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i n z e r c e

při které si odpočinu a potěším svá přátele 
a týmové partnery tradičním pátečním sve-
zením na zdejším okruhu. I když počasí bylo 
tentokrát první den opravdu nepříjemné, pr-
šelo, zima, přesto jsme si závody užili. Škoda 
Fabia R5 je výborné auto, se kterým se každý 
rád sveze. Navíc jsem letos splnil přání Mar-
celovi Tučkovi, který si chtěl s R5 zazávodit. 
V Sosnové není problém se za volantem stří-
dat, takže proč ne. V sobotu už svítilo sluníč-
ko, které stejně potěšilo nás i diváky. A Mar-
cel letos nebyl sám, kdo si v průběhu sezony 
Fabii v Duck Racingu vyzkoušel. První byl už 
na Rallye Šumava Jan Talaš, pak ho vystřídal 

„Porážka nemrzí, mě překvapilo, že jsem 
vůbec v současné konkurenci postoupil 
do semifinále. První jízdu jsem totiž pokazil 
dvěma výlety mimo trať. Ve druhé jsem už na 
zdejší trati prodal, že jsem okruhovým jezd-
cem. Když nemusím jet mezi stromy a po-
slouchat spolujezdce, je to fajn a dokáži být 
rychlý. Stejně jsem ale nečekal, že za sebou 
nechám Kopáčka a další. Takže jsem si boj 
o třetí příčku užil, i když Martin byl jasně lep-
ší“, řekl v cíli Petr Kačírek.

Do Sosnové na Setkání mistrů jezdí Petr se 
svým týmem Duck Racing rád. „Je to show, 

Po roční přestávce se Petr 
Kačírek při tradičním Setkání 
mistrů v Sosnové, kterým 
se jezdci loučí se sezonou, 
probojoval do závěrečné bitvy 
o umístění. V souboji o 3. místo 
mezi soutěžáky nakonec podlehl 
Martinu Semerádovi. Petr se sice 
snažil neprodat kůži lacino, ale 
výrazně mladší soupeř nakonec 
slavil bronz.

Duck racing na Setkání mistrů
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Ondřej Šimek, který potřeboval získat body 
na Rallye Bohemia a vlastní auto měl rozbité. 
V závěru sezony jsme pak pomohli Zdeňkovi 
Pokornému, který nakonec vybojoval bronz 
v Poháru 55+. Dobré výsledky našeho týmu 
i s jinými jezdci mě těší, protože jsou důka-
zem, že jsme schopni v našem týmu připravit 
špičkový soutěžní automobil“, poznamenal 
Petr Kačírek.

Po Sosnové se Duck Racing představí na 
Pražském rallysprintu a Mikulášské rallye. 
Tím uzavře sezonu na českých tratích a týmo-
vá Fábia R5 zamíří už tradičně do Dubaje. Na 
Petra čeká závodní program ve Spojených 
Arabských Emirátech. „Věřím, že po covidu 
odstartuje konečně šampionát v rally a snad 
se brzy dozvíme i termíny FIA Middle East 
šampionátu, ve kterém jsme letos poprvé 
zkusili Rally Omán. Byl to skvělý šotolinový 
závod a chtěli bychom se tam vydat i v příštím 
roce.“ dodal Petr Kačírek.
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Semifinále v Sosnové


