
VÍTEJTE na stránkách automodelářského Slot Car Racing Clubu Pardubice 
                                                                                                                                                          

                                                                                                                                              
A K T U A L I T Y 

 
21.12.2017 - ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE 

 
 
18.12.2017 - Vítězný tým z Trutnova dodal celkové výsledky i reportáž ze závodu.  
 
17.12.2017 - Tonda Tříska dodal fotky ze čtvrtečního závodu v Trutnově. Ke shlédnutí 
jsou zde. Díky 

16.12.2017 - DDM Cup bude pokračovat ve čtvrtek 18.1.2018 závodem na autodráze v 
Nové Pace. 

 

 
 
12.12.2017 - Připomínám zásady ochrany autorských práv a budu rád za jejich 
dodržování.  
 
11.12.2017 - Málo závodů se může pyšnit takovou historií jako má závod "500 kol 
Reichenberg". 



 
 
7.12.2017 - Blíží se nám Vánoce a s tím i "Vánoční kolo" DDM Cupu na dráze v Trutnově.  

Tímto bych Vás chtěl všechny pozvat ve čtvrtek dne 14. prosince 2017 od 17.30 hod. na naší 
autodráhu. Na děti bude zase čekat nějaké to překvapení a bude k dispozici i drobné občerstvení. 
Proběhne také soutěž o nejkrásnější karosérii, tak se děti snažte, ať je z čeho vybírat. Chtěl bych Vás 
poprosit o zaslání přibližného počtu hlavně dětských závodníků. Na opozdilce jako vždy rádi počkáme. 
Moc se na Vás těšíme a jsme rádi, že se Vám všem u nás v TU líbí i když to je na dráze pro některé 
docela dřina. TT 

  

 
6.12.2017 - Další seriál zná konečné pořadí. A jsou tu i termíny pro další rok.  

 
 
3.12.2017 - Fotografie z PBPA Cupu konaného v Pardubicích jsou zde. Seriál Škoda 130RS 
má své vlastní webové stránky. 
 
2.12.2017 - Vítězem BPA Cupu Pardubice je tým VĚČNÝ VÝVOJ ve složení Roman Kalhous 
a Adam Beran. Další výsledky jsou zde. Všem díky za účast.  



 
 
 
 
1.12.2017 - Díky externím dodavatelům tu máme prosincovou dívku měsíce. Už jenom 
ona může porazit v konečném hlasování dosavadní vítězku, kterou je květnová neznámá 
kráska.  

 
 
30.11.2017 - Klubové závody Pardubic vyhrál žák z Trutnova. Veliká gratulace! Výsledky 
zde. 

 
 
29.11.2017 - BPA CUP Pardubice 2018 se uskuteční již tuto sobotu 2.12.2017. 
Registrované týmy jsou zde. Stále jsou ještě volná místa. Stačí přijet! 



 
 
28.11.2017 - Voříšek dodal provizorní kalendář pro rok 2018 (a fotografie z Pardubického 
Eurocupu) a Pavel Hrabal výsledky posledního závodu seriálu NASCAR a celkové výsledky. 
Oběma díky!  

27.11.2017 - Zdravím všechny automodeláře, zde naleznete soutěžní, stavební a organizační 
pravidla seriálu Škoda 130RS cup pro rok 2018. Je jedna změna oproti původnímu kalendáři, a to 
závod v Tlumačově bude místo původně 15.9.2018 přesunut o týden na 22.9.2018. Těším se na 
všechny modeláře, kteří se chtějí pěkně povozit s pěknými auty a pobejt a poklábosit s kamarády. 
Kdyby měl někdo něco na srdci neváhejte a pište nebo volejte, jistě se o všem domluvíme. Tento 
seriál je určen hlavně pro volné a příjemné setkání lidí stejně postižených slot racingem. Není důležité 
vyhrát, ale zúčastnit se!!!! Tomáš Stejskal 

 
 
26.11.2017 - Již tento čtvrtek 30.11.2017 bude klubové ježdění + závod FF/24 + klubová 
schůze 

 
 
25.11.2017 - SLOT IT Pardubice: Nejlepšími závodníky byli Standa Němeček, Rado Johan 
a Franta Kačírek. Velká gratulace! 



 
 
22.11.2017 - Víkendové závody v Pardubicích se vydařily.  

 
 
21.11.2017 - Nejen pro Dida, ale i pro všechny další milovníky statistik, doplňujeme 
historický seznam vítězů závodu v Liberci  

20.11.2017 - Info: 

- poslední čtvrtek v měsíci, tedy 30.11.2017 se od 17.00 hodin uskuteční nejen pravidelné ježdění a 
závod FF/24, ale také další členská schůze klubu - účast nutná! 

