
BPA Cup 2019 – Nová Paka 

 

Začínáme přípravou nejen vítězného týmu. 

Po sobotních závodech Hondy, „obědovečeři“ zapité pivíčkem v příjemné restauraci a 
pěkné procházce Novou Pakou doprovázené nanukem (vybraní dietáři) se přirozeně 
nikomu do ničeho moc nechtělo – po tradičním výživném pátku vlastně ani do pití. 
Nakonec nebylo zbytí, a jak říká Frankie, co si nepřipravíš, to neupáčkuješ. 

Honza si půjčil tvrdokaroserii od ŠPOTÝMu, protože zjistil, že ji mají o cca 3 mm nižší 
a opracoval ji do požadovaných rozměrů. František měl tradičně v patentním pytlíčku 
našáskováno a namotorováno, hrál si tedy jen s hvězdičkami s větší dírou pro špendlíky, 
aby betonová karoserie mohla alespoň trochu pracovat. 

Přesto první sobotní tréninkové jízdy byly v zásadě tragické. A tak to ještě František zalil 
olovem a hle, začalo to být celkem sjízdné, respektive stalo se alespoň krouživým. Vliv 
má rozhodně i motor, nesmí to být divoch ani lenoch. A pak už se jen ukrotit a jezdit s 
tímto těžítkem jako s vejci. 

Měli jsme jednoznačně štěstí už v první nedělní hodině, kdy jsme byli nalosováni (že by 
tzv. Karlovarská losovačka?) v jedné skupině s konkurenty. Překvapivě se k nám přidali 
Pat a Mat, kteří dobrovolně nasadili těžkou boudu - klobouk dolů. 

A tak závodily 3 krabičky od mýdla proti zbytku pole. Neumíme zde bohužel popsat 
průběh závodu ani podrobněji jednotlivých skupin (a pak že ve vzpomínkách zůstávají 
lidem alespoň ty hezké věci). Pamatujeme si jen, že první skupina byla nejspíš pěkná 
mela, jelikož ani nasazování rozhodně nebylo odpočinkem na rozkvetlé pozdně jarní 
louce. 

My jsme prošli první hodinou celkem v klidu, naši největší konkurenti v kategorii 
,,Mýdlo“ urazili motor a následným pit stopem, včetně nutné opravy poklepem (třásly se 
i palandy ve druhém patře) ztratili cca 50 kol. Další krabičkáři nám také citelně dýchali na 
záda. Ztratili ovšem dost na černé drážce, ale po pravdě si s odstupem času skutečně 
nevybavujeme detailní příčiny – faktem zároveň je, že na rozdíl od jiných drah, černá 
v Pace nepatří k těm nejzáludnějším. 

Naši skupinu vyhrály mladé pušky AM TEAM, v závěsu z první odjeté skupiny ostřílení 
matadoři MY JSME VÁM TO ŘÍKALI (Starosta – Pipan) a pak náš Frankie & Johnny. 

Druhá polovina Cupu začala „pomalejším“ Béčkem, kde především Kamilovi chytly 
saze, a tak tým MARNÁ SNAHA, který na poslední chvíli nahradil jeden z týmů, který v 
neděli nedorazil, řekli bychom poklidně, vyhrál skupinu B. V této skupině jeli pro 
zajímavost dva začínající žáčci a nedá se říci, že úplně špatně. Zvláště maminka jednoho 
z nich, pomáhající v bufetu, asi Voříškovi nedávala spát a možná i jiným. Jen více žáčků, 
a zejména více takových pohledných maminek.  

Skupina A měla jasného favorita v týmu Pipan & Starosta - bohužel jedna dobře mířená 
umí často ukončit naděje. Druhý favorit AM TEAM měl také problémy, jen matně si 
vybavujeme – nejspíš upadlý kabel. I vítěz z loňska, Věčný Vývoj, nakonec na modré 
zásadně ztratil, příčinu se ovšem opět pouze a jen dohadujeme. 



Překvapivě do poslední minuty bojovaly dvě krabičky. Nemusely, ale Honza začal velmi 
opatrně na zelené, pak to ovšem vzal do ruky František (po první hodině bryskně 
vyměnil ve voze pohonnou jednotku), vytáhl pořadí až na vrchol a Honza kvalitním 
výkonem špičku udržel, byť čelil nejen tlaku soupeřů na dráze, ale i pokusům o 
psychickou újmu poznámkami typu: ,,On to neudrží, on se rozsype …“. Naopak velmi 
slušně rozjetou stíhačku tým PAT a MAT v závěru po chybách nedotáhl a Johnny 
motivovanou jistou jízdou překvapivé vítězství dotáhl až do konce! 

Stalo se tedy skutečností, že ve druhé hodině A skupiny byly první dvě krabičky na 
mýdlo a třetí tvrdobudka pak jen o několik kol zpět pátá. 

Neuvěřitelný a rozhodně neočekávaný úspěch, samozřejmě značně ovlivněný problémy 
konkurentů. Ovšem štěstí přeje připraveným a to jsme my rozhodně byli. Tým F+J 
vyhrál BPA Cup Nová Paka a na další závod má opět krabičku na mýdlo. Další dvě 
krabičky se celkově umístily na 4. a 5. místě. 

Závěrem snad už jen stručné poděkování, nejen pořadatelům samotného seriálu, ale 
zároveň za celkovou pohodovou organizaci a hladký průběh bez vážnějších konfliktů (ty 
zcela běžné již upadly v zapomnění) všem zainteresovaným. Tradičně velmi příjemné 
svezení, velmi dobré zázemí včetně bufetu (a to i bez pohledných maminek), nemluvě o 
geniálních kuřatech, bez kterých by Paka snad nebyla ani Pakou – díky moc a příště 
věříme opět na svezenou minimálně ve stejném počtu! 

 

Johnny & Frankie 

 

 


