
 

 

 

Ohlasy jezdců po RZ9 MOGUL Radostín II  

 

Tisková zpráva č. 17 

Mladá Boleslav, 2. 7. 2017 

 

Přinášíme Vám ohlasy předních jezdců z Rádia Rally Bohemia z cíle RZ9 

MOGUL Radostín II. 

 

Jan Kopecký: „Je to pořád zrádné, v lese je pořád místama vlhko a je vytahané 

hodně bláta. Ale musím pochválit špiony, odvedli skvělou práci.“ 

Václav Pech: „Je to hezké svezení, ale pořád jsou místa, kde to hodně klouže. 

Teď je to nebezpečnější, protože jedeme na tvrdých pneumatikách. Občas se mi 

sevřel zadek.“ 

Jan Černý: „Jel jsem si svoje tempo, snažili jsme se moc neriskovat, jet 

konstantně. Jsme spokojeni.“ 

Jaroslaw Szeja: „Jsme deset vteřin za Černým, ale musíme si hlídat Krestu 

zezadu. Ale jeli jsme pěkně, dobrý čas.“ 

Roman Kresta: „Všechno v pohodě.“ 

Miroslav Jakeš: „Byl jsem mimo trať, vyletěl jsem do škarpy. Asi jsme něco 

poškodili.“ 

Štěpán Vojtěch: „Teď jsme tam dali suché gumy, tak jsme se pěkně svezli. V 

jedné zatáčce jsme byli trochu širší, ale zvládli jsme to. Jeli jsme po nějaké 

louce, ale nic tam nebylo, ani zajíci.“ 

Jaromír Tarabus: „My jsme se snažili, trochu to klouzalo, v lesích je ještě 

vytaháno. Líbilo se nám to. Snažíme se jet rychle, protože Vojta Štajf a Honza 

Sýkora jsou blízko.“ 

Vojtěch Štajf: „S Mírou jsme šli do stejné varianty pneumatik. Nechtěli jsme 

bojovat až na poslední zkoušce, tak jsme zkusili zatáhnout na této zkoušce. 

Musím poděkovat špionům, bylo několik zrádných míst, které jsme měli od nich 

všechna dobře poznamenané, takže tenhle čas patří jim.“ 

Václav Kopáček: „Budíky už zase fungujou, ale nefungujou nám diferenciály. 

Chvíli to jede na předek, chvíli to jede na zadek. Byli jsme i venku. Jsem rád, že 

jsme tady. Teď se budeme snažit udržet to na cestě a dojet až do cíle.“ 

 

Tradičním generálním partnerem Rally Bohemia je automobilka ŠKODA AUTO. 

 

Rally Bohemia je na sociálních sítích k nalezení na těchto účtech: 

Facebook: www.facebook.com/rallybohemia 

Twitter: twitter.com/RallyBohemia 

Youtube: www.youtube.com/user/RallyBohemia 



 

 

Instagram: instagram.com/rallybohemia 
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