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S ohledem na výrazný nedostatek volného času bude tentokrát reportáž celkem 
stručná. Závod se vydařil, nakonec dorazilo o 3 týmy víc, než bylo nahlášeno. A to 
ještě MickeyMouse spěšně opustil kolegu Metráka se slovy "měsíc jsem nepracoval, 
dneska to musím dohnat". Místní matador Jirka připravil pro zájemce pestré masky 
vztahující se na tradiční začátek masopustu na Vysočině. V průběhu závodu se 
vyskytlo mnoho neotřelých hlášek ze stran jezdců i nasazovačů, až to vyústilo v 
nutnost si je zapsat a nezapomenout. Tradiční řízek se salátem byl vyměněn za 
pečené kuře a brambory. Zase skvělá volba! K tomu čaj, káva, pivo, koblihy, koláče, 
sušenky, oříšky a další dobroty připravené Michalem a spol.  
 
Ačkoliv to není povinností, Jirka Nováček dodal do cen láhve pro dospělé (piva 
Ježek) i láhve pro děti (3x 5 láhví limonád) a Tonda Tříska přinesl kromě dvou 
velkých láhví šumivého vína i moderní kapesní kalkulačku pro matematika závodu, 
kterým byl nakonec vyhlášen (jak jinak než) Dido. Doufejme, že mu nová technika 
ulehčí výpočty a zlepší statistky. 
 
Kdo na závodě byl, ví, jak to celé probíhalo. Pro ostatní stručný souhrn podstatného. 
První hodina byla jeden těsný souboj Věčného vývoje, KMT, Pata s Matem a 
MyJsmeVámToŘíkali. Další skupinku tvořili AL Team, RS Team, Rio Team. 
Trutnováci se přetahovali s AERO Teamem a dvojice Metrák a Metrack spíše 
vylepšovala model, než závodila. Po hodině zvítězil Věčný vývoj o jediné kolo před 
KMT, a to asi i určilo celkového vítěze závodu. Pat a Mat byli třetí o další 2 kola za 
KMT. Třeba připomenout, že kromě KMT snad žádný tým neskončil na stejné pozici 
v prvé i druhé hodině závodu. Po zahájení obědové pauzy bylo zjištěno, že SpyTech 
spadl a nejsou výsledky. Ty se potom kompletovaly podle toho, kdo si co pamatoval. 
Když se takto pořadí ustálilo a odsouhlasilo pravidlo o neřešení metrů v cíli prvé 
hodiny (ty si totiž nepamatoval ani Dido), Metrák náhle v kompjůtru výsledky první 
hodiny našel a mohlo se jít závodit do druhé půlky. Třeba podotknout, že všichni 
překvapivě nahlásili to pořadí, na kterém první hodinu skutečně dokončili.  
 
Ve druhé hodině brzy odpadl velký favorit na vítězství. Velký vývoj týmu, jehož vývoj 
nikdy nespí, nabral před závodem takové tempo, že materiál nevydržel a motor z 
Romanova modelu vypadl ven. Ztráta téměř celé jedné jízdy znamenala konec snům 
o vítězství. Opět velmi svižně jel tým MyJsmeVámToŘíkali, který má jako jediný 
skutečného sponzora, konkrétně společnost PilsnerUrquell. Je třeba zmínit, že 
finanční prostředky, které tým věnuje na účet tohoto sponzora, jsou značné. Z 
kamarádství proto i někteří jiní soupeři přispěli svou troškou do mlýna a zakoupili si 
během dne jeden či dva výrobky slavné plzeňské firmy. Ale o vítězství v druhé 
hodině a vlastně i vítězství celkové bojovali jen KMT a Pat a Mat. Rozdíl pouhých 
dvou kol z první hodiny dával naději na veliký souboj. Nicméně v polovině druhé 
hodiny, když ovladače odložili obě týmovou dvojky, bylo mnohým jasné, že souboj je 
u konce. Rozdíl více jak 20 kol byl jasným signálem pro KMT, že nemá cenu bojovat. 
Nicméně Skandinávci se nikdy nevzdávají, a to ani pár vteřin před koncem 
hokejového zápasu za velmi nevýhodného stavu. A ani Ťukainen se nehodlal s 
výsledkem smířit. Přestože navenek prohlašoval, že to vůbec nemá cenu dál 
pokračovat, nasadil takové tempo, že i Věčný vývoj měl co dělat, aby mu stačil. A 
týmová jednička týmu Pat a Mat si znovu ověřila, že zejména červená a bílá drážka 



