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Ve čtvrtek 26. ledna se uskutečnil v Hradci Králové závod DDM CUP. Účastnili se ho jak místní 

hradečtí závodníci, tak i hosté z blízkého okolí. Domácí reprezentovali Vašek Kohout, rodina 

Markových (závodníci Amatér a Lucinka a jako divák paní Marková) a Majerovi (závodník 

Martin a jako divák maminka Milada).  Z hostů dorazil Doctor z Pardubic, bohužel však 

tentokrát bez posily svých potomků. Rovněž oceňujeme, že i v tomto zimním čase k nám 

docestovala početná trutnovská posádka – čtyři Třískové a s nimi i Adam Trojan.  

Tréninku se nevěnovala přílišná pozornost. Mnohem větší zájem vzbudila bílá papírová 

krabice plná skvělých cukrářských výrobků od sponzora závodu. Jen tak dál! :-) 

Poté, co byla krabice vyprázdněna, se již účastníci se velmi rychle zapojili do závodění 

naostro.  Závod v dětské kategorii se jel ve dvou skupinách.  Součástí první skupiny byli i noví 

kolegové z leteckého modeláře – Jáchym Černý a Jakub Záruba. Protentokrát vyměnili křídla 

svých letounů za rychlá kolečka. Společně s nimi soutěžili Pája a Michal Třískovi z Trutnova. 

Zpočátku se sice objevily drobné technické problémy s počitadlem na žluté, ale i ty se 

Vaškovi Kohoutovi podařilo briskně vyřešit. Závodu druhé skupiny v dětské kategorii se 

účastnili Martin Majer, Lukáš Tříska, Adam Trojan a nejhezčí závodník Lucinka Marková. Jízda 

obou skupin byla víceméně plynulá, výpadků na trati bylo velmi málo. I přes opakované 

pokyny kouče Lukáše Třísky (tatínek Tonda) adresovaného Martinovi Majerovi „Martine 

zpomal, zpomal“ se Martinovi podařilo se pokyny neřídit a vybojovat první místo. 

V celkovém pořadí v dětské kategorii se jako druhý umístil Lukáš Tříska. Třetí místo získal 

zaslouženě Adam Trojan.  

Poté pokračoval závod v kategorii dospělých. Závodu se účastnili zkušení a ostřílení 

závodníci. Pořadatel Vašek Kohout, Petr Vaněček alias Doctor, Tomáš Marek alias Amatér a 

Tonda Tříska. Start závodu se trošku zdržel. Na trati chybělo jedno autíčko. Majiteli se však 

podařilo jej brzy dodat na dráhu. Ocenili jsme trpělivost jeho konkurentů. Závod dospělých 

byl velmi pěkná podívaná. První místo vybojoval Doctor. Druhé místo patří Amatérovi. Třetí 

místo získal Vašek Kohout.  

Samozřejmě nechyběla ani soutěž krásy karoserií. Hodnocení se ujala paní Marková. Výběr 

byl velmi obtížný, poněvadž všechny karoserie byly velmi pěkné a skutečně bylo z čeho 

vybírat. První tři příčky obsadili – 1. Adam Trojan, 2. Lukáš Tříska a 3. Lucinka Marková. 

Závod se všem líbil. Budeme se opět těšit na brzké shledání při další společné akci.     

       

 

 


