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MILAN TEJCHMAN

NELPEME NA STARÝCH VECECH
MILAN TEJCHMAN JE V POSLEDNICH LETECH PAEDSEDOU KOMISE
OFF-ROAD AUTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY.

V této funkci vystřídal svého otce Ladislava a hned
úvodem našeho povidánl nastiňuje své vize. ,Všeo
becným trendem dnešního sportu je, aby diváky bavil
a nabízel jim maximál!ú show. Doba si vyžaduje změnu.
Proto nelpěme na starých věcech. Dnes už nestač!
pouze jezdit rychle. Chce to i sportovní souboje a před
jížděni na hranici možností. To většinou vede
i k pořádnému karambolu, což diváci bohužel chtějí
vidět také. V posledních letech jsem skoro všude dělal
hlavního sportovního komisaře. A jestli mě něco mrzí,
tak skutečnost, že za mé éry došlo i k soubojům mimo
trať a to několika fyzickým napadením mezi soutě
žícími," konstatuje přední funkcionář a nablzl se tak
dotaz, v čem vid! příčinu těchto excesů.
,Je to předevšim kvůli finanční náročnosti tohoto
sportu a následně s tim spojené nerespektováni
autority typu ředitele a sportovních komisařů. Přitom ti
tam jsou od toho, aby sporné situace řešili. Pokud se
někdo cltí poškozen squpeřem, může podat protest
nebo podpět a celá v�c bude řešena. Říkáme to jezdcům
na každém školeni. Někteřl však jsou méně chápavi.
Dále postrádajl respekt vůči pořadateli. Mnozí jezdci si
zaplacením startovného mysli, že si vše kupuji. jenže
uspořádat závod stoji okolo čtyř set tisíc korun. To je

celý ten fór. Startovné zdaleka nepokryje náklady uspo
řádáni závodu a zbytek musí pořadatel zajistit ze spon
zorských peněz a spoléhat, že doraz! mnoho divákfi
a ve finále snad bude nějaký zisk ze vstupného. Stač!
však ošklivé počasl a je problém. Je to celé symbióza
faktorů: jezdci, pořadatelé, diváci. Jeden bez druhého
fungovat nemfižeme. Pojdme tedy splše hledat cestu
spolupráce, misto napadeni, jak slovního nebo až
fyzického. To nepatří do civilizované společnosti, a tak
jako tak budeme takové chovám trestat za cílem
eliminace."
Někteří maji pocit, že celý tento sport ovládáte
jenom vy. Je to pravda?

,Ale to přece nenl možné (smlch). Na závodech, kde
jsem většinou v roli sportovního komisaře, jsou veškerá
rozhodnutí formou většinové demokracie, tzn. pro
vyřknuti rozhodnutí musl být souhlas dvou komisařů
ze tři. Role hlavního sportovního komisaře přitom má
taktéž jeden hlas. Osobně jsem několikrát zažil, kdy
kolegové přehlasovali svého hlavního kolegu, mě (opět
smích). No, a co se týče Komise Off-Road, tak ta je nynl
devítičlenná, složená ze samých dobrovolnlkfi. Ti svoji
práci dělajl ve volném čase a muslm přiznat, že jim to

až na pár výjimek jde velmí dobře. Clenové si sami
říkají o nějaký úkol, případně jim je po dohodě přidělen
a jejich snaha, aby naše discipliny vzkvétaly, je vidět
Tady však muslm bohužel zminlt, že letos nám na
chvilku vypadne z týmu Jiřl Kadlec. Ten už nemohl déle
odkládat operaci kyčelrnho kloubu. Timto mu tedy
přejme brzké uzdravení a doufejme, že ještě před
koncem sezony ho už uvidime opět běhat po závodišti
v plné slle."
Pojdme k veselejším tématům. Loni se podařilo
ěeským reprezentantům vybojovat tří ze čtyř
evropských autokrosových titulů.

.A navrch jsme vyhráli Pohár národfi. Ten mimo
chodem od jeho vyhlášeni v roce 2000 žádná jiná země
nevyhrála. Tradici je, že předseda vítězného státu má
na vyhlášeni proslov. Když se mě letos v Budapešti
ptali, v čem vidlm příčinu úspěchů, odpověděl jsem, že
je to jednoduché. My prostě máme ty nejlepší evropské
autokrosafe. To se nesetkalo s moc kladnou odezvou od
zástupců ostatních států. Oni už mě však moc dobře
znají a věd!, že rád vyzdvihuji realitu přímočaře. Jeden
z mých trikfi, je také to, že se snažíme podporovat
i jezdce, kteřl nejsou úplně na špici, což přináší body.
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