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Jak krásné, 
vzrušující a dobro-
družné je závodění 
na dvou kolech 
vám potvrdí každý 
fanoušek motoris-
mu. Na 222 tisíc se 
jich předposlední 
srpnový víkend 
sjelo do jihomorav-

ské metropole Brna, aby vzdali hold 
těm, kteří to právě na dvou kolech 
umějí nejlíp na světě. A kdo že se to stal 
brněnským šampionem? Senzační 
Marc Marquez, dvacetiletý mladíček      
z Barcelony, který už nyní přepisuje 
dějiny motocyklového sportu a láme 
jeden rekord za druhým. V Brně jen 
potvrdil, že o něm ještě hodně dlouho 
uslyšíme. 

Světový šampionát je jedinečný, úch-
vatný. Navíc pro vozíčkáře vůbec ne ne-
dostupný, jak by se mohlo na první po-
hled zdát. Kdo byl zvyklý jezdit na závo-
dy Superbiků (letos se v Brně nejedou), 
bude překvapen, jak moc je MotoGP 
luxusním a přitom stále přátelským pro-
středím. Vstupenky pro ZTP/P, jejichž 
počet je omezen na 80 ks, mohli zájemci 
získat pro sebe i jeden doprovod zdarma 
přes web www.automotodrombrno.cz. 
Zajištěno měli místo na přírodní tribuně,  
k tomu parkování vozidla v areálu okru-
hu. To vše od pátku do neděle. 

Brno? Moje dovolená, říká 
Mike 

 
Mikovi změnil život obyčejný pád z kola 

Mike je každým coulem Angličan. Co 
ho však pojí k naší zemi, je jeho osobní 
asistentka Zuzka. Ta původně pracovala 
jako au-pair, aby jednoho dne odpověděla 
na Mikův inzerát, ve kterém hledal asis-
tenta. Jeho požadavky nebyly nikterak 
náročné, a proto to zkusila, aniž by měla 
předchozí zkušenost s péčí o někoho           
s postižením nebo nějaký opatrovnický 
kurz. Mikovi šlo výhradně a pouze            
o citlivý lidský přístup. Po nešťastném 
pádu z kola, kdy si poranil krční páteř 

mezi čtvrtým a pátým obratlem, žije nový 
život v těle kvadruplegika. 

Tak spolu již čtvrtým rokem hospodaří 
v jeho domácnosti na severu Londýna. 
Zuzka se stará o všechno, co život přináší 
– vaří, stará se o domácnost a je spokoje-
ná. Mike zatím pracuje na plný úvazek       
v počítačové firmě, kde to dokonce dotáhl 
na vedoucí funkci. „Díky práci a podpoře 
rodiny se dá život utáhnout. Mnohem 
horší by bylo žít pouze z důchodu a dá-
vek. Ty nejsou v Anglii také nikterak 
štědré,“ říká Mike. Jednou týdně za Mi-
kem dochází fyzioterapeutka. 

 
Mike je velký fanda Valentina Rossiho. 
Zuzka zase vítězství přála Danimu Pedro-
sovi 

Oba se shodnou na tom, že návštěva 
Zuzčiny rodiny v Čechách musí být vždy 
spojena se závodním víkendem v Brně. 
Na závody vyrazí s celou českou rodinou 
včetně neustále se hemžící drobotiny. 

V Anglii pak spolu obrážejí závody na 
okruzích Silverstone nebo Brands Hatch, 
který proslavily hrůzostrašné zatáčky, 
kopce a nebezpečné sklony trati. Jako 
správný Brit fandí Mike Calu Crutchlo-
wovi, ostřílenému borci na Yamaze          
a vycházející hvězdě Ducati v roce 2014. 
Tomu se ale v Brně nedařilo. Byť starto-
val z prvního místa, po frustrujícím pádu 
skončil až sedmnáctý. 

Elisa, novinářka z Benátek 
Kromě pověstných krasavic s deštníky 

se to v Brně hemží dívčími půvaby i mezi 
návštěvnicemi. Měli jsme štěstí a tři krás-
né Italky, navíc Benátčanky, se nám „při-
pletly pod kola“ v sobotu dopoledne. 

Elisa (na vozíčku) píše články pro ital-
skou verzi mezinárodních sportovních 

novin VAVEL. Wow! Na stránkách 
www.vavel.com/it najdete přes sto Elsi-
ných článků a postřehů ze světa Moto GP 
a F1. 

 
Elisa se svým doprovodem 

Jako správná Italka věnuje hodně po-
zornosti stáji Ducati, za kterou jezdí An-
drea Dovizioso a Nicky Hayden, jejíž 
stroje mají snad nejkrásnější zvuk ze 
všech motorek. Dokázat na nich vyhrávat 
ale není tak jednoduché, už dlouho se to 
žádnému jezdci nepodařilo… 

Elisu baví móda, cestování, ráda po-
znává nové zajímavé lidi, ale hlavně se 
věnuje psaní o motorsportu. 

 
Holky sledovaly kvalifikaci Moto2 v za-
táčce Františka Šťastného 

Jorge Lorenzo, šampión           
s měkkým srdcem 

Tak tento mladý muž, dvojnásobný 
mistr světa MotoGP v letech 2010 a 2012, 
je prostě obrovský srdcař! To mohli divá-
ci televizních přenosů z velkých cen vidět

Vozka na MotoGP nejen za vozíčkáři
Reportáž Hany Klusové z brněnského okruhu 
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na vlastní oči po vyhlášení letošních vítě-
zů Velké ceny Katalánska v Barceloně. 
Rodák z Mallorky, narozený v ohnivém 
znamení býka, dokázal, že miluje nejen 
rychlou jízdu, ale prostě lidi. Svou největ-
ší fanynku Annu Vives vzal přímo na 
stupně vítězů a celý ceremoniál se neobe-
šel bez objímání, šťastných úsměvů a po-
libků. 

