
Do t etice všeho dobrého

Vst íc svému t etímu letošnímu startu se o nadcházejícím víkendu vydá orlovsko-zlínská sout žní
posádka  Lumír  Firla  –  Pavel  Švajda,  reprezentující  stáj  Eurostroj  Rallye  Team  v  A R.  Po  dvou
neúsp šných  startech  v  okolí  Valašského  Mezi í  a  Vyškova  tentokrát  se  špi kou  sprintového
šampionátu zm í své síly v okolí hrani ního m sta Hrádek nad Nisou, kde tuto sobotu startuje
jedenáctý ro ník Thermica rally Lužické hory.

Za átek sezóny 2008 by Lumír s Pavlem z ejm  nejradši vymazali z kalendá e. Jak Valašskou rally, tak
Böttcher rally s centrem ve Vyškov  sice dob e odstartovali, v pr hu druhé poloviny sout že však v
obou p ípadech museli odstoupit. „Na oba tyto  podniky  bychom skute  nejradši  zapomn li.
Sm ly už bylo hodn  a v okolí Hrádku nad Nisou hodláme ud lat všechno pro to, abychom se
kone  dostali až na cílovou rampu,“ íká odhodlan  Lumír Firla.

Na Lumíra s Pavlem eká zcela nová tra , nebo  na Lužické rally ješt  nikdy nestartovali. „Loni jsme
si  premiéru  této  sout že  ve  sprintovém  seriálu  museli  nechat  ujít,  nebo  naše  starší  Evo
šestka  již  byla  v  té  dob  prodaná  a  novou  Evo  sedmi ku  jsme  teprve  p ipravovali  na
premiéru p i tišnovské rally. Na závod se moc t šíme a jsme opravdu zv davi, jaké trat  na
nás p i Thermica rally ekají. I p esto, že je konkurence podobn  po etná jako ve Vyškov ,
stanovili jsme si cíl dojet do desátého místa. Pevn  v ím, že naše fanoušky nezklameme,“
doufá spolujezdec Pavel Švajda.

Lumír a Pavel se bohužel na Thermica rally Lužické hory budou muset obejít bez podpory svých
týmových koleg . Eddy Schlager a Harald Gottlieb totiž neplánovan  na místo Rally Lužické hory



odstartují na druhém dílu rakouského seriálu Austrian Rallye Challenge, kterým bude Jacques Lemans
Althofen – Kärnten Rallye nedaleko rakousko – slovinských hranic. Eddy s Haraldem budou na tamní
sout ži jedni z nejv tších favorit  a poperou se o medaile s chorvatským pilotem Sinišou Crnojevi em
i p edními rakouskými jezdci Alfredem Kramerem a lo ským vít zem této rally Markusem Huberem.

Chyb t navíc nebude ani další stroj z dílny vilémovické stáje – Mitsubishi Lancer deváté evoluce, se
kterou se v barvách Eurostroje p edstaví Rakušan Andreas Mörtl.

Nezbývá než všem reprezentant m Eurostroj Rallye Teamu pop át hodn  št stí, aby kone  prolomili
sm lu, která je od za átku letošní sezóny provází. Lumír Firla a Pavel Švajda odstartují na Thermica
rally Lužické hory se startovním íslem 11 a Eddy Schlager s Haraldem Gottliebem budou mít na
rakouské Althofen Rallye na dve ích svého mitsubishi íslo 6.


