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Ale tak jo, tak to prozradíme. V sobotu se opravdu jeden závod jel. A kdo jej vyhrál? 
Vždyť to není důležité. Důležitější je, že v jeden den a na jedné dráze se sešlo 12 
týmů, tedy 24 jezdců (plus další dva, kteří přijeli bez réglů i bez aut), aby po 2 
hodiny závodily v Brně a mohly se závěrem podělit o plno zejména tekutých cen, z 
nichž mnohé dodali sami závodníci. Díky patří nejen Radku Pavlíčkovi z BPA slot 
racing, který jako obvykle dodal každému z týmů, které přijely, alespoň jednu z 
karoserií, ale i Brumíkům za značkové šampóny světové značky PATandMAT, Zdeňku 
z Plzně za krabici piva z Plzně, Leonům za pálivou vodu z Řecka, Žamberákům za 
zdravé a chutné občerstvení a látková pouzdra na kuličky, Vendovi Kohoutovi za 
diplomy a konečně Ťukainenovi za MMS (moravskou modelářsko slivovici) ve stylové 
láhvi. Prostě skvělé ! Vrbáci nám připravili úžasný bufet, včetně teplého oběda, Kamil 
cpal data do SpyTech, Ťukainen znovu přesvědčil domácí matadory z týmu JPP All 
Risk, aby závodili a LEONI na závod přivezli Simona Svobodu jenž se výborně hodil 
do týmu s hradeckým Adamem.  
 
Nájemný jezdec Frankie se po loňském angažmá u Novise přesunul o level výše a 
přijal lukrativní nabídku jezdit za tým Věčný vývoj. Jejich největším soupeřem byl 
domácí katalánsko brněnský tým KMT, jejichž písmena v názvu tým jistě 
neznamenala "KDE MRZNE ŤUKAINEN". Rozdíl pouhých dvou kol po první hodině 
závodění (tedy asi 8 sekund časového rozdílu za 60 minut) dával naději na velký 
souboj o vítězné poháry. Ve své podstatě každý si našel soupeře, s nímž po dvě 
hodiny zápasil. Skvělí byli Tip a Ťap (Adam a ...) , kteří v posledních metrech druhé 
hodiny podlehli o tři metry Willow Teamu, nicméně v celkovém vítězství je o prsa 
asijské sprinterky porazili. Pat a Mat nebojovali jen s horským týmem 
MyJsmeVámToŘíkali a s LEONEM, ale i s věčnou karoserií vyrobenou z krabičky od 
mýdla. Rio Grande svedlo  ve druhé hodině urputný boj nejen s JPP All Risk, ale i s 
Roka Roka a Plzeň 12. Pořadí se míchalo několikrát do jízdy a ve vedení boje mezi 
touto čtveřicí se vystřídali všechny týmy. Pak týmu Roka-Roka odešel motor a týmu 
JPP All Risk převod. Co odešlo týmu Plzeň 12 nevíme, ale do vedení se protlačilo duo 
Voříšek - Láďa z hor a vedení do konce udrželi.  
 
Znovu je třeba vyzdvihnout skvělé výkony i chování dvanáctiletého Simona  a 
doufáme, že na našich závodech není naposledy.  
 
A nakonec ten vítěz. Byl jim tým Věčný vývoj ve složení Frankie Poledna a Roman 
Kalhous. Vedle obvyklých pohárů obdržel jeden ze závodníků i stylovou čepici na 
chladné zimní večery. V kategorii Superproduction vyhráli LEONI a tak Radek Pavlíček 
bude muset lisovat další dvě hardplastikové budky pro mikulášský závod. A kdo má 
zájem o nějaký ten společenský tanec, měl by do Pardubic dorazit již v pátek.  
 
Ale to zase moc předbíháme.  Výsledky z Brna jsou zde a pár fotografií tady. Díky 
všem za účast a místním zvlášť za skvělé závody.  

 