- výsledky ze 14. ročníku legendárního závodu 500 kol Liberec naleznete zde 

- v pátek 29. prosince 2017 se v Tlumačově uskuteční "Klubová slot-racingová noc" - začátek již 
odpoledne, na programu závody půjčovaček, Falconplechovek, volný trénink se vším co má kolečka. 
Ochutnávka cukroví a další taškařice.. 

- doplněn kalendář závodů seriálu Škoda 130 Cup pro rok 2018 

- lexanová karoserie 130 RS - 1/ 24 je připravená na distribuci. Lze použít pro dráhové modely ale i na 
podvozek Mini Z . Podvozek - stavebnice pro dráhový model, popřípadě statický model bude ješte 
před vánocemi. Balení obsahuje : 1 ks Lexanové karoserie o tloušťce 0,50 mm,  maskování oken a 
základní set samolepek.  

 
 



19.11.2017 - Tento víkend se na autodráze v Pardubicích konal Eurocup. Výsledky jso zde. 
Po skončení závodu se našla tato věc. Komu asi chybí? 

 

 
 
10.11.2017 - Novinkou webu jsou výsledky a fotografie z posledního závodu DDM v HK 

 
9.11.2017 - Dnes se za účasti 18 dětí konal první závod DDM Cupu v letošním školním 
roce. Krátké shrnutí závodu je zde.  

 
 
8.11.2017 - Na fotografiích začínajících automodelářů jsou: 

Riccardo Patrese                        a          Lewis Hamilton 

   
 
7.11.2017 - Více jak polovina startovního pole na BPA Cup Pardubice je zaplněna. 
Přihlášené týmy jsou zde 

6.11.2017 - Členské příspěvky pro rok 2018 vybírá v hotovosti Roman Kalhous. 

 
2.11.2017 - Další zajímavé závody: 

09.11.2017 - DDM Cup Hradec Králové (Barák) 

11.11.2017 - Honda Brno 

17.-19.11.2017 - Eurocup Pardubice (ESG12 + ES/24) 

24.-25.11.2017 - SLOT IT Pardubice 



01.-02.12.2017 - BPA Cup Pardubice 

1.11.2017 - Po delší době pár novinek: 

 
Je zahájena registrace na BPA Cup Pardubice 2017. Jako obvykle se registruje e-mailem, SMS 
či prostřednictvím konference. Závod bude mít páteční trénink od 17.00 do 20.00 hodin, poté se 
předpokládá společná večeře ve Steaku. Kulturní vystoupení není plánováno.  

 
Termíny BPA pro rok 2018 jsou již několik měsíců zde 

 
Díky Láďovi z Hvozdů máme plno fotografiíz BPA v Brně.  

 
Kamil poslal výsledky ze závěrečného závodu MO v Tlumačově 

 
Je tu listopadová dívka měsíce 

 
Blíží se legendární závod - Šestihodinovka na Praze 7 

 
Seriál maket a NASCAR má své termíny a pravidla pro rok 2018 

 
Kdo pozná dva začínající automodeláře? 

  
 
Včera byl Halloween 



 
 
22.10.2017 - BPA Cup Brno má své výsledky zde.  

 
17.10.2017 - Přidány výsledky Seriálu maket z Nové Paky, fotografie modelu FF40 od VV a 
dvě obsáhlá alba historických fotografií.  

 
15.10.2017 - Jeden celý tým má možnost zúčastnit se na poslední chvíli závodu BPA v 
Brně. Prior tempore, potior iure. 

 
 
1.10.2017 - Pro ty modeláře, kterým dívka měsíce nic neříká, jsme založili rubriku 
Podvozek měsíce z dílny Mr. Věčného Vývoje. Říjnový příspěvek je zde. A je tu 
pokračování nekonečného seriálu s názvem DDM Cup. Termíny závodů jsou k dispozici 
zde. Všichni jsou zváni. Zároveň jsou aktualizována pravidla pro BPA G12 a FF/24. 
Připomínky do konference.  

 
 
30.9.2017 - Tentokrát s předstihem je tu říjnová dívka měsíce. Hlasování zahájíte 
kliknutím na obrázek 



 
 
29.9.2017 - Soupiska týmů pro BPA Brno doznala menších úprav a první náhradníci jsou 
již na startovní listině. Prosíme všechny týmy, aby provedly kontrolu jmen a pokud by 
snad věděly, že nemohou dorazit, dáme šanci dalším náhradníkům. V současné době je 
prozatím bez závodního kolegy Martin Majer. Najde se někdo, kdo by s ním závod 
absolvoval? 

