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 Opět po delší době jsme se sešli a zazávodili si na hradecké autodráze. 

Celkem nás bylo patnáct závodníků, a to především díky početným výpravám 

z Trutnova a Nové Paky. Velký počet přítomných jezdců zajistil, že závody byly 

velmi napínavé a vyrovnané a až do poslední vteřiny se bojovalo o metry, a 

dokonce i o centimetry.  

 Před samotným závodem proběhla velmi oblíbená soutěž o nejkrásnější 

karoserii. Ačkoliv v kufru jsem měl ledacos, tak papírovou karoserii nikoliv. O 

jednu jsem tedy požádal Doctora a ten mi ji ochotně zapůjčil. Doctor musel najít 

v okolí autodráhy zástupkyni něžného pohlaví, která měla vybrat tři nejkrásnější 

karoserie. Podařilo se. V její kůži bych být nechtěl, rozhodování vskutku nebylo 

jednoduché. Před sebou měla patnáct krásně zpracovaných karoserií. Na 

závodech DDM Cupu jsme viděli už mnoho, ovšem způsob volby nejkrásnějších 

karoserií byl vskutku originální. Já si tedy stěžovat nemohu. Díky této metodě 

jsem v této disciplíně skončil na prvním místě, druhé místo obsadil Michal Tříska a 

třetí byla Lucinka Marková. 

 Pak už přišel samotný závod. Jely se celkem čtyři skupiny. Občas se padalo, 

ale vždy se s plným nasazením závodilo. V C skupině jela Lucinka Marková, která 

svým výkonem všechny velmi zaujala. Že její konečný výsledek bude mít problém 

překonat i Adam Beran a Lukáš Tříska, to by čekal málokdo. V A skupině byl jediný 

Adam Beran, kdo se rozhodl jet se šestnáctkou v N-ku. Lukáš Tříska, Adam Trojan i 

já jsme se rozhodli jet s plechovkou s falconem. Během závodu jsem si udělal 

celkem pohodlný náskok a konečných 122 kol mi zajistilo vítězství. Napínavý boj 

se ovšem strhnul o druhé místo. Nakonec Lukáš v poslední vteřině předjel Adama 

a porazil ho o pouhé dva metry.  

 Děkuji všem, co přijeli do Hradce si zazávodit, a doufám, že se potkáme na 

dalším závodě DDM Cupu na Krakonošově panství. 

Martin Majer 


