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PRESS RELEASE 
 

TCR Eastern Europe has a new leader! After a dramatic weekend at 
Poznan, Michal Makeš takes the top spot in the standings 

After a race weekend in Poznan, Michal Makeš is now leading the TCR Eastern Europe 
championship standings. The Mičánek Motorsport powered by Buggyra driver has got ahead of 
Tomáš Pekař after two great results – the 21-year-old first won the opening race of the weekend, 
and then took a 2nd place finish after a thrilling Race 2. 

“I still haven’t realised it, but it’s going to come to me,” said Michal Makeš shortly after the 2nd race, 
whic put him into the championship lead. 

On Saturday, the Czech driver put on a dominant performance. He started from pole position and 
then managed to build a huge gap in the lead ahead of Tomáš Pekař. On Sunday, it was a dramatic 
story full of overtaking. Once again, Michal Makeš was unlucky when drawing his grid position for 
the 2nd race. While at Slovakiaring, he had to take 9th place, this time, it was only better by one 
position. 

However, already in the first turn, Makeš took his Cupra TCR ahead of Pekař and Polish driver 
Jablonski and Rzepecki. Shortly after followed also Petr Čížek. On his way to the podium, Michal 
Makeš also faced another Polish driver - Lukasz Stolarczyk with an Audi RS3. Both drivers hit each 
other twice, but in the end, it was Makeš who came out as a winner. 

“In our first battle, I was better on the brakes, and we touched a bit. But it wasn’t anything serious. 
Then, he tried to return the favour. I saw it coming and that it’s going to end with a contact, so I was 
ready, and just waited how big hit it’s going to be,” described Makeš the accident. But while the 
Czech driver managed to stay on the track, the Polish driver ended up in the wall. 

The Cupra car in the Mičánek Motorsport powered by Buggyra colours then went on to chasing a 
leading pair of Bartosz Groszek and Sebastian Steibel. At the beginning of the final lap, Makeš 
overtook Steibel, which put him in 2nd position and gave him 18 points. 

After the end of the race, Makeš found out that the championship leader Tomáš Pekař could not 
finish the race due to the cracked half-axle, which meant only one thing – Makeš, who was losing 9 
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points to the championship leader before the race, was suddenly 9 points ahead of Pekař. The 
German driver Sebastian Steibel holds 3rd place in the standings, and he is 48 points behind Makeš. 

“In overall, it was a very positive weekend. From the pole position to the victory and lots of overtaking 
and taking the best results possible on Sunday, following an 8th position on the grid. But I also realise 
the responsibility for the rest of the season. We’re just halfway through and it’s going to be difficult 
to keep the lead,” added the Mičánek Motorsport powered by Buggyra driver. 

“I thank the whole team and Michal for a brilliant job. They’re incredibly professional and it wasn’t 
just the results, but also a big consistency on the track. The championships are not decided by a 
number of victories, but by abilities not to make a mistake and get a bad result. We’ve been able to 
do that so far and I hope that we can keep that,” said the team manager Jiří Mičánek jr.  

The TCR Eastern Europe series is currently halfway through the season. In just six weeks, the Mičánek 
Motorsport powered by Buggyra team and Michal Makeš will head to Grobnik, Croatia. However, on 
Wednesday, the team’s Lamborghini division is going to head to Zandvoort for another round of the 
Lamborghini Super Trofeo Europe series. There Bronislav Formánek and Josef Záruba are going to 
compete for more points in the prestigious championship, where they currently hold 3rd place in the 
Pro-AM category standings. 
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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

TCR Eastern Europe má nového lídra! Michal Makeš se po dramatu v 
Poznani dostal do čela série 

Michal Makeš vede po závodním víkendu v Poznani seriál TCR Eastern Europe. Jezdec týmu 
Mičánek Motorsport powered by Buggyra sesadil z prvního místa Tomáše Pekaře díky dvěma 
skvělým výsledkům – první závod jedenadvacetiletý pilot vyhrál, ve druhém po dramatickém 
průběhu dojel druhý. 

