
INZERCE

Fo
to

 a
rc

h
iv

Fo
to

 S
ta

n
is

la
v 

H
la

d
ík

Prezident Mezinárodní automobilové federace (FIA) 
a bývalý šéf stáje Ferrari formule 1 Jean Todt se 
podělil s médii o hodnocení zdravotní situace Michaela 
Schumachera. Sedminásobný mistr světa utrpěl při lyžování 
ve francouzském Grenoblu 29. prosince 2013 vážná 
poranění hlavy a od té doby se neobjevil na veřejnosti. 
„S jeho manželkou Corinnou jsem strávil hodně času 
od chvíle, kdy Michael utrpěl vážnou nehodu na lyžích. Je to 
skvělá žena a převzala řízení rodiny,“ řekl Todt německému 
deníku Bild a pokračoval: „Stalo se to náhle a neměla 

na výběr. Věřím jí a ona věří mně. Děkuji lékařům i spolupráci 
Corinny, která chtěla, aby Michael přežil. Nyní se potýká 
s následky a doufám, že se to postupně zlepší.“
V F1 nyní působí Schumacherův syn. „Mick je jedním z lidí, 
kteří budou mít vždy zvláštní místo v srdci mém i mé ženy 
 Michelle. Rodina Schumacherových je pro nás výjimečná. 
S Michaelem jsme napsali skvělý příběh a vybudovali si úžas-
ný vztah,“ uvedl Jean Todt. Francouz byl 
šéfem stáje Ferrari a pod jeho vedením 
získal Schumi pět světových titulů.

Schumi 
se lepší
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Létal a zvítězil
Švéd Marcus Ericsson vyhrál 
v americkém Nashvillu podnik 
formulového seriálu Indycar. 
A to v závodě letěl vzduchem, 
když najel na Grosjeanův vůz. Průběžné 
pořadí (po 11 z 16 závodů): 1. Palou 
(Šp./Honda) 410; 2. Dixon (N. Zél./
Honda) 368; 3. O´Ward (Mex./Chevrolet) 
362; 4. Newgarden (USA/Chevrolet) 335; 
5. Ericsson (Švéd./Honda) 331.

Všechno pod jedna křídla
Promotérem mistrovství Evropy 
v rallye se stane od příštího roku Red 
Bull prostřednictvím společnosti WRC 
Promoter GmbH. Doplní tak své portfolio 
MS v rallye a rallyekrosu. 

Žádné peníze nedostanou
Krajský soud v Brně v přezkumném 
řízení uznal popření pohledávky 
Automotodromu Brno, který chtěl 
po spolku pořádajícím motocyklovou 
Grand Prix v Brně kolem 50 milionů 
korun. O situaci jsme informovali 
v minulém vydání Světa motorů.

Vyloučení platí
Stáj Aston Martin neuspěla s odvoláním 
proti diskvalifi kaci Sebastiana Vettela 
z Velké ceny Maďarska formule 1. Čtyř-
násobný mistr světa původně obsadil 
druhé místo, ale kvůli porušení minimál-
ního limitu benzinu ve voze o něj přišel.
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