
„Tišnov je pro m  vrcholem sezóny,“ íká Lumír Firla

Pro každého jezdce nastává vrchol sezóny v jinou chvíli. Pro n které s poslední sout ží roku, jiní mají
mezi podniky, za azenými do šampionátu, svoji „srdcovku“, na kterou nedají dopustit. Pro Lumíra Firlu
s Pavlem Švajdou je takovou „srdcovkou“ ervnová Eurostroj rally Tišnov. V p edešlých letech se jim
na této sout ži da ilo a letos zde budou poprvé v roli reprezentant  domácí stáje Eurostroj Rallye Team
v A R.

„Na  Tišnov  v  mé  hlav  p evládají  p íjemné  vzpomínky.  V  roce  2005  se  mi  zde  se  Seatem
Cordoba  WRC  poda ilo  zajet  n kolik  solidních  as  a  vlastn  poprvé  jsem  tu  dokázal
proniknout mezi širší špi ku. O rok pozd ji jsme už startovali na Mitsubishi Lancer EVO VI a

li jsme zad láno na senza ní výsledek. Po skv lém finiši v dešti nám pat ilo druhé místo
absolutn  a první mezi eskými posádkami, naše radost ze senza ního výsledku však
bohužel trvala jen do záv re né technické kontroly. Loni jsme pak na této sout ži u ili jezdit
naši  Evo  sedmi ku  a  poda ilo  se  nám  i  p es  technické  problémy  vybojovat  sedmé  místo,“
vzpomíná Lumír Firla. T ebaže v Tišnov  startuje pravideln  a zdejší prost edí již zná, letos na n j

eci  jen  jedna  novinka  eká.  Poprvé  se  zde  na  startu  objeví  v  „domácím  dresu“  firmy  Eurostroj
Schlager, která je jeho hlavním sponzorem. „Bude to jist  p íjemné. Eurostroj rally Tišnov se tím
pro  nás  stala  vlastn  domácí  sout ží  a  vrcholem  sezóny.  Už  se  sem  opravdu  moc  t šíme,
zvlášt , když se nám tu v posledních letech vždy da ilo jezdit p kné asy,“ dodal spolujezdec
Pavel Švajda.
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Lumír s Pavlem se v okolí Tišnova budou snažit prolomit smolnou sérii z dosavadního pr hu
letošního sprintového mistrovství. Ve Vyškov  na Böttcher rally si oba lenové posádky vedli dob e a



dlouho to vypadalo na umíst ní na hranici první a druhé desítky, ale v záv ru se na tra  snesl obrovský
liják, který tra  výrazn  ztížil. Lancer sedmé evoluce bohužel vypochodoval z cesty ven, skon il
zapíchnutý vedle mostu a ú inkování v sout ži pro n j skon ilo. Na druhém podniku šampionátu v
okolí Hrádku nad Nisou už týmové mitsubishi cíl vid lo, sv j den však tentokrát nem la posádka.
„Hrádek nám opravdu nesedl a nejrad ji bychom na n j zapomn li. Snažili jsme se sice, ale
asy pro nás byly skute ným zklamáním,“ vrátil se k p edchozímu podniku mistrovství Lumír, na

kterého eká v Tišnov  zajímavý duel s týmovým kolegou. Eddy Schlager disponuje stejnou evolucí
mitsubishi  jako  Lumír  a  jak  se  v  p edešlých  letech  ukázalo,  tak ka  domácí  prost edí  mu  sedí.  Pro
posádku Firla – Švajda tedy nebude lehkým soupe em.

Eurostroj rally Tišnov bude zahájena již tento pátek, kdy se na tišnovském nám stí Míru uskute ní
edstavení vybraných sout žních posádek. Na sout žící poté v sobotu eká náro ná tra , tvo ená

devíti lenitými rychlostními zkouškami, z nichž každá se v minulosti už p i tišnovské rally jela. Vít z
sout že bude znám v 17:00 hodin, kdy má na cílovou rampu p ijet první automobil.