 
28.9.2017 - Dnes klubové závody. Nejprve v otevírání dveří, poté v závodech na 
autodráze. Výsledky zde. Gratulace Láďovi z Hvozdů a Romanovi. 

 
 
16.9.2017 - Vážení kolegové automodeláři. K pátečnímu závodu motokár při BPA v Brně se 
přihlásili 3 (slovy tři) zájemci z 32 přihlášených. Z uvedeného důvodu jsem předběžnou objednávku 
motokárové dráhy zrušil! Po dohodě s hlavním pořadatelem závodu bude závod uspořádán podle 
propozic jako jednodenní!  Těším se tedy na setkání s vámi v sobotu 21. 10. 2017 v 7.30 hod 
ráno. za SRC Brno J. Švanda 

 
15.9.2017 - OVLADAČ NA PRODEJ - více zde 

 
 
14.9.2017 - V části Seriál maket je založena sbírka modelů pro tyto závody. Začínáme s 
Porsche 956 

 
10.9.2017 - Připomínáme termíny závodů BPA Cup pro rok 2018. 



 
9.9.2017 - Pavel Hrabal poslal oficiální výsledky NASCAR z Pardubic, včetně celkového 
pořadí. 

 

 
6.9.2017 - Zde jsou výsledky z klubového ježdění konaného minulý týden.  

 
5.9.2017 - Fotky z maket od Ládi, Voříška a ode mne jsou ve fotogalerii. 

 
4.9.2017 - Výsledky maket z Pardubic jsou prozatím k dispozici z kategorií A1/24, ME/CEST, 
OLDTIMER a SPORT/24. Další brzy doplníme. Více zde.  

 

  
 
1.9.2017 - Tuto sobotu se koná zahajovací závod na autodráze v Brně, závod maket v 
Pardubicích a ještě dnes začíná hlasování pro novou dívku měsíce. Více zde 

 

27.8.2017 - Zdravím všechny milovníky hezkých autíček, chtěli bychom Vás pozvat na 4. závod 
seriálu Nascar, který se pojede příští sobotu v Pardubicích. Pozvánka je v příloze. Dle časových 
možností a zájmu odjedeme i zbylé kategorie seriálu maket tj. Cest/24, Sport/24 a Prototype/24. 
Vezměte si modely i těchto kategorií s sebou.  

Těším se na setkání v Pardubicích. 

Pavel Hrabal 

 
25.8.2017 - Ve čtvrtek 31.8.2017 oslavíme konec prázdnin dvěma závody: FF/24 + G12. 
Otevření dráhy v 17.00 hodin. 

 
18.8.2017 - V termínu 25.-.26. srpen 2017 se uskuteční dva velké automodelářské 



závody. British International 24 a Automodelářské soustředění ve Znětínku. Ke druhé akci 
přikládáme propozice.  

 
 
14.8.2017 - Na novou autodráhu v Brně již zavítala i televize. Reportáž je ke shlédnutí zde 
 
13.8.2017 - Byly doplněny termíny na klubové ježdění BPA G12 a FF/24 pro druhou 
polovinu letošního roku. Více zde  

 
 
10.8.2017 - Pohled zpět do historie 
Byl učiněn dotaz, o jaký motor na obrázku se jedná. Prosím o info do konference.  

 
 
4.8.2017 - Máme tu dvě zprávy z Brna od Jardy Švandy 
 
Zpráva první - Vážení automodeláři 
 
Zpráva druhá - BPA 

 
 
3.8.2017 - A máme tady to nejdůležitější. Květnový příspěvek z letošního roku asi těžko 
překoná, ale přesto se o to můžete pokusit. Více zde  

 
24.7.2017 - Doplňuji podrobné výsledky ze závodu FF/24 konaného minulý týden. 
 
22.7.2017 - Po jednoznačné dohodě všech účastníků čtvrtečního závodu v Pardubicích se jako základ 
klubového závodění vybrala kategorie nazvaná FF/24. Tyto modely poskytují levné, vyrovnané a 
zajímavé závodění. Jízdní vlastnosti pro vybrané závody lze změnit (a závod tak zatraktivnit) 



předepsanou vyšší světlostí a/či předepsanou karoserií (Gallardo,  Maserati 450S Le Mans, Chaparral 
2J Can-Am, atp.). Vedle FF/24 se pokusíme zachovat závodění s modely G12. Stavební pravidla jsou 
ke stažení zde 

 
 
20.7.2017 - Dnes velmi vyrovnané závodění s tím, že v FF24 zvítězil Franta Kačírek (a 
proto si odnesl láhev ohnivé vody jako cenu pro vítěze) a v G12 Roman Kalhous. Díky 
všem za účast a nasazovačům zvlášť. Zapotili se... :-) 

 
16.7.2017 - Včera pokračoval Seriál maket čtvrtým mítingem. Výsledky, a to včetně 
aktualizovaného průběžného pořadí, jsou zde.  

