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PRESS RELEASE 
 
Kolomý Receives Acknowledgement from Legendary Chagin 
 
The Tatra Buggyra Racing team arrived in the capital city of Bolivia yesterday, 
welcomed by crowds of excited spectators. In the course of the free day they tried to 
gather energy for the following combat days. A large group of representatives of the 
Kamaz team visited the background of the team to express their thanks. 
 
“I must say although we arrived after dark the atmosphere in La Paz was really excellent. Also 
out colleague Jirka Kolbaba was overwhelmed by it, and he did experience something on his 
travels. But this got him into a real trance,“ commented the team manager Jan Kalivoda on their 
arrival. “The free day was not completely free, for the boys had to work on the trucks to get 
them ready for the second half of this year´s really demanding edition. Others made use of the 
regeneration day taking the funicular railway to look at the city from the height. Honza Pernica 
was busy putting together the battered bodies of all the crews,“ was Kalivoda´s description.  
 
Martin Kolomý used the free day for regeneration and gathering strength for the second half of 
the race. “The first week was really very demanding so the free day came just in time. I try to 
take some rest for the second half will not be any easier and we will try to climb up the overall 
ranking as much as we can. And that will cost us a lot of our forces,” said Kolomý resolutely.   
 
The Dakar newcomer Martin Šoltys tried to acclimatise for the high altitudes. “Yesterday was 
really torturous, I am glad it is all behind me. Today is a little better but not completely. I hope 
for some improvement before tomorrow so that we can drive at full power. I will try to gather 
as much strength as I can, but above all my body must get used to being at around 500 m above 
sea level,” said Šoltys. 
 
The members of the Adria crew enjoy their dream to the full. “We are extremely happy for the 
advantage to be members of the Tatra Buggyra team and to enjoy their huge technical support, 
as both the crews and the mechanics make a super team together,“ was the compliment of Filip 
Škrobánek to the Roudnice team. “We have now moved from Peru to Bolivia where the terrain is 
more convenient for us, as we like mud and water better. I hope this weather will last long so 
that our ride is nice,“ added Škrobánek, alternating with Pavel Vrňák at the steering wheel of 
their Tatra. 
 
In the course of the day the background of the Buggyra Racing team was visited by a group of 
representatives of Kamaz headed by the multiple Dakar champion  Vladimir Tchagin. “The 
Russian boys arrived to thank me for helping them out of a dune in the fifth stage. I do not 
know, for me it was no miracle, I think everybody would do it. But it was a nice gesture from 



 

  

Buggyra brand - world-wide exclusively operated by: 

Ryss & Lynx  Ltd. - Central Corporate Office - P.O.BOX  31303, Dubai – U.A.E. 
Tel. +971 4 319 7531, Fax. +971 4 319 7543, buggyra@ryss-lynx.com, www.ryss-lynx.com 

 

them which pleased me. I even received Kamaz models from Nikolaev as a present,” said Kolomý 
in surprise. 
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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
Kolomému se dostalo poděkování od legendárního Čagina 
 
Tým Tatra Buggyra Racing včera dorazil do hlavního města Bolívie, kde je přivítaly 
mraky nadšených diváků. Během volného dne se pak snažili načerpat síly do dalších 
bojů. Do zázemí týmu během dne dorazila s vděkem i početná skupina z ruského 
Kamazu. 
 
„Musím říct, že i když jsme přijeli za tmy, tak atmosféra v La Paz byla opravdu vynikající. 
Dostala i našeho kolegu Jirku Kolbabu, který toho zažil na cestách již hodně, ale z tohoto byl 
naprosto v „tranzu“,“ komentoval příjezd manažer týmu Jan Kalivoda. „Volný den dnes nebyl tak 
úplně volný. Kluci pracovali na autech, aby byla připravená na druhou část letos opravdu 
náročného Dakaru. Jiní pak využili možnost regenerace a vyrazili na místní lanovku, aby si město 
prohlédli z výšky. Honza Pernica měl zase plné ruce práce s napravováním rozbitých těl všech 
posádek,“ popisoval Kalivoda.  
 
Martin Kolomý využil volný den k regeneraci a nabrání sil do druhé poloviny závodu. „První týden 
byl opravdu hodně náročný, takže volný den už přišel vhod. Snažím se teď odpočívat, protože 
druhá půlka nebude o nic jednoduší a my se budeme snažit probojovat pořadím co nejvýš to 
půjde. To bude stát hodně sil,“ řekl odhodlaný Kolomý.   
 
Dakarský nováček Martin Šoltys se snaží aklimatizovat na vysokou nadmořskou výšku. „Včera to 
bylo opravdové utrpení, jsem rád, že už je to za mnou. Dnes už je to o něco lepší, ale stále to 
není stoprocentní. Snad se to do zítra zlepší a my budeme moci jet na plný plyn. Snažím se abych 
načerpal co nejvíce sil, ale především si tělo musí zvyknout, že se pohybuje v nadmořské výšce 
okolo 5 000 metrů nad mořem,“ uvedl Šoltys. 
 
Svůj sen si vychutnávají naplno členové posádky „Adria“. „Spokojenost je obrovská. Máme 
strašnou výhodu, že jsme v týmu Tatra Buggyra a máme jejich obrovskou technickou podporu, 
takže jak kolektiv, tak i mechanici fungují suprově,“ vysekl poklonu roudnické stáji Filip 
Škrobánek. „Z Peru jsme se nyní přesunuli do Bolívie, kde je pro nás příznivější terén, bláto a 
voda co nám sedí více. Snad takovéto počasí vydrží co nejdéle ať se nám krásně jede,“ dodal 
Škrobánek, který se za volantem Tatry střídá s Pavlem Vrňákem. 
 

Během dne dorazila do zázemí týmu TATRA Buggyra Racing početná skupina „kamazáků“ 
v čele s několikanásobným dakarským vítězem Vladimirem Čaginem. „Kluci mi přišli 
poděkovat za to, že jsem jim v páté etapě pomohl a vytáhl je z duny. Nevím, pro mě to 
nic zázračného nebylo a asi by to udělal každý. Ale bylo to pěkné gesto, které mě 
potěšilo. Od Nikolaeva jsme dokonce dostali modely Kamazů jako dárek,“ řekl 
překvapený Kolomý. 
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