
Freestyle dostává koule
Tři řízci, tři mašiny a ptákoviny na nich – to je 
Czech Quad Freestyle Trio. Jediná sestava v Če-
chách, která trénuje na čtyřkolkách to, z čeho 
by vám i ve snu naskakovaly pupínky na zá-
dech. Četli jste si o nich už v zimě, ale to byly 
jenom začátky… Teď už mají kluci natréno-
váno a je na co koukat. Na dalších stránkách 
tak uvidíte triky, co předvádí a předvádí je tak 
dobře, že už z toho bylo i první vystoupení (ne 
z mašiny, ale před lidma).
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Stocky - Jirka Stoch
(ročník 1993)

Jak dlouho jezdíš na čtyřkolce?
Na 4kolce jezdím ted třetím rokem. Tuhle 
sezonu sem se ale začal věnovat fmx.

co tě baví na skákání?
Baví mě adrenalin a  odhodlání k  tomu 
zkoušet něco nového. Variací je hodně 
a nemá to hranic…

co umíš za triky?
Momentálně skáču heelclicker, cordovu, 
stripper, stale fish, saran wrap, shaolin, dead 
body.

co z triků ti nejde?
Nejde mi shaolin a  dead body jelikož nohy 
jdou mezi rukama přes řídítka a  není tam 
zrovna moc místa...

Jaký trik teď trénuješ, připravuješ?
Trénuju teď seatgraby - učím se stoprocentně 
chytat pod sedačkou, abych měl jistotu a dát 
třeba superman seatgrab...

Poslední držka?
Dal sem shaolina, zasekly se mi nohy 
o řídítka, a jak moc jsem je chtěl dát pryč tak 
mi nohy vylítly až dozadu za stroj a stehnem 
sem dopadl na zadní hrazdu. To je zhruba tři 
týdny a furt to bolí…
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Fox – Martin Liška
(ročník 1986)

co tě baví na skákání?
Vždycky mě bavilo skákat a pro mě každý skok 
jak rampa tak lavice na motokrosu je výzva... 
Baví mě ten pocit, tělo plné adrenalinu!

co umíš za triky?
No ještě jich moc neumím, protože netrénuju 
jako kluci, ale tak supermana, whip, 
heelclicker …

co z triků ti nejde?
Zatím kvůli tomu ze mám vysoký řídítka 
a tyč na ty co skáču, tak mi nejdou triky před 
řídítka... Jinak hodně triků nevím, jestli mi jde, 
protože jsem je ještě nezkoušel :-)

Jaký trik teď trénuješ, připravuješ?
Od posledního foceni do Quadu jsem jezdit 
nebyl... Takže zatím nic.

Poslední držka?
Na fmx nebyla, ale v  motokrosu ve Stříbře 
jsem to tam poslal do stromu …

chceš se na to do budoucna soustředit místo 
krosu?
To ještě nevím, uvidím co sponzoři, čas 
technika a tak...

. :quadfreestyle

Freestyle.indd   3 1.8.2011   20:38:23



65

quad magazín - www.iquad.cz

radek nárovec
(ročník 1991)

Jak dlouho jezdíš na čtyřkolce?
Na čtyřkolku jsem poprvé sednul, když mi bylo asi 14 let, ale to jsem lítal jen po lesích 
a loukách. To člověka tak nějak časem omrzí a tak jsem se rozhodl pro závody... V těch jsem 
ale neměl moc štěstí a mým obvyklým dopravním prostředkem ze závodů domů byla sanitka. 
Tak jsem si dal takovou menší pauzu a když potom byla možnost nechat si postavit rampu 
tak jsem si říkal proč ne... 

co tě baví na skákání?
Na skákání mě nejvíc baví ta naprostá pohoda.. Taky oproti závodům není potřeba taková 
fyzička, protože si mezi každým skokem můžeš podle libosti odpočinout :-) Navíc po naší 
první akci na autokrosu v Poříčí nad Sázavou můžu říct, že mě naprosto dostala ta atmosféra. 
Byl to zážitek a doufám, že to tak půjde dál.

co umíš za triky?
Umím základní triky například heel clicker, can can, cordovu, nac nac, barhop a supermana 
kterého musím dopilovat, abych se stihl správně vrátit na stroj.

co z triků ti nejde?
Z triků mi toho nejde dost, ten let je hrozně rychlej a člověk má co dělat, aby v tom fofru něco 
stihnul…

Jaký trik teď trénuješ, připravuješ?
Momentálně bych chtěl pořádně ovládat supermana a  taky bych se chtěl naučit nějaký 
brutální dead body nebo stripper, kterého dobře ovládá Stocky.

Poslední držka?
Musím zaklepat, že dosud nikdo z nás neměl žádný vážnější pád, ale takové drobné výstupy 
ze stroje se sem tam objevují… Jediná taková nepříjemnost se mi stala nedávno, když se 
mi při dopadu protrhl výplet nášlapu a do nohy jsem si skrz botu zarazil šroub. Naštěstí to 
spravilo jen pár stehů.

. : q
u

a
d

 : .

jEDINEČNÁ OCHRANA před 

  • poškozením od nÁrazu

  • padlých kmenů

  • pařezů, větvÍ, ...

• duralový plech tloušťky 4 a 5 mm 

   leteckÁ kvalitA  (norma 5052 H-32)

• SADA Obsahuje kryty rÁmu,

A-ramen a instalační materiÁl  

• Snadná montÁž díky přesné

výrobě a předvrtaným otvorům 

• Otvory pro snadnou údržbu

  bez demontÁže krytU

• Zesílené KVALITNÍ svÁry

• NízkÁ hmotnost

PROFESIONÁLNÍ

KRYTY PODVOZKŮ NA ČTYŘKOLKY

MADE IN USA

skladem na modely:

ArcticCat 400 - 1000

Yamaha Grizzly 550, 660, 700

Suzuki KingQuad 700, 750

Can-Am Renegade, Outlander

Kawasaki BruteForce 750

Polaris XP 850, 550, 700, 800

Ricochet - nejprodávanější značka 

krytů podvozků a ramen užitkových 

čtyřkolek na světě. 

Autorizovaný dovozce krytů 
podvozků na čtyřkolky Ricochet 

do České a Slovenské republiky

PROFESIONÁLNÍPROFESIONÁLNÍ

KRYTY PODVOZKŮ NA ČTYŘKOLKY
KRYTY PODVOZKŮ NA ČTYŘKOLKY

adresa: Náměstí 13, Žebrák  psč: 26753 
tel.: 311577222    email: info@aspgroup.cz

WWW.ASPGROUP.CZ

HLEDÁME NOVÉ PRODEJCE
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