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Náro ná první etapa Rally Bohemia vy adila ze hry 11 posádek a do záv re ného
dne tak odstartovalo 92 jezdc . Krásné a náro né trat  v okolí Turnova a Železného
Brodu p ilákaly po etné množství divák  nejen z eské republiky.

Pokra ující p etahovaná mezi Hänninenem, Valouškem a Bouffierem graduje. Od
erejšího ve era se na prvním míst  drží Juho Hänninen. P ed Pavla Valouška se

v jedenáctém testu probojoval Bryan Bouffier, který v této zkoušce zvít zil. V následujícím
prvním pr jezdu Navarovem zajel nejrychleji Hänninen s minimálním náskokem 2,5
sekundy p ed Bouffierem. Valoušek dojel t etí. Nejdelší rychlostní zkouška Sychrov m í

es 28 kilometr . Velké horko v bec neprospívá jezdc m, technice a zejména
pneumatikám. Na dlouhé trati s tím piloti musejí po ítat. Na Sychrov  op t exceloval Juho
Hänninen. Druhému Bouffierovi nad lil dev t sekund, Valouškovi patnáct. Vyrovnaný
výkon podává Roman Kresta, který se stabiln  drží na tvrtém míst , ale vzhledem
k defektu pneumatiky p išel o sv j p lminutový náskok na Prokopa. P ed poslední sekcí je

lí pouhá desetina sekundy a schyluje se tak k dalšímu dramatickému souboji.

Juho Hänninen - Škoda Fabia S2000
„První sekci jsme zvládli dob e, poda ilo se nám projet bez chyby. Auto funguje
skv le, volba pneumatik se nám rovn ž povedla. Do cíle je ale stále daleko.
V poslední sekci se budu snažit zopakovat sv j výkon a udržet první místo.“

Bryan Bouffier - Peugeot 207 S2000
„Jsme na druhém míst , to je ur it  dobré, ale Juho je velmi rychlý a zezadu na nás
bude jist  dál tla it Valoušek. Snažím se jet co nejrychleji, nevím však, jestli to na
vedoucího jezdce bude sta it. Rychlostní zkoušky jsou náro jší než v era, plné
obtížných zatá ek.“

Pavel Valoušek - Škoda Fabia S2000
„Znova musím íci, že naším prioritním cílem je umíst ní a body v mistrovství
republiky. Kluci letí opravdu neskute . Juho jede rychle, protože si za zády drží
Bryana a Bryan jede rychle, protože honí Juhu. Za t chto okolností se nechci
pokoušet za každou cenu úto it. Nebylo by to taktické, navíc kluci v t ch autech
sedí tém  neustále a jsou proti nám rozjetí. Držíme se s nimi ve vte inkách a to je
z mého pohledu skv lé.“

Roman Kresta - Peugeot 207 S2000
„Te  na Sychrov  jsme m li defekt pravé p ední pneumatiky. N kde na té šotolin
asi p t kilometr  p ed cílem. Dojeli jsme na prázdném kole a p lminutový náskok na
Martina Prokopa je bohužel pry . Za vložkou jsme kolo vym nili. V servisu nás eká
ješt  oprava poškozené brzdové hadi ky. Ur it  se nevzdáváme, ale riskovat v téhle
chvíli nemá úpln  smysl.“



Martin Prokop – Ford Fiesta S2000
„Vzhledem k defektu, který postihl Romana, se situace trochu dramatizuje, ale my
stále laborujeme s nastavením vozu. V era už se zdálo, že je to dobré, ale dnešní
erzety jsou technicky náro jší a už to zase není ono. Hodn  nám to klouže, auto
nesedí a nem žu jet optimální stopu. Naše Fiesta byla postavena na šotolinu, s verzí
na asfalt máme ješt  hodn  práce. Není to tak, jak bychom pot ebovali. S tímhle
nastavením na mistrovství sv ta v N mecku rozhodn  jet nem žeme.“

Václav Pech – Mitsubishi Lancer EVO IX
„Musíme jet rychle až do konce. Do cíle zbývá pom rn  dost kilometr , tém  jako
celý rallysprint. Už jsme sedmí, ale po v erejšku máme co dohán t, tak pojedeme
naplno. Zatím jsme se vyvarovali jezdeckých chyb, ale je to opravdu na hran .“

Michal Solowow – Ford Fiesta S2000
„Zatím to vypadá, že jsme bezpe  p ed Kajetanowiczem. Do cíle je však stále
daleko, budeme se snažit udržet naši pozici až do konce.“
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