„Ještě mi to pořád nedochází, ale ta radost samozřejmě přijde,“ komentoval Michal Makeš výsledek 
krátce po druhém závodu, který jej posunul do čela šampionátu. 

Zatímco sobotní závod ovládl český pilot z pole position suverénním způsobem a cílem projel s 
obrovským náskokem na Tomáše Pekaře, ve druhém jej čekal dramatický souboj a předjíždění 
soupeřů. Jestli totiž Michalu Makešovi něco nejde, je to los pořadí na gridu pro druhý závod. Při svém 
premiérovém vítězství na Slovakiaringu si vylosoval deváté místo, teď si „polepšil“ jen o jednu pozici. 

Hned v první zatáčce se ale Makešova Cupra TCR dostala přes Pekaře i Poláky Jabloňského a 
Rzepeckého a poté i přes Petra Čížka. V cestě k pódiovému umístění pak Michalu Makešovi stál polský 
závodní Lukasz Stolarczyk  s Audi RS3. Mezi vozy došlo ke dvěma kontaktům, ze kterých vyšel vítězně 
právě Makeš. „Při prvním souboji jsem ho předjel na brzdy a trochu jsme se ťukli. Ale nebylo to nic 
zásadního. On se mi to potom pokusil vrátit. Viděl jsem, že mu to nevyjde a že to bude s kontaktem, 
takže jsem byl připravený a jen čekal na to, jak velká rána to bude,“ popsal Makeš incident. Zatímco 
český závodník kontakt ustál, Polák skončil mimo trať v bariéře.  

Cupra v barvách Mičánek Motorsport powered by Buggyra pak ještě vyrazila na stíhačku vedoucí 
dvojice Bartosz Groszek a Sebastian Steibel. V nájezdu do posledního kola se pak Makešovi podařilo 
dostat i před Steibela a pojistit si druhé místo a s ním i osmnáctibodový příděl.  

V cíli se pak Makeš dověděl, že dosavadní lídr šampionátu Tomáš Pekař závod kvůli prasklé poloose 
nedokončil. To znamenalo jediné – z devítibodové ztráty na čelo šampionátu byl pro Makeše 
najednou devítibodový náskok na Pekaře. Na třetího Němce Sebastiana Steibela má pak Makeš 
náskok 48 bodů. „Celkově hodnotím ten víkend hodně pozitivně. Od pole position přes to, že jsem ji 
dokázal přeměnit ve vítězství, až po nedělní závod se spoustou předjíždění a maximálním možným 
výsledkem, na který se reálně dalo při startu z osmého místa dosáhnout. Zároveň si uvědomuju 
odpovědnost do zbytku sezony. Celá série je v polovině a udržet vedení bude ještě těžké,“ uzavřel 
pilot týmu Mičánek Motorsport powered by Buggyra.  
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„Děkuju celému týmu i Michalovi za výbornou práci. Pracují maximálně profesionálně, a kromě 
skvělých výsledků je třeba vyzvednout i to, že jezdí naprosto konzistentně. Šampionát nerozhoduje 
počet vítězství, ale schopnost neudělat chybu a špatný výsledek. To se nám zatím daří a doufám, že 
tuto formu udržíme,“ říká manažer týmu Jiří Mičánek jr.  

Série závodů cestovních vozů TCR Eastern Europe je nyní přesně v polovině. Za šest týdnů tým 
Mičánek Motorsport powered by Buggyra s Michalem Makešem vyrazí do chorvatského Grobniku. 
Už ve středu ale odjíždí divize Lamborghini na okruh v Zandvoortu na další podnik Lamborghini Super 
Trofeo Europe, kde bude aktuálně třetí dvojice třídy Pro-AM Bronislav Formánek – Josef Záruba 
bojovat o další body v prestižním značkovém šampionátu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


