Vážení sportovní přátelé, vážení příznivci motocyklového sportu. Značka JAWA sklízela
úspěchy na všech motocyklových okruzích a to nejen u nás.
V naší obci Habřina, která se nachází v okrese Hradec Králové, v Královéhradeckém kraji, jsme uskutečnili
v roce 2011 v měsíci srpnu první závod motocyklů zn. JAWA (Pionýr, Stadion, Babeta, Pařez,) pod názvem
„Splašené trubky“. Je třeba říci, že počasí bylo po celou dobu konání závodu slunečné, zájem ze strany
závodníků byl nečekaně velký a ohlas ze strany diváků velmi dobrý. První závod byl startovací čarou, která
dala všem, kteří se podíleli na tomto prvním závodě obrovský impuls do budoucna. Dá se říci, že dobrovolní
činovníci se učili, jak se říká za pochodu a získávali zkušenosti i z jiných závodů, které navštěvovali. Bylo to
doslova a do písmene pionýrské období.
Z dalších ročníků, které následovaly, bylo zřejmé, že závod Splašené trubky získává na popularitě v širokém
a dalekém okolí. Bylo třeba provést některé změny, které by závod obohatily tak aby byl atraktivní jak pro
závodníky tak i pro diváky. Byl otevřen velký okruh, takže máme dva okruhy. Malý a velký. Velký okruh byl
pro speciály a později i pro závodní sidecary. V rámci závodů byly pro diváky uspořádaný výstavy ne jen
veteránů ale i nových předváděcích osobních aut, které si mohli prohlédnout v areálu závodiště. Nesmíme
zapomenout na skutečnost, že těchto závodů se pravidelně zúčastňují i ženy, pro které je vypsaná závodní
kategorie. A nutno říci, že si vedou vskutku velmi dobře.
Čas běží jako splašený a je tu rok 2021 a s ním desátý jubilejní ročník Splašených trubek. K tomuto výročí
byla mimo jiné otevřena výstava motocyklů JAWA, kterou uspořádal pan Josef Zíma. Zde prezentoval své
„50ky“. Je neskutečné, co svými znalostmi, umem a zručností dokázal. Pokud se ohlédneme za uplynulém
období, musíme bez nadsázky konstatovat, že vynaložené úsilí, které bylo vloženo do organizování závodů
bylo tou správnou cestou. Nesmíme opomenout ještě jednu zajímavost. Po celou dobu konání závodů od
prvního ročníku jsme měli v době závodů slunečné počasí, asi nás má někdo rád ale pozor, nesmíme to
zakřiknout.
Zde je třeba připomenout, že Splašené trubky nevznikly sami od sebe, někdo tomu musel dát životní
impuls. A ti, kteří měli ten skvělí nápad a zasloužili se o to, že máme za sebou 10 . ročníků závodu
Splašených trubek, které mluví samy za sebe, jsou Radek Šutriepka, Jindřich Pejchal starší, a v té době
vedoucí místního pohostinství paní Zuzana. Díky jim. Dále je třeba poděkovat všem dobrovolným
pracovníkům, bez nichž by to opravdu nebylo to pravé ořechové. Poděkování patří i podnikatelským
subjektům , které působí v Habřině, za vstřícnost při organizování závodu. Konečné a velké poděkování
patří celému zastupitelstvu obce Habřina, za vstřícné jednání a podporu při organizování závodů.
Jeden ročník končí a další … Ať se daří a motory burácí.
M. Klusoň

