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Martin Malát IonizískaI t ituI v ofÍro ad ma rato nech, kdyŽ na pětistov(e poraziI ipodstatně si|-
nějšíkonkurenty' Paradoxně v době, kdy vznikaI tenhIe rozhovor, ieště nevěděl '  na čem pojede
tuhIe sezónu...
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toni isi získa| titul niltta v oífroadmaratoneó
ve třídě přa(ovníó čtyiko|et, by|a to tedy tvo|e
sezona 'nů, nebošloj€ště něrc udě|at |ípl
5eŽóna snú to urČitě n€bya ZaČátek moc
néVyše, umístěni Vůbec neodpovidao boj i
o prvn] přičky v prúběŽném poiadi T€Prv€ .
až V po ovině sezóny se karta zača a obracet
A pÓ šestém závodě js.m 5e doía do čea
přŮběžného pořadi' ZávěI isem mě| pevně v."
svých l !kou at i tu Femmoh oíavovat i ižpřed
po5|edniml záVody V N4i oVickh,

Diív j'mé tě moh|i víd.t na motořkáó' (o tě
piiv€dIo k závodění na čtyikokél
Náhoda. Byo to díky dÓbrém! kamaÍédovi
aVýbornému mechan koÝ ' ] iÍkoV c isa ioVl 'k lerý
mě he.nu|' abych to zkusil' Po prvnim závodĚ

Fem ho prok l ina,  pÍotože F €m Vyhn hned
VpíVnika !Ž]a po dojet iuŽan nemo|rLúnavou
s é2tze ťtyřkoIky '  PopÍaVdě, nečeka isen],Žeto
b!de tak nálotné' Rika ]5em si' Že na čtyřko|k!
Úž i ikdy nesednu'  ]enŽe nekd prohláVám
a čLyiko ka bya V mojizáVodácké kaliéie nová
Výzva Takže s ovo da o 5 ovo a hned V březn!
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]a5ně' a moc Éd, |L,lÓtoÍka je proíě motoÍka'
KdyŽtojen troch U jde' vylazím 5 kámošema na
záVody nebo jén lak na Íénink' BohuŽel ča9u
Už není to ik cÓ dřiv' lvlám dvou|etého syna
a každým dnem ÓčekáVám naÍození druhého
potomka' Takže 5Vů] Voný ča5 dě|im mezi

da|šiho rÓkujsem opět íá naýartovníčáře '

zaie.diš 5iještě ta|ry na motoř(e?

nové zkušenÓíi. ce|kově bych řek|,žejsern ten
přeskok zv|ádnuI dobie a mŮŽu být se sebou

spokojený'

Hodně konkuř.ntů poukalova|o nato'že n€|!déš
nařatony vétřídě TR i piedním náhonln, ktelý
by| na Nén G|adiátoÍovidemontovaný, píoř i'i
n.vy{žíva| Íaději i pohon př.dnínápravyl
Poukazova IoI N kméně oproti někdy ne5mys ně
drahým úpravám konkurence bya toto |evná
a Íychá Úprava, kteÍou umoŽňovaIy íanovy'
G|ad tím získa|nejen na obratnosti,a]e záÍoveň
se také trochu u evi o pétistovkovému molÓí|.]'
Navic tratě maratonú nejsou te.hni.ky tak
néročné' aby Ínoh je,dec předni náhon
doÍateČně VyuŽít' ]sem pře,vědčen' že Žádný
Že záVodniků pohon 4x4 nepouž'vá a jedou

Jak d|ouho ti trva|o ,,přcšI{o|it,, 'e
z notorky na čtyilo|ku, mě| |!i 9 tím
Píob|ényl
PopravdénePřeško iIFem sedodnes'
Na čtyřkolce 5e zk|átka jezdí]lnak'
NemůžU říct, že bych 5 tím rně
prob|émy, ale doted'5e učirn. Každý
Íénink nebo záVod mně př]náší
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Taky sé poiád lp€h|ui € o tom' ž€ jsi v|a!tňě
neie| na G|adiatoíovi, a|e motoÍ by| úp|ně jiní
(o ty na tol
Tady nenio čem dÉkUtÓVat! (onkuÍence ne ibě
nese poÍáŽku podíatné sabšim stroj.pm'
proto se neuíae objevuji iové speku]ace
o"speciá nkh'' úpnVách na ffém G adovi']asně
tim VzkazujiV!em, Že mÓječtyřko ka mě]a Vždy

(o by|a nebo i. tvoje n€jsi|něiší óÍaň ptoti
5oup€iůn?
l'4o]e nej5lnějŠi ,bÍaň je asi VyÍVaIoÍ' ch!ť
bojovat o kaŽdý metrtrat]

Letor sina podední Chví|i lměněná pnvid|á pro
kat€go i TR vyžáda|a piitomn$t i předního
náhonu, (ož tým JouÍneymánu odmit|. a 'até
našině tGdy po'!d!i naíatony Ieto'?
Ano,tým odrnitI staÍtovat' Nedivte 5e' PÓiadatel
zméni]stanÓVyá kateqor e 3týdny před prVn1m
záVodem' Mě i na to ce|ou zimu'Tento piístlp
opravdU nénípíofes oná nilco k tomu dÓdat7l
A na .em budu startova1? Tým se Žatím
definitiV.ě nerozhod ' uvdíme'

lakilónuje nkÍ maratonů přés'im!l
Fy2kké piiplava jedů eŽ tá'tojejasnýTakŽe bez
běhánÍ'pos loVny'bazénuatěLocv ičnytone]de'
Á|e i1akje pro mě dů|ežité s ipře9 z imu hlavně
odpoČinout,  naČerpat novou chL]ťa mot]Vac is i
na]a ie opé1stoupnout na staÍt.

Jaké máš d|o plollhIe' €zonu?
PůVodnim ci|em byla obhajoba z]skaného
titu U' Nás]edljíci sezÓnU bych d]tě piedevŠim
dokÓi.it Ve zdÍavia s co nej|epším Výs|.dkem
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