
Hradecký DDM CUP úterý 19.5. 
 
Posledním soutěžním závodem na hradecké dráze vyvrcholil letošní ročník 2014 - 15 
DDM Cupu. Účast byla slabší, ale sportovní úroveň přesto vysoká. Proti minulému 
závodu 12 závodníků   ( 9 žáků a 3 dospělí ), ale na dráze probíhaly líté boje jako 
vždy.  
 
V dětské kategorii se udál převrat a to ten, že zvítězil Štěpán Brož a na druhém místě 
skončil Lukáš Tříska, zvyklý poslední dobou celkem pravidelně vyhrávat. Na dalších 
místech opět překvapení, třetí místo Báry Vaněčkové je nádherné a tatínek se musí 
dmout pýchou. Čtvrté místo obsadil domácí Martin Majer, na dalších místech se 
seřadili Lucinka Marková, Tomáš Vaněček, další pořadí Matěj Novák, Pavel Tříska a 
Michal Tříska. 
 
Po skončení jízd proběhla u dětí oblíbená soutěž o „nejkrásnější karosérii“. Výběr 
nejhezčích karosérií padl na maminku hradeckého závodníka Martina Majera, tímto ji 
děkuji, že se nechala přemluvit. Vítězná první tři místa vyhráli všichni sourozenci 
Třískovi, jen doufám, že vybrala karosérie ve správném pořadí a kluci se kvůli tomu 
nepoprali.  
 
Táta Vráťa přenechal synovi Štěpánovi místo ve skupině dospělých a ten naladěn 
vítězstvím jel opět takřka neuvěřitelně. Minulý závod přišel Štěpán pozdě, ale 
tentokrát ne a chtěl jet s dospěláky. A teď popíši, co se dělo na dráze s jeho osobou 
zajímavého, v této skupině jel opět fantasticky a po první drážce byl na druhém 
místě. Porážel ostatní ve skupině a nemohl ho nikdo předjet. Postupně, díky 
Štěpánově ( naštěstí ) několika vypadnutím, jsem získal náskok několika kol, ale 
Štěpán držel až do konce druhé místo a najel dokonce náskok pěti kol na třetího 
Petra Vaněčka a na čtvrtého Radka Nováka dokonce udělal téměř deset kol rozdílu ve 
svůj prospěch. 
 
Gratuluji Štěpánovi opět k fantastickému výkonu. Opět děkuji Radkovi Novákovi za 
řízení závodu a zvu všechny na vyhlášení celé sezony, které proběhne v Pardubicích 
2.června. Tam vyhodnotíme všechny účastnící děti, kteřé se mohou těšit na hezké 
ceny a odměny.  
 
Už teď s předstihem děkuji všem, kteří závodili a všem, kteří se podíleli na organizaci 
těchto skvělých závodů určených dětem, kteří potřebují závody jako sůl ke zlepšování 
svých dovedností a pevně věřím, že si užili vrchovatě legrace a napínavého závodění. 
Vzhledem k nízkým nákladům na provoz těchto autíček doufám, že je to ekonomická 
správná cesta pro děti, ale i pro dospělé jak provozovat model a závodit v tomto 
seriálu. 
 
Na poslední „vyhodnocovací“ závod s překvapením“ ( speciální karosérie ) zvu 
všechny děti, dospělé i diváky, kteří se mohou seznámit se skvělou partou dětí i 
ostatních autodráhových „SRC“ jezdců. Přeji hezké slunečné léto, hodně zážitků z 
dovolených a prázdnin a moc se těším na podzim, kdy začne další ročník DDM Cupu 
na autodráhách v Hradci, Pardubicích a Trutnově. 
 



 
ENGLISH 
 
DDM CUP Hradec Králové - Tuesday 19th May 
 
The last DDM Cup race at the track in Hradec Králové finalized the 2014/15 DDM 
Cup. Drivers attendance was weaker than usual but still high sporting level. There 
were only 12 runners (9 children and 3 adults) but the racing was tough as always. 
 
In the children's category suprisingly the victory was taken by Štepán Brož and 
second place went to Lukáš Tříska who used quite regularly to win races. Not this 
time. The third place was a surprise again. The bronz medal was taken by Barbora 
Vaněčkova. This result is wonderful and her dad must be so pride. Fourth place went 
to Martin Majer, a home driver, then Lucie Markova, Tomáš Vaněček, Matěj Novák 
and brothers Michal and Pavel Třískovi.  
 
After this race a concours of children bodies took place. For the selection of the most 
beautiful bodyshell we invited mother of home driver Martin Majer. All three places 
were taken by Tříska family drivers. We just home no problems among brothers took 
place with regards to positions.  
 
Dad Vráťa let his place at adults race for his son Štěpán who enjoyed his victory at 
children´s race. Last race Štěpán came late and had to race with adults. But not this 
time. Now he wanted to race with adults.  
 
And now I will describe what happened on the track. Štěpán drove fantastically and 
again after the first segment he was at second place. He was better than other 
drivers  in the group and noone could overtake him. Finally, thanks to the fact that 
Štěpán desloted (thankfully for me) I got a lead of several laps, but Štěpán was 
holding the second place till the end of the race. He was second with a five-lap lead 
on the third Petr Vaněček and fourth Radek Novák who lost 10 laps. 
 
Congratulations to Štěpán again for his great performance. Also thanks to Radek 
Novák for race control. 
 
I invite all to the highlight of the season which will take place in Pardubice on June 
2nd. There will be a price-giving ceremony with presents for all participating 
children.Already in advance, I to thank to all who competed and everyone who 
participated in organizing DDM Cup that is intended as racing for children who need 
a lot of such racing for improving their skills. I hope all children enjoyed the racing 
and had a lot of fun and thrill. These cars are nowadays the cheapest kind of 
slotracing not only for children but also for adults.   
 
At the beginning of Juny there will be a special race at Pardubice with cars having a 
unique paper bodies of types selected and crafted by children themselves. Have a 
nice and sunny summer, enjoy holidays and I'm looking forward to the fall when 
starts the 2015/2016 DDM Cup at raceways at Hradec, Pardubice and Trutnov. 


