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PRESS RELEASE 
 

Sosnová Welcomes Dakar Elite over Weekend. Buggyra Also There! 
  

For a fifth time the Sosnová circuit near Česká Lípa became the venue of the annual Mogul Dakar 
Meeting. The event attracted thousands of spectators as usual. The Buggyra Racing team could 
again boast of the largest background. 
 

The event in the North Bohemia is one of the rare opportunities for the Roudnice team fans to see the 
whole team together. “Every year we present in Sosnová nearly all we have, including the two Tatra racing 
specials, the accompanying Tatra vehicles, the circuit racing special piloted by Adam Lacko or the Mercedes 
X Class with which Josef Kalina crossed Peruvian dunes in January. We also sent there our best people. The 
spectators could speak to the double European champion David Vršecký, the European champion Adam 
Lacko or the Dakar matadors Martin Kolomý and Martin Šoltys. The legendary navigator Josef Kalina did not 
miss the opportunity either, of course. We combined forces with the Playboy magazine and thus the visitors 
could be photographed with the playmate they know from the envelope of this year´s special. I think all 
visitors enjoyed the event and believe that this unique European event will continue in the coming years 
again,“ was the evaluation of the successful day by the team manager Jan Kalivoda. 
 
Martin Kolomý relished about the great interest of the fans, presenting his machine at its full power. “Super 
this event is held in the Czech territory. It must be a great experience for the spectators to see the machines 
and their pilots with whom they can talk in peace or receive their signatures in their memory books. I 
enjoyed the event very much too and am already looking forward to its next edition.“  
 
The racing circuit near Česká Lípa was also attended by the circuit pilots, European champions David Vršecký 
and Adam Lacko. “Dakar clearly attracts a lot of attention in the country. But the visitors were also 
interested in us and in Adam´s racing special. We did not stop since the morning and I feel pleasantly tired,“ 
said David Vršecký, the pilot and chief constructor of the Buggyra team. “I agree with David, the interest and 
enthusiasm of the audience was incredible. At noon I was given a chance to present myself to them in a 
short exhibition ride. So I envisaged it as a little show ride, although not completely planned. In one of the 
curves I rode into some mud and although I tried to brake and turned the steering wheel violently, my truck 
decided to go straight ahead. So I followed the example of Kolomajz and pressed the accelerator down to 
the floor which made me spin. This was certainly attractive for the audience but I sweated quite,“ added 
Adam Lacko with a smile. 
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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

V Sosnové se o víkendu sešla dakarská špička. Nechyběla ani Buggyra! 

 
Již popáté se na autodromu v Sosnové nedaleko České Lípy konalo Mogul Dakar Setkání. Akce 
tradičně přilákala tisíce diváků. Tým Buggyra Racing se opět pyšnil největším zázemím. 
 

Pro fanoušky roudnického týmu je akce na severu Čech jednou z mála příležitostí, kdy během roku mohou 
vidět celý tým pohromadě. „Do Sosnové vypravujeme každoročně téměř vše, co máme k dispozici. Jedná se 
o dva závodní speciály Tatra, doprovodné vozy Tatra, okruhový speciál Adama Lacka nebo Mercedes třídy X 
se kterým Josef Kalina v lednu brázdil duny v Peru. Dodali jsme to nejlepší i z personální oblasti. Diváci se 
mohli pobavit s dvojnásobným mistrem Evropy Davidem Vršeckým, mistrem Evropy Adamem Lackem nebo 
dakarskými borci Martinem Kolomým a Martinem Šoltysem. Samozřejmě nemohla chybět ani navigátorská 
legenda Josef Kalina. Spojili jsme síly i s magazínem Playboy a návštěvníci se mohli po celý den fotit s 
playmate, kterou znají z obálky letošního speciálu. Myslím, že si to všichni přítomní užili a věříme, že tato 
akce, která nemá v Evropě konkurenci bude pokračovat i nadále,“ hodnotil povedený den manažer týmu Jan 
Kalivoda. 
 
Martin Kolomý si obrovský zájem fanoušků pochvaloval a zároveň předvedl svůj stroj v plné síle. „Je super, že 
se takováto akce koná na českém území. Musí to být pro diváky velký zážitek, vidět techniku i piloty, se 
kterými si mohou osobně a v klidu popovídat nebo dostat autogram. Já jsem si akci moc užil a těším se na 
další ročník.“  
 
Do závodního areálu poblíž České Lípy dorazili i okruhový specialisté, mistři Evropy David Vršecký a Adam 
Lacko. „Je vidět, že Dakar v česku táhne. Diváci se ale zajímali také o nás a Adamův závodní speciál. Od rána 
jsme se takřka nezastavili, cítím se příjemně unavený,“ řekl David Vršecký, pilot a šéfkonstruktér týmu 
Buggyra. „Souhlasím s Davidem, zájem a nadšení diváků bylo neuvěřitelné. V poledne jsem měl možnost se 
před nimi předvést v krátké exhibiční jízdě, tak jsem udělal trochu show, která ale nebyla tak úplně 
plánovaná. V jedné zatáčce jsem vlétl do bahna a ač jsem zkoušel brzdit a točit volantem jak zběsilý, auto 
jelo rovně. Tak jsem po vzoru Kolomajze šlápl na plyn až jsem se dostal do hodin. Pro diváky to bylo určitě 
atraktivní, ale já se celkem zapotil,“ dodal s úsměvem Adam Lacko.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


