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inášíme ohlasy p ed startem XXXVIII. Rally Bohemia tak, jak jsme je zachytili na
autogramiád  krátce p ed startem rychlostní zkoušky . 1 – Bondy. Autogramiády,
která se t šila velkému zájmu fanoušk , se zú astnil i Jan Kopecký, který bohužel
na startu letošní Rally Bohemia bude chyb t.

Aaron Burkart (Ford Fiesta S2000, st. . 1): „T žko íci, jak to bude vypadat. Jedu
poprvé s novým autem, absolvoval jsem s ním teprve tak deset dvanáct kilometr  dnes
ráno na shakedownu. Doufám tedy, že se s tím n jak v pr hu rally vypo ádáme. Do
všeho ur it  promluví po así, protože p edpov  je docela špatná, krom  toho jsou zdejší
trat  hodn  zrádné a uklouzané. Takže se nejd íve budeme muset sžít s autem
a pokusíme se dojet až do cíle. Myslím, že zdejší asfalty jsou trochu postrachem pro
všechny, m  nevyjímaje.“

Freddy Loix (Škoda Fabia S2000, st. . 3): „Samoz ejm ekám, že si se mnou domácí
špi ka bude chtít zm it své síly a pokud možno m  porazit. To je ale naprosto normální
a logická záležitost. Ale p edevším je to závod. Musím íci, že je to moc p kná sout ž,
zdejší zkoušky m  hodn  zaujaly. První dv  t i zkoušky chci jet v klidu a pak uvidíme.
Pokud budeme schopni bojovat o vít zství, tak samoz ejm  zatáhnu. Ze zdejších kluzkých
asfalt  nemám obavy, na n co podobného jsem zvyklý z Belgie. Takže tohle je zrovna

c, ze které nemám strach. Jinak samoz ejm  využijeme start na této rally také jako test
a p ípravu na Barum Rally, která je sou ástí našich start  v IRC.“

Pavel Valoušek (Peugeot 207 S2000, st. . 7): „Pro nás je Bohemka ur it  hodn
ležitý závod. Nem žeme na nic ekat a budeme se muset snažit hned od za átku být co

nejrychlejší. Zdejší trat  jsou velmi p kné a náro né, moc se na to t šíme. Uvidíme, jak
moc se vším zamíchá po así, ale i tak to bude hodn  t žké. Uvidíme, body odsud opravdu
hodn  pot ebujeme, minimáln  k tomu, abychom získali šanci z stat v boji o nejvyšší

ky v domácím mistrovství. Myslím si ale, že jsme na to p ipraveni a pojedeme tak
rychle, jak to jen p jde.“

Martin Semerád (Mitsubishi Lancer Evo 9, st. . 9): „Ur it  se t ším, protože v echách
poslední dobou moc nestartujeme. Te  jsme naposledy startovali v Krkonoších a závod se
nám docela povedl, zajeli jsme docela hezký výsledek, i když jsme tam nep ijeli úpln
závodit. Tady to bude podobné, p ijeli jsme hlavn  testovat. P vodn  jsme cht li startovat
na pneumatikách D-Mack, ale bohužel se to logisticky nepoda ilo zvládnout, takže budeme
startovat zase na ojetých michelinech. Nenasimulujeme tedy p esn  ty podmínky, které
nás budou ekat v mistrovství sv ta, ale po ád je to testování. O n jaký velký výsledek
nám tu nejde, ale rozhodn  se nechceme n jak ztrapnit. Není naším cílem srovnávat se
s kluky s S2000 nebo R4, v tuto chvíli bychom rádi jeli na špi ce skupiny N. Ale to se uvidí
až p i závod , v tuto chvíli jsme na asfaltu trošku outside i, stejn  jako tady na Bohemce,



protože jsem tady jel jen jednou, zatímco ostatní tu jezdí pravideln  a trat  se zase tolik
nem ní. Ur it  to tedy bude zajímavé porovnání, ale uvidíme, jak to bude ve skute nosti.“

Jan Kopecký (nestartuje): „Na Ypru nás ze hry vy adila moje chyba, což musím p iznat.
Malinko jsem p ehnal nájezdovou rychlost, trefili jsme mostek, bohužel tak neš astn , že
to s Petrem cuklo malinko víc než je zdrávo a trochu si pochroumal klí ní kost. Takže jsme
nemohli odstartovat, i když mechanici odvedli skv lou práci a dali auto p es noc do
naprostého po ádku. Petr však bohužel nebyl úpln  v po ádku a necht li jsme nic riskovat,
protože i tak po ád máme šanci bojovat o p ední p ky v IRC. Proto ani nestartujeme na
Bohemce, aby se Petr dostal do stoprocentní formy p ed Azorskými ostrovy. Budu tady
ur it  fungovat v týmu, pokud bude Freddy cokoliv pot ebovat, jsem mu k dispozici.“
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