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Lucie BORHYOVÁ, moderátorka
-------------------České motocyklové hvězdy se vrátily ze Španělska domů. Ve Valencii skončila sezona mistrovství
světa a mezi nejlepšími jezdci planety se neztratil ani jediný Čech Karel Abraham. Na volno už se
těší, bude odpočívat a také studovat. Po titulu na právech se pustil do oboru zbraně a munice.
Jaromír VLČEK, redaktor
-------------------Byla to sezona plná senzačních soubojů, drsných karambolů i úsměvných momentů a úsměvy
nešetřily hvězdy ani na závěrečném galavečeru. Třeba Valentino Rossi vyvedl přítelkyni, jeho týmový
parťák Jorge Lorenzo přišel zase v doprovodu kamarádů. V sezoně byli vidět i Češi. V královské třídě
MotoGP bojoval Karel Abraham a několikrát byl kousek od úspěchu, často ho ale zlobily technické
problémy.
Karel ABRAHAM, jezdec třídy MotoGP
-------------------Je to škoda, protože ten konec sezony většinou je takovej můj, že se mně líbí, vyhovujou mně trati, líbí
se mně trati a většinou na nich zajíždím docela dobrý výsledky.
Jaromír VLČEK, redaktor
-------------------Aby to vyšlo v té příští sezoně, chce na sobě Abraham v zimní pauze tvrdě makat.
Karel ABRAHAM, jezdec třídy MotoGP
-------------------Je tam spousta takových těch hrozně zábavných věcí pro mě, běhání, chození do posilovny, ale
naštěstí je tam třeba i motokros, na to se opravdu těším.
Jaromír VLČEK, redaktor
-------------------Bude ale i studovat, na právech už je magistrem, teď zkusí Univerzitu obrany, vybral si obor zbraně
a munice.
Karel ABRAHAM, jezdec třídy MotoGP
-------------------Technologie se mně určitě líbí, baví mě samozřejmě s těma zbraněma i střílet, asi tak nějak všechno
dohromady se mi na tom líbí.
Jaromír VLČEK, redaktor
-------------------Ukázalo se i dravé mládí v moto trojkách, Jakub Kornfeil ani nováček Karel Hanika si nevedli špatně.
Hanikovi experti předpovídají velkou budoucnost.
Karel HANIKA, jezdec třídy Moto3
-------------------Měli jsme hodně dobrý závody a vždycky když jsme dojeli závod, tak jsme byli většinou na bodech.
Takže, takže to je určitě dobrý, ale myslím, že jsem se toho dostatek naučil letošní sezonu a je právě
čas toho využít příští sezonu.
Jaromír VLČEK, redaktor
-------------------Ta letošní sezona vstoupila do historie, poprvé v dějinách vyhráli bratři, MotoGP Marc Márquez a
Moto3 jeho mladší bratr Álex. Jaromír Vlček, televize Nova.

