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PRESS RELEASE 

 

Mičánek Motorsport powered by Buggyra takes two podiums from the 
Nürburgring 
 
"We could have done better," says Mičánek Jr. In retrospect. Saturday's joy, crowned with two 
podium finishes, was replaced by Sunday's disappointment at the positions just below the podium. 
The two Lamborghinis of the Mičánek Motorsport powered by Buggyra team are nevertheless 
optimistic about the penultimate round of the season. 
 
It was a tough race weekend, but two podiums count. That's what the drivers of the Mičánek 
Motorsport powered by Buggyra team are telling themselves after three days at the Nürburgring. 
And so do the points - at least in the case of the Formánek - Záruba pairing, who are fighting for the 
overall Pro-AM class standings. Libor Dvořáček, who only jumped into the series after an injury last 
weekend, especially appreciates the additional podium.  
 
"It was a difficult weekend on a circuit where it is hard to overtake. The guys dealt with it well, but 
of course we are all thinking that the podium didn't have to be two, but four," says team manager 
Jiří Mičánek Jr. 
 
The Bronislav Formánek - Josef Záruba crew had to deal with a penalty brought by Záruba due to 
contact in the last race in Spa. The loss of three places at the start hurts all the more at the 
Nürburgring because it is very difficult to overtake on the track. "I tried to drive carefully this time to 
avoid another incident, but then it was even more difficult to get ahead of the cars," says Josef 
Záruba. Formánek also evaluates the race in a similar way. "I was struggling with the car, I couldn't 
get ahead of my rivals. Of course, we are happy that we scored points, but we know that it could 
have been better," says Formánek. 
 
Dvoracek: Sunday was more entertaining, although with a worse result 
Libor Dvořáček experienced a similar weekend scenario. Although, paradoxically, he enjoyed Sunday 
more, which ended with a worse result. "I was not in good health on Saturday, the race was a misery. 
On Sunday it was better, so the second race was better for me, even though it ended with a worse 
result," says the pilot, who is driving alone due to Kurt Wagner's long-term illness. 
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"On Saturday, I still had my rivals in my class in sight, and in the end it helped that they made mistakes 
themselves. Unfortunately, on Sunday I was in this situation," says Dvoracek. He talks about the two 
hours he got in the battles with his opponents. "I was very over-motivated and unfortunately it didn't 
work out," explains the pilot, adding that his concentration and performance is also affected by the 
fact that he drives alone and subconsciously saves himself to handle the extreme load. 
 
"We definitely don't want the end of the weekend to be negative. We got good results, but we know 
internally that they could have been better," concludes Jiří Mičánek Jr., adding that the team is 
positive for the last round, which is linked to the World Finals, in which cars and crews from all three 
Lamborghini Super Trofeo series - European, American and Asian - will meet in Misano at the end of 
October. 
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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

Mičánek Motorsport powered by Buggyra veze z Nürburgringu dvě podia 
 
„Měli jsme na víc,“ mrzí zpětně Mičánka jr. Sobotní radost korunovanou dvěma pódiovými 
umístěními vystřídalo nedělní zklamání z pozic těsně pod stupni vítězů. Dvě Lamborghini týmu 
Mičánek Motorsport powered by Buggyra přesto jedou z předposledního podniku sezony 
optimističtí. 
 
Byl to těžký závodní víkend, dvě podia se ale počítají. To si říkají jezdci týmu Mičánek Motorsport 
powered by Buggyra po třech dnech na Nürburgringu. A stejně tak se počítají body – minimálně v 
případě dvojice Formánek – Záruba, kteří bojují o celkové pořadí ve třídě Pro-AM. Libor Dvořáček, 
který do seriálu naskočil po zranění až o minulém závodním víkendu, si cení hlavně dalšího podia.  
 
„Byl to těžký víkend na okruhu, kde se těžko předjíždí. Kluci se s tím porvali dobře, ale samozřejmě 
všichni myslíme na to, že podia nemusela být dvě, ale čtyři,“ říká manažer týmu Jiří Mičánek jr. 
 
Posádka Bronislav Formánek – Josef Záruba se musela vypořádat s penalizací, kterou si přivezl Záruba 
kvůli kontaktu v posledním závodu ve Spa. Ztráta tří míst na startu přitom na Nürburgringu bolí o to 
víc, že na trati se velmi těžce předjíždí. „Snažil jsem se tentokrát jet opatrně, aby nedošlo k nějakému 
dalšímu incidentu, ale pak bylo o to složitější dostat se před auta dopředu,“ popisuje Josef Záruba. 
Podobně závod hodnotí i Formánek. „Bojoval jsem s autem, nedokázal jsem se dostat před soupeře. 
Samozřejmě jsme spokojení, že jsme posbírali body, ale víme, že to mohlo být lepší,“ říká Formánek. 
 
Dvořáček: Neděle byla zábavnější, i když s horším výsledkem 
Podobný víkendový scénář prožil i Libor Dvořáček. I když paradoxně si víc pochvaloval neděli 
zakončenou horším výsledkem. „V sobotu jsem na tom nebyl dobře zdravotně, závod byl utrpení. V 
neděli už to bylo lepší, takže pro mě byl druhý závod lepší, i když zakončený horším výsledkem,“ říká 
pilot, který kvůli dlouhodobé nemoci Kurta Wagnera jezdí sám. 
 
„V sobotu jsem měl soupeře ve své třídě pořád na dohled, nakonec mi pomohlo, že sami nasekali 
chyby. Bohužel v neděli jsem se do této situace dostal já,“ popisuje Dvořáček. Mluví o dvou hodinách, 
které v soubojích se soupeři dostal. „Byl jsem hodně přemotivovaný a bohužel to nevyšlo,“ vysvětluje 
pilot s tím, že jeho koncentraci a výkon ovlivňuje i to, že jezdí sám a podvědomě se šetří, aby extrémní 
zátěž zvládl. 
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„Rozhodně nechceme, aby závěr toho víkendu byl negativní. Máme dobré výsledky, ale vnitřně víme, 
že mohly být lepší,“ uzavírá Jiří Mičánek jr. s tím, že tým je pozitivně naladěný na poslední podnik, 
který je spojený se světovým finále, ve kterém se koncem října v Misanu potkají vozy a posádky ze 
všech tří sérií Lamborghini Super Trofeo – evropská, americká a asijská. 
 
 

 
 
 