 
 
12.7.2017 - Prázdninové aktuality: 

 
- červencová dívka měsíce je z námořního prostředí. Hlasovat můžete zde  

- ve čtvrtek 20. července bude od 17.00 hodin otevřena dráha pro možnost tréninku a v případě 
dostatečného počtu závodníků i pro dva (samostatné či spojené) závody: 
1. kategorie FF24 (Flexi Falcon 24) - podvozek libovolná plechovka, motor Falcon Retro či 777 bez 
úprav, karoserie libovolná bez spoilerů a převod 10/36 
2. G12 dle pravidel BPA G12 
Startovné se bude vybírat v podobě libovolného občerstvení. 

 
10.7.2017 - Maximální počet týmů na BPA do Brna byl dosažený. Další potenciální zájemci 
dostanou možnost v případě, že se některý stávající tým nezúčastní. V případě, že se 
nahlášený tým nebude moci zúčastnit, prosíme obratem o info. Zájemcům o závod díky. 
Už se nemůžeme dočkat startu...  

 
19.6.2017 - Registrace na BPA CUP BRNO 2017 je otevřena! Závod se koná 21.10.2017. Piště 
mailem, konferencí, SMS. Maximální počet týmů je 16! 

 
 



18.6.2017 - Nová autodráha v Brně uskuteční otevírací závod ve dnech 1. a 2. září 2017. Více 
informací zde 

 
 
16.6.2017 - Ahoj kamarádi, rád bych Vás pozval do Jablonného ve středu 28.6.2017 na 
závody se Standou Poličem. Dráha bude otevřená od 16.00 h. Nic si brát nemusíte, pojede 
se s klubovkama na 8V. levou rukou! Občerstvení bude zajištěno! Prosím řekněte to i 
ostatním kamarádům - na všechny nemám kontakty. Míra Šostek 

 

 
13.6.2017 - ZMĚNA - Již tento čtvrtek 15.6.2017 se koná BPA G12. V 17,00 otevření 
dráhy, od 18.00 závod. Prosíme o co největší účast stálých i příležitostných závodníků, 
budeme řešit budoucnost závodů na pardubické autodráze.  

12.6.2017 - Další závod Seriálu maket je minulostí a s tím přichází i aktualizované 
výsledky.  

 
9.6.2017 - Každá cesta jednou končí.  

 
 
7.6.2017 - Dívka měsíce května nasadila laťlu v hodnocení dosti vysoko. Jak si povede 
dívka měsíce června můžete ovlivnit v hlasování. 



 
 
6.6.2017 - Výsledky Hondy z Nové Paky plné slunce, kuřat a vyrovnaného závodění 

 
5.6.2017 - Předposlední díl zprávy o cestě do Brazílie je zde 

 
31.5.2017 - MČR NASCAR pokračoval závodem v Nové Pace. Výsledky jsou k dispozici zde 

 

 
 
29.5.2017 - Už jenom tři díly zbývají do konce letošného příběhu o cestě do Brazílie. Díl 8. 
je zde. 

 
28.5.2017 - Tento víkend se v Pardubicích konal závod Morava open. Pan Kamil již stačil 
napsat reportáž, a to je skvělé. Podrobné výsledky jsou k přečtení zde. Díky všem, kdo si 
našli do bunkru cestu. 

 
 
25.5.2017 - Minulý čtvrtek byl slavnostně ukončen další ročník DDM Cupu s tím, že 
závodníci měli vytvořit vlastníma rukama co nejzajímavější karoserie. Je třeba zmínit, že 
všechny modely byly schopné jízdy po autodráze. Jak se jim jejich práce podařila můžete 
vyhodnotit zde. Výsledky seriálu jsou zde. 

 
24.5.2017 - Trojnásobný mistr světa Továrník 



    
 
23.5.2017 - Mistr světa Johnny  

 
 
22.5.2017 - Ve čtvrtek 25.5.2017 se koná BPA G12. V 17,00 hodin otevření dráhy, v 18.00 
hodin závod, poté příprava dráhy na víkendový závod Morava Open. 