jsou v současné době na jihlavské dráze značně nesjízdné. A na drama bylo 
zaděláno. Ve své podstatě to bylo tak, že Ťukainen čtyři jízdy svižně sjížděl Amatéra, 
který jen eliminoval ztráty. Otázkou bylo, zda nasazené tempo bude stačit. A 
vypadalo to, že bude a že vítězem se stane podruhé v historii KMT. Nicméně v 
poslední jízdě měl Ťukainen několik nezaviněných karambolů, Amatér v sobě našel 
po namáhavé přípravě poslední zbytky sil a nakonec těsně uhájil vítězství ve skupině 
o potřebná čtyři kola. Vzhledem k tomu, že v první hodině KMT porazilo komiksové 
postavičky "jen" o dvě kola, bylo jasné, že finsko-katalánský tým druhé vítězství v 
BPA Cupu prozatím nezíská. Dobrosrdečný Dido měl i tak velkou radost z 
napínavého a čestného souboje a Jarda ví, že se příště musí ještě zlepšit :-)  
 
Ale jděme dál v pořadí. Ve druhé hodině po opravě modelu svedl Věčný vývoj zcela 
vyrovnanou bitvu s týmem RS, kdy za stejného počtu kol rozhodovaly o pořadí ve 
druhé hodině metry. A těch měl RS Team víc. Proto za třetími MyJsme... skončil jako 
čtvrtý RS a pátý VV.  Rio opět porazilo AL team, a to se ještě dostalo do historie 
dvěma citáty, konkrétně "schovej ten autogen" (Láďa) a "sorry, ale já jsem neubral" 
(Voříšek). Trutnováci tentokrát podlehli AERU, ale celkově o jedno jediné kolo v 
celkovém součtu tým AERO porazili. Je až neskutečné, jak závody modelů s velmi 
volnými pravidly mohou být v cíli takto vyrovnané. Metrák tentokrát opravoval o 
mnoho méně než v první hodině a výsledek se proto o stovky kol lepšil.  
 
Tři nejlepší žáci získali každý po stříbrnomodrém poháru pro své poličky v dětských 
pokojích a i ostatní si odvezli nejen perník a karoserie z produkce Radka Pavlíčka, 
ale i mnoho dalších hodnotných cen. Škoda, že se neuchytil návrh na putovní 
královskou korunu ve stylu žlutého trikotu na Tour de France, třeba pro vítěze první 
hodiny závodu.  
 
Jinak stále čekáme na reportáž od dua Horký - Reček o loňském BPA Cupu v 
Jihlavě. Zatím půjde jednoznačně o nejdelší a nejpodrobnější reportáž českého 
slotracingu, neboť jmenovaní ji sepisují více jak jeden rok.  
 
Tak brzy na viděnou, nejpozději na závodu BPA Cup konaného v Nové Pace dne 
22.4.2017. Předpokládají se opět věci zcela nevídané. Ale to se vlastně všeobecně 
na BPA Cupu očekává. Do té doby ahoj! 
 
 
Na základě matných vzpomínek sepsali: Pat & Mat 
 
 
Veškeré osoby i události v tomto příběhu popsané jsou falešné, smyšlené a nikdy neexistující. Závod se 
nikdy nekonal. Autodráha v Jihlavě neexistuje. Případná podoba s osobami žijícími je čistě náhodná. Za 
případné následky přečtení textu administrátor, členové klubu ani klub samotný neručí. 

 


