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Snad si štěstí
udržíme, doufá
pilot Mareš

P

o premiérovém umístění na stupních vítězů ve Valašské rally, která byla úvodním podnikem mistrovství republiky, věří pilot ostravsko-hlučínského ACA Škoda Autoklub
Teamu Filip Mareš v úspěch i ve druhém díle republikového šampionátu.
Tím je Rally Šumava, která se koná tento víkend v okolí Klatov.
„Tahle soutěž patří v Česku jednoznačně k mým nejoblíbenějším. Šumavu mám rád díky profilu tamní přírody, navíc mám na ni krásné vzpomínky z dětství, kdy jsem ji s rodiči navštěvoval,“ přiznal Filip Mareš. „Navíc le-

gendární Čínovský okruh se letos pojede už popadesáté, což je neuvěřitelné
číslo. Jsem moc rád, že u toho budeme, a věřím, že s Honzou (navigátorem Hlouškem – pozn. aut.) budeme
v průběhu závodu bojovat o pódium!“
Aby mohl pilot ostravsko-hlučínské
stáje navázat na třetí místo z Valašské
rally a znovu pomýšlet na umístění
v elitní trojce, musí eliminovat chyby.
Ve Valašské rally po jedné z nich doháněl časové manko a na stupně vítězů
se vyhoupl i díky štěstí. „Ovšem bez
potřebné dávky štěstí se žádný sportovní úspěch neobejde. Doufám, že si

Z Valašky na Šumavu Po Valašské rally čeká Filipa Mareše z ACA Škoda Autoklub Teamu soutěž na Šumavě. Foto: ACA Škoda Autoklub Team
ho udržíme. K tomu bychom rádi přidali i lepší výkony na tratích rychlostních zkoušek, zvlášť na brzdách dělám
stále spoustu chyb. Mám určitě co
zlepšovat, s výkonem z Valašky jsem
nebyl úplně spokojený,“ připustil Mareš, který se na startu sezony sžívá

s novou značkou pneumatik. „Není to
otázka jednoho závodu, ale několika.
Valaška se odjela za suchých podmínek, proto jsem ještě ani neměl možnost v závodě všechny typy obutí vyzkoušet. Uvidíme, jaké počasí bude na
jihu Čech tento týden,“ doplnil Mareš.

INZERCE

Díky programu ŠKODA Plus
se už nemusíte bát pořídit si ojetý vůz.
Zastavte se u nás a vyberte si z nabídky ročních vozů,
které mají najeto maximálně 30 000 km, a navíc
prodlouženou značkovou záruku až na 5 let. Nebo
sáhněte po široké nabídce vyzkoušených ojetých vozů
s garancí prověřené historie a technického stavu.
skodaplus.cz
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