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Foto: Archiv závodníků

Na závodech v Itálii vybojovali čtvrté místo
Plzeň - Studenti plzeňské univerzity měli z výsledků radost. 

3.8.2017

Plzeňští vysokoškoláci vybojovali na italském okruhu Riccardo Paletti čtvrté místo.

Sotva přijeli z jednoho závodu formulí, už vyrazili na další. Studenti
Západočeské univerzity v Plzni se minulý týden vrátili z italského okruhu
Riccardo Palleti, kde skončili těsně pod stupni vítězů. Skvělý výsledek chtějí
zopakovat v Mostě, kde ve středu začala další mezinárodní soutěž.

Na modrém monopostu se podílelo 25 vysokoškoláků ze čtyř fakult (strojní,
elektrotechnická, aplikovaných věd a ekonomická). Aby jejich dílo, jež váží
229 kilogramů a po silnici se pohybuje až 120kilometrovou rychlostí,
nezůstalo jenom v univerzitní garáži, otestovali ho právě v Itálii. V soutěži,
které se zúčastnilo 66 týmů, na ně čekalo osm disciplin. „Do posledního
kola, což byl vytrvalostní závod na dvaadvacet kilometrů, už jsme
vstupovali s vysokým bodovým ohodnocením. Během přípravy jsme ale
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našli závadu na alternátoru, která způsobovala problémy s dobíjením vozu.
Naštěstí se nám ráno před startem podařilo alternátor vyměnit,“ popsal
vedoucí týmu Michal Skovajsa.

Celkové čtvrté místo považuje on a jeho kolegové za velký úspěch. „Byli
jsme nadšení. Ani jsme nedoufali, že dopadneme takhle dobře. Na třetí
místo nám chybělo ještě dost bodů. Takže bramborová medaile nás
rozhodně nemrzí,“ řekl nadšeně. Doplnil, že na prvním místě skončili
Poláci, stříbro brali Italové a bronz Němci.

Ve čtvrtek vysokoškoláci přijeli do Mostu, kde odstartoval další závod
studentských formulí. „Konkurence tady bude asi větší, ale doufáme
v dobrý výsledek,“ uzavřel.

(//plzensky.denik.cz/kultura_region/pulka-prazdnin-co-nabizi-srpen-
20170803.html)
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DOPORUČENÉ ČLÁNKY
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Půlka prázdnin. Co nabízí srpen?

(/zpravy_region/kdo-se-postara-o-nechtene-deti-pestounu-je-malo-20170807.html)

Kdo se postará o nechtěné děti? Pěstounů je
málo
Plzeňský kraj - Zlínský kraj jako první v republice zrušil kojenecké
ústavy. Potřebnou péči o malé děti mají zajistit především pěstouni.
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NABÍDKA VOZIDEL Z REGIONU

(http://www.cars.cz/)

Volkswagen Passat

rok 2014

265 000,- Kč

(http://ads.cars.cz/adclick.php?
bannerid=679&zoneid=458&source=plzensky.denik.cz&dest=http%3A%2F%2Fwww.cars.cz%2Finzerce%2Fosobni-
auto-
O%2FVolkswagen%2FPassat%2FPassat-1-
6TDI-po-Kombi-
14942702373320.html%3Fd_pm%26utm_source%3DdenikCZ%26utm_medium%3Dbox%26utm_term%3Dplzensky.denik.cz%26utm_content%3Dpos1?
utm_source=api-cars&utm_campaign=box-
hp-3auta-denik)

Škoda Fabia

rok 2015

194 900,- Kč

(http://ads.cars.cz/adclick.php?
bannerid=679&zoneid=458&source=plzensky.denik.cz&dest=http%3A%2F%2Fwww.cars.cz%2Finzerce%2Fosobni-
auto-O%2FSkoda%2FFabia%2FFabia-III-1-
0MPi-Hatchback-
1486565268404824.html%3Fd_pm%26utm_source%3DdenikCZ%26utm_medium%3Dbox%26utm_term%3Dplzensky.denik.cz%26utm_content%3Dpos2?
utm_source=api-cars&utm_campaign=box-
hp-3auta-denik)

Ford Mondeo

rok 2009

139 000,- Kč

(http://ads.cars.cz/adclick.php?
bannerid=679&zoneid=458&source=plzensky.denik.cz&dest=http%3A%2F%2Fwww.cars.cz%2Finzerce%2Fosobni-
auto-O%2FFord%2FMondeo%2FMondeo-2-
0-TDCi-ko-Kombi-
1500959509939470.html%3Fd_pm%26utm_source%3DdenikCZ%26utm_medium%3Dbox%26utm_term%3Dplzensky.denik.cz%26utm_content%3Dpos3?
utm_source=api-cars&utm_campaign=box-
hp-3auta-denik)
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ROZTOUŽENÁ Céline Dion:
Po smrti manžela se lačně
vrhla na ZAJÍČKA!
(http://sip.denik.cz/celebrity/roztouzena-
celine-dion-po-smrti-LEONĚ MACHÁLKOVÉ se
blýská na lepší časy.
Konečně se usmířila s
nevlastními syny
(http://sip.denik.cz/celebrity/leone-CELEBRITY BEZ MAKE-UPU
na sociálních sítí dokazují,
že jsou PĚKNĚ OŠKLIVÉ.
(http://sip.denik.cz/celebrity/celebrity-
bez-make-upu-na-Tajné rozhovory s Lady Di:
Prozradila větu, kterou
Charles POHŘBIL jejich
LÁSKU!
(http://sip.denik.cz/celebrity/tajne-VIDEO: Smích tohohle
miminka je to nejvtipnější,
co jste kdy slyšeli
(http://sip.denik.cz/zabava-
a-video/video-smich-

ZPRÁVY ODJINUD

(https://www.frekvence1.cz/clanky/zivotni-

Frekvence 1

ŠÍP (http://sip.denik.cz/)j

Tajný kód letušek. Když
řeknou tohle jméno,
v letadle je mrtvý člověk

(https://www.frekvence1.cz/clanky/zivotni-
styl/tajny-kod-letusek-kdyz-reknou-tohle-
jmeno-v-letadle-je-mrtvy-clovek.shtml?
utm_source=denik&utm_medium=banner)

Drsné odhalení: Tak dlouho trvá, než jeden

Nejlepší pláže v Evropě

(//widgets.sprinklecontent.com/r/?
u=https%3A%2F%2Fbs.serving-
sys.com%2Fserving%2FadServer.bs%3Fcn%3Dtrd%26mc%3Dclick%26pli%3D21716240%26PluID%3D0%26ord%3D%7Brandom%7D)

Babiš se po čtvrté oženil,
zazněly i protesty

(http://www.denik.cz/z_domova/kvuli-svatbe-
andreje-a-moniky-se-do-capiho-hnizda-

Soud poslal do vazby
mladíky, kteří podpálili
kostel v Gutec...

(http://www.denik.cz/z_domova/soud-rozhoduje-
o-vazbe-pro-podezrele-z-podpaleni-kostela-v-
gutech-20170805.html)

Dceřiná firma ŽĎAS
získala prestižní kontrakt
ve Francii

(http://www.denik.cz/ekonomika/dcerina-firma-
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