 
Anna Vives a Jorge / Facebook 

„Tak málo stačí, aby byl druhý šťast-
ný. Rád pomáhám lidem, nepodporuji 
žádnou konkrétní nadaci nebo nemocnici. 
Vše je individuální. Musí mě příběh člo-
věka nebo konkrétní projekt zaujmout. Je 
to různé, pomáhám lidem s postižením – 
často s Downovým syndromem – na ce-
lém světě, nejen ve Španělsku. A protože 
jsou to milovníci motorek a moji fa-
noušci, mohu je pozvat na závod, mohou 
být tady se mnou, podívat se po pit lane      
a užít si pohostinnost týmu,“ říká Jorge     
s úsměvem od ucha k uchu. 

Anna navrhla pro Jorgeho 
helmu 

 
Foto: Facebook JL 

„Jorge je můj přítel a je silný“ – těmi-
to slovy začíná krásné video Anny Vives 
na youtube. Anna, Jorgeho fanynka, kte-
rou od letošního června, právě po VC 
Katalánska, zná celý svět, trpí od dětství 
Downovým syndromem. Její největší 
zálibou je malování, a tak jí mistr světa 
dal za úkol, ať vymyslí návrh designu 
jeho helmy právě pro španělskou velkou 
cenu. Anna, jako moderní děvče, přišla       
s myšlenkou ve stylu grafitti. Originální 
helma Jorgemu přinesla štěstí – v Barce-

loně s ní vyhrál na celé čáře. Video, na 
kterém si můžete prohlédnout, jak návrh   
a samotná helma vznikala, najdete na 
youtube: 
www.youtube.com/watch?v=l1bSTyr2LgM. 

Hlavně se nikdy nevzdat 
Životní příběh samotné Anny je také 

silný a inspirující. Jako dospělá žena           
s postižením dlouho hledala své uplatnění 
a místo na slunci. Nejprve zkusila práci        
v supermarketu, ale zažila jen frustraci. 
Nikdo jí nepomáhal, byla to prostě špatná 
zkušenost… Dlouho byla bez práce a ne-
šťastná. Až díky nadaci Itinerárium, která 
ji podpořila v jejich snahách o prosazení 
se v oblasti typografie a návrhů různých 
potisků a nápisů, našla své uplatnění. 

Dnes má Anna svůj web a copyright 
na své návrhy. Můžete si tak pořídit fotba-
lový dres FC Barcelona s designem Anny 
Vives, mikinu, tričko nebo i originálně 
zpracovaný blok či diář. Více na 
www.annavives.com. 

Paddy a Domi hosty mistra 
světa 

Své dobré srdce prokázal Jorge Loren-
zo také v Brně, kde se přivítal se svými 
fanoušky Dominickem a Patrickem z Ně-
mecka. 

 
Brno 2013, Jorge Lorenzo / Facebook: 
„Paddy a Domi, díky, že jste přijeli. Užij-
te si tento víkend!“ 

 
Rodinka byla hosty úřadujícího mistra 
světa J. Lorenza 

Na první pohled je vidět, že jsou to 
dvojčata a taky bezvadní kluci a fandové 
motorek. Se svými rodiči přijeli z výcho-
doněmeckého Chemnitzu, odkud to mají 
jen skok na proslulý okruh Sachsenring. 
Tam také každoročně míří jejich kroky 
v červenci, v srpnu pak na velkou cenu do 
Brna. Letos byli hosty Jorge Lorenza, 
kterého nesmírně obdivují. Jsou od dětství 
postiženi DMO, je ale vidět, jaký kus 
cesty ušli a kolik péče jim rodiče, oddaní 
motorkáři, věnují. Před rodiči klobouk 
dolů, jsou to velcí pohoďáci. 

Patnáctiletí teenageři se sami pustili 
do povídání, a to skvělou angličtinou, 
přičemž hlavní slovo měl Patrick (na obr. 
vlevo). Vše se točilo kolem závodění         
a také ne moc oblíbené školy, která začne 
co nevidět. V Německu dokonce o týden 
dřív než u nás. 

A kdo je kluků největší idol? Jezdci 
Yamahy Jorge Lorenzo a jeho stájový ko-
lega, legendární Valentino Rossi. Pak 
vůbec nepřekvapí, že v garáži jejich otce 
zrovna jedna nablýskaná Yamaha stojí. 
Všichni se shodujeme na tom, že těm 
krásným bláznům na motorkách se nic 
nevyrovná. Nakonec se ještě potkáváme 
za sobotního soumraku při procházce 
paddockem. Kolem prosviští chlapík v te-
plákovce na skútru a je to k neuvěření, je 
to samotný velký Vale 46. Já už jen           
z dálky vidím, jak svůj skútr zastaví,         
s kluky se fotí a povídá si s nimi. Je to 
jasné – legendou a idolem miliónů lidí se 
tento Ital nestal jen díky své odvaze na 
motorce, ale také díky srdci na pravém 
místě. 

 
Valentino Rossi v Brně vybojoval 4. místo, 
foto: Martin Straka 

Foto: Hana Klusová 
 

 

MotoGP Brno         
pohledem Vozky 

 




