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Druhou sekcí první etapy pokra uje dnes XXXVII. ro ník Rally Bohemia. Úvodní
rychlostní zkoušku (Bzí) vyhrál Pavel Valoušek s Fabií S2000 p ed Bryanem
Bouffierem a Juho Hänninenem. Na druhém testu (Smržovka) zvít zil Juho
Hänninen, druhý dojel op t Bryan Bouffier a t etí místo vybojoval Pavel Valoušek,
který zatím drží t sné vedení v sout ži. Následující rychlostní zkouška byla pro
velké množství neukázn ných divák  zrušena, posádky projíždí volným pr jezdem.

Pavel Valoušek - Škoda Fabia S2000
„Zatím v pohod , snažíme se jet v klidu. Je škoda, že se zrušila tvrtá rychlostka,
protože to byla ur it  nejt žší zkouška úvodní sekce a mohla nám pomoci s volbou
pneumatik pro další pr jezdy. Ud lali jsme pár drobných jezdeckých chybi ek, ale
nic zásadního.“

Juho Hänninen - Škoda Fabia S2000
„Zatím je to dobré, ale tra  klouzala víc, než jsem o ekával. Pavel Valoušek jede
rychle, myslím, že i Roman Kresta a Martin Prokop ješt  zrychlí. Celý víkend se
pojede v ostrém tempu. První ást byla docela krátká, tak je t žké n co hodnotit. Do
cíle je daleko.“

Bryan Bouffier – Peugeot 207 S2000
„Moc se mi tady líbí. Rychlostní zkoušky jsou náro né, asto se m ní povrch, jsou
tu r zné druhy asfaltu. Jsem rád, že jsme zatím druzí a pouze s malou asovou
ztrátou. Pokusím se ješt  zrychlit.“

Václav Pech – Mitsubishi Lancer EVO IX
„Zatím spokojenost, auto funguje bez problém . Trochu víc to klouže, tak nejedeme
úpln  naplno. Pro tuto chvíli je to celkem podle našich p edstav.“

Roman Kresta – Peugeot 207 S2000
„Bohužel byla zrušena nejdelší erzeta první sekce, m li jsme obuto práv  na tuto
zkoušku. Ale tak to prost  je. Na první vložce jsme m li docela t žký moment, ale
našt stí to odnesl jenom zadní nárazník. Te  v servise to kluci opraví a jedeme dál.“

Michal Solowow – Subaru Impreza WRX STi
„Nemám žádný problém, ale tra  je velmi náro ná. Jelikož jsme zatím šestí,
nepomýšlíme na vít zství. Valoušek s Hänninenem jsou tady doma a navíc mají
podporu továrního týmu, budou velmi rychlí.“

Jaromír Tarabus – Škoda Fabia S2000
„První erzeta se nám jela docela dob e, sice jsme zvolili asi moc tvrdé gumy, bylo to
hodn  kluzké. Druhou vložku jsme nejeli úpln  nejlíp, ze za átku jsme si úpln
nerozum li v rozpisu, ale vcelku to jde.“



Vojt ch Štajf – Subaru Impreza WRX STi
„Já myslím, že na to, že jedeme s enkem v tak silné konkurenci je to super.
A pokud to tak bude dál, budu spokojený.“

Martin Prokop – Ford Fiesta S2000
„Ješt  se nám úpln  nepoda ilo sladit se s autem, doufám, že to te  v servisu
vy ešíme a bude to lepší. Navíc nás trochu nás zlobí nastavení klapky motoru. Nejel
jsem v ideálním rytmu a tomu odpovídají naše asy. Na první erzetu jsem se netrefil
do správných pneumatik, byly p íliš tvrdé a tra  ješt  nebyla tak oh átá, pak už to
bylo lepší. Uvidíme jak dál.“

Št pán Vojt ch – Škoda Fabia S2000
„No, n jak jsme vyrazili, snažili jsme se chápat auto a vcelku jsme si mysleli, že
jedeme rozumn  a to až do té doby, kdy se nám to spakovalo na plnou ty ku  a
vlet li jsme do takového nep íjemného výmolu. Pak nás to ješt  vystrašilo asi ve
dvou zatá kách, ale hlavn  nám p estalo fungovat servo. Na další vložce jsem vjel
na vytahaný prach, ud lal hodiny a trochu se ot el o ze . Takže je to zatím se vším
všudy.“
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