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První závod DDM Cupu ve školním roce 2017/2018 nabral obrovských rozměrů. Kromě 

tradičních závodníků z HK, Trutnova a Pardubic dorazila i početná skupinka závodníků z Nové 

Paky a celkový počet dětí se ve čtvrtek v podvečer uzavřel na čísle 18. Rovněž z tohoto 

důvodu byl zrušen závod dospělých. Pět skupin závodníků, přičemž A skupina byla rozhodně 

nejrychlejší. Vyhrál domácí Adam Beran, ale jen o 2 kola před trutnovským svižně jedoucím 

Adamem Trojanem. Na to, že tento sympaťák jezdí jen druhým rokem, velice krásné 

umístění na konkurenční, pro něho nikoliv domácí, autodráze. Třetí místo patřilo opět 

hradeckým, konkrétně Martinu Majerovi a čtvrtý byl zase závodník z Krakonošova panství, 

konkrétně Lukáš Tříska. Ten již spřádal plány na odvetu za měsíc doma... Pořadí na dalších 

místech se zajímavě míchalo podle toho, komu co z modelu upadlo či kolikrát se dostal do 

větších kolizí. Potěšující je jistě přítomnost mnoho nových tváří na závodech, z se nichž snad 

co největší počet objeví na dalších závodech. Zatím je zřejmé, že největšími favority celé 

sezony DDM budou kluci, kteří již pravidelně jezdí závody dospělých. Na výběr nejkrásnějších 

karoserií jsme tentokrát krásnou náhodně kolemjdoucí maminku nesehnali, proto se výběru 

ujal doprovod novopacké modelářské výpravy. Není proto divu, že kromě Beátky Beranové 

se mezi nejkrásnější karoserie dostaly dva modely právě z města umístěného blízko 

Rumcajsova Jičína. Ale co na tom, ceny si odneslo každé z dětí a spokojené byly nejen tváře 

dětí, ale zejména jejich mechaniků a sponzorů. Nesmíme zapomenout poděkovat Vendovi za 

bezproblémové řízení a organizaci celého závodu a také Miladě Majerové (zase a opět) za to, 

že postarala o občerstvení, tentokrát prostřednictvím krabice luxusních zákusků. Závěrem 

pozval Tonda Tříska všechny přítomné na prosincový závod DDM cupu, který se bude konat 

ve čtvrtek 14.12.2017 na Krakonošově tobogánu. A protože možná opět přijde do Trutnova i 

Ježíšek, bude vhodné účast na tomto závodu minimálně týden dopředu nahlásit. A ještě 

jedna potěšující zpráva. Pokud se i dalších závodů budou účastnit závodníci z Nové Paky, mají 

organizátoři seriálu (Venda a Tonda) v úmyslu podívat se v příštím roce i na osmiproudou 

Rumcajsovu autodráhu. Ale to už předbíháme opravdu moc. SRC zdar! 

 

   


