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TISKOVÁ INFORMACE č. 7 
Ohlasy předních posádek po 2. rychlostní zkoušce 
 
 
Tomáš Kostka (Ford Fiesta RS WRC, startovní číslo 1): 
„Nechtěl jsem jet první, protože jedu s Lukynem (poznámka Lukáš Langmajer) a 
nevěděl jsem, kdy kde mám být, takže jsem chtěl jet za někým. Ta druhá erzeta, tam 
jsme jeli na široké gumě, takže je to téměř neřiditelné. Uvidíme, co bude teď. 
Podvozek máme full asfalt, takže tam úzké hřeby stejně nedostaneme. Ale je to show, 
žádná velká důležitost.“ 
 
Roman Odložilík (Citröen Xsara WRC, startovní číslo 2): 
„Jedeme na šotolinovém podvozku, takže nám málem shořely brzdy na okruhu, ale 
jinak byl okruh dobrý. Dvojka je katastrofa. To jsem rád, že jsem vůbec projel, i když 
jsem jel na hřebech.“  
 
Antonín Tlusťák (Škoda Fabia S2000, startovní číslo 3): 
„Hned v první zatáčce jsem udělal hodiny, protože jsem si neuvědomil, že mám 
studené gumy. Ale jinak super, moc jsme si to užili. Hlavně na Podhoranu, kde je 
spousta sněhu, se mi to moc líbilo.“ 
 
Jaroslav Melichárek (Ford Fiesta RS WRC, startovní číslo 4): 
„První rychlostní zkouška v pohodě. Bylo tam dost vlhkých míst, tak jsme jeli opatrně. 
Na druhé bylo víc ledu, než jsem čekal.“ 
 
Jaromír Tomaštík (Subaru Impreza WRC, startovní číslo 5): 
„Na autě nemáme šotolinový podvozek, takže jedeme na sériových zimních gumách. 
Chtěli jsme jet obě rychlostní zkoušky na stejných gumách, ale asi to nepůjde. Navíc 
nám asi praskla poloosa. Ale v pohodě, je to sranda závod, tak to taky bereme.“ 
 
Jan Jelínek (Mitsubishi Lancer EVO IX, startovní číslo 6): 
„Super, bavíme se. První RZ krásná, pro diváky.  Druhá rychlostní zkouška úplně 
něco jiného, na sněhu, na ledu, na hrotech. Super!“ 
 
Martin Kočí ((Mitsubishi Lancer EVO IX, startovní číslo 7): 
„Super, užíváme si to. Máme šotolinový podvozek a na jedničce jsem jel hodně pro 
diváky. Na Podhoranu jsme teď měli široké gumy s hroty, na druhý průjezd zkusím 
radši úzké.“ 
 
Tomáš Růžička (Subaru Impreza STI, startovní číslo 11): 
„Pěkné, moc pěkné. Na okruhu bylo sucho, takže jsme jeli na řezaných gumách, což 
byla dobrá volba. Na Podhoranu by to chtělo ještě tak dvacet čísel sněhu na ty naše 
hřebíky, protože je tam místy asfalt a klouže to. Ale jsem spokojený.“ 
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