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Ve čtvrtek dne 19.11.2015 proběhl listopadový závod seriálu DDM Cup 2015. Dětí se nám
sešlo 14, a to od zkušených jezdců jako Lukáš Tříska či Adam Beran až po nové tváře
pocházející zejména z trutnovské líhně. Hodinu po dvanácté, konkrétně těsně před sedmou
hodinou dorazil Venda Kohout s Martinem Majerem a Adamem Beranem. Protože jejich
příjezd byl ohlášen telefonicky, byli oba žáci zařazeni do skupiny A. Celkovým vítězem závodu
dětí byl Lukáš Tříska, který obhájil své prvenství z předchozího trutnovského závodu. Druhý
skončil skvěle jedoucí Štěpán Brož a až třetí Adam Beran, který minulou sobotu tolik zatápěl
Pipanovi na Hondě. Poté začala soutěž karoserií, pro kterou jsme opět vybrali přítomnou
maminku jednoho ze závodníků. Její nelehký úkol byl vyřešen vybráním tří skutečně krásných
karoserií, když prvenství získala karoserie na motivy ledového království s Anno a Elsou v
hlavní roli. Protože karoserie byla olepená i průhlednými spoilery, lze očekávat, že by se líbila
třeba i Zdeňku Benešovi z Plzně. A potom přišel na řadu závod dospělých. Roman Tříska opět
odmítl do závodu nastoupit, a to ačkoliv má místní dráhu natrénovanou tak, že ji může jezdit
i poslepu či se třemi promile alkoholu v krvi. A tak se do závodu na 4x 2 minuty vypravili jen
čtyři dospělí, konkrétně Amatér, Tonda, Venda a Doctor. A v tomto pořadí také po sérii
krosčeků, faulů, hromadných havárií a různorodých kaskadérských kousků projeli cílem. Tedy
až na posledního jmenovaného, kterému model do cíle ani nedojel. Díky patří všem místním,
kteří nám závody v Trutnově připravili a také všem, kdo byli ochotní v týdnu po práci a po
škole zvednout tělo z pohovky umístěné u televize a vyrazit mezi podobně postižené
automodelářské nadšence. Jak ukazují jiné závody pořádané ve všedních dnech, není tak
samozřejmé, že se na start postaví 18 závodníků. Krakonoš nás má prostě rád. Další závod
DDM se bude konat ve čtvrtek 10.12.2015 na autodráze v Hradci Králové.

