍ. stóle ncní zlr..
ríI( n. ffi
RdienrděIskýchzávodůmok]kárjc
|lálie' lam so uké koná neoljcid|nI
mislrovslvi sýělil' klnr se sjedoL'

ti ve svých lemich .ejlepši ..Dň!
ná5 taDr řcali jako žÍo. ale leď
je,díBc vcPředu.'. ňkí spokojeně
Jose| Kališ. zíslupce pÍonolé.r čes
kého šlnrpn'nátu motokÍr' '.T('ik
dčti, kolik n'ámc ted, tldy ncbylo
Dč(íjc nčtolil desícl' a j.den
l ni.h'AdJ
Králit' uŽn1í ohčd'ce
opěl na voIrnfu. přiÓhálí ld pravá
c h v i l e .v y č í h a l s i j i ' p l o l i ý Í í k Z u v í h á
a''' .NacPu| jscnr před něj mašinu
trcchu po hlínč''.smčjcsc prcvinile
Třeli ňíslo uŽ řičanský /vodnik
lháji.je na bcdnč.jak se vc sllncu
řÍká stupňúnrvilčzů,náš lříbčh Zc
sosnovéluk končíhappycndenl'
Jsou a|e i jiné happy cndy - ly
7 obtaíi snÍi' Nětdy jsou tak vť|té.
'!seonich i belprostředíi dčti/rá
ha.jímhtlil' Přcsněji řečeno.nčklcÉ
děli' Kal.řinu Novákoví nrc/i nč
Ilčitč ncpllří. ..(]htěh bych je1dit
ýe iilí|nu|i l..'nezJv,hí při olÍZce.
čeho by rádc dosáhla' Přcšlip''Je
Z jcdíé nohy 'a dfuhou' j.ko by
nedokázta vteřinku Posl'jl. a řikí lo
s odzbrcjuiíci tano7řejnÍ'slí.
Jcn b|áZcDby 'ií smčlý llín fu/.
nbuvll' osldhě n1ůžclcse sloptc
.entní jist(Ío{ řict. žf,sc ncvyp|Íí?
KdyŽ sc n! Kat.řinu. na ^dan.
a spo|' diválc. jak krcuží po dú7c
sveho dčlsl!í. lúžetcs jist(}louřícl
jcn jedno: lepŠitíai už nenuldou{ni
li l i|, la iýPť@|fl|il |l?!' t..,

BI'DOUd
SGIIT'MACHER?

TATh{EKMECHANII'

Boz nadŠelnrodičůby závodit n€šlo
otcovése častoměni v mcclraniky
kteiIsellzullsýim ratolestem
skoje,
A takéleji.h k.nička |iÍan(Úi stoji je
to Ókolo stotislckolun 'očně,

VE STNNU
osmiletý Adm Kduk 5e svou závodni
mÓtokálou ve ktarédÓjelpriŽavÓdó
Easykďl v sosnové!a tietm n$tě