 
21.5.2017 - Předchozí týden patřil wingařům. Tři tituly mistra světa pro Petra Krčila (G27, 
OMO, G7), jeden titul mistra světa pro Honzu Gotthardta (G12).  

 

 
20.5.2017 - Nejtvrdší imbus šroubky, tzv. červíci, pocházejí z Trutnova 

 

 

19.5.2017 - Mnohé nekonečné příběhy někdy končí. Reportáž o letošní cestě českých 
automodelářů do Ria však stále pokračuje. Díl sedmý je zde 

 
17.5.2017 - Připomínám zítra DDM v HK. Volné karoserie na libovolné téma. A dle prvních 
zvěstí se máme jistě na co těšit... 



 
 
16.5.2017 - Tuto sobotu 20.5.2017 se koná závod Nascar v Nové Pace. Pozvánka je zde 

 

 
15.5.2017 - Výsledky Hondy konané na kapesní autodráze v Pralese jsou k přečtení zde 

 
 
14.5.2017 - Ve čtvrtek 18.5.2017 bude na autodráze v Hradci Králové ukončen další 
ročník seriálu DDM Cup. Závodí se s libovolnou karoserií, u kterých se bude hodnotit 
originalita a bláznivost provedení.  

 
 
13.5.2017 - Opakované žádosti mnoha modelářů nás přiměly zveřejnit další díl slavné 
cesty. Více zde 



 
 
10.5.2017 - Je aktualizován kalendář Seriálu maket. Upřesnění se dotklo závodu v 
Pardubicích, kde dva kalendáře obsahovaly dva odlišné termíny. Platný termín je 
2.9.2017. 

 
9.5.2017 - Kdo má zájem prohlédnout si květnovou dívku měsíce, má možnost zde. Třeba 
právě ona se stane dívkou roku 2017. 

 
8.5.2017 - Je velmi dobré, že se postupně objevují další a další lidé ochotní podělit se v 
reportáži o průběh uskutečněných závodů a třeba i různé zajímavé statistiky.  

 
7.5.2017 - Makety mají další výsledkovou listinu. Vítězům blahopřejeme.  

 
3.5.2017 - Myslím, že letošní MČR žáků se dost povedlo, a to nejen z pohledu výsledků 
Východočechů. Jak probíhal celkově velmi skvěle zorganizovaný závod pro žáky, se lze 
dočíst nejen v reportáži samotných pořadatelů (více zde), ale jak se již u nás stalo tradicí, 
máme tu okamžitě reportáž z dílny Adama a Michala Beranových. Díky moc!  

 
1.5.2017 - Veliká gratulace celému týmu! 

 
 
28.4.2017 - Zpráva o cestě do Ria je už ve své polovině. Co se nového přihodilo v Brazílii 
se dočtete zde. 

 
27.4.2017 - Sice až po týdnu, ale přece - reportáž o DDM v Trutnově je na světě.  



 
 
25.4.2017 - Aktuálně tu máme: 

 
Našemu webu se dostalo té cti, že jsme byli požádáni o spolupráci ohledně zveřejňování výsledků 
Seriálu maket. Rádi tak činíme a budeme rádi, když se informace o závodech dostanou k širšímu 
spektru modelářů.  Příslušná část webu bude obsahovat pravidla seriálu, aktuální kalendář a v 
neposlední řadě také výsledky závodů. 

Vítězný tým závodu BPA Cup Nová Paka 2017 PraVosa dostál své čestné povinnosti dodat pro Vás 
reportáž ze závodu. Jak probíhal páteční tréning a sobotní závod máte možnost se dočíst zde. 

Rovněž tu máme podrobné výsledky ze SPyTech a Seznam vítězů závodů BPA. Pokud někdo (třeba 
Dido) má výsledky podrobnější a přesnější, rádi si necháme poradit.  

Takto vypadá aktuální nabízená podoba podvozku pro začínající modeláře s názvem VV-01 

A otázka na závěr: Pravděpodobně jen skutečný odborník a světoběžník pozná, kde se nachází tato 
autodráha. 

 
 
24.4.2017 - PŘIJELI, ZÁVODILI A ZVÍTĚZILI. Závod BPA Cupu v Nové Pace ovládl tým 
PraVosa. Další výsledky jsou zde 

 
 
23.4.2017 - BPA Cup Nová Paka - Bez kuřat a bez sluníčka... více zde 



19.4.2017 - Již za dva dny startuje BPA Cup Nová Paka. Sudové pivo, oheň, zatím 12 přihlášených 
týmů a hlavně 120 minut závodění na jedinečné autodráze ne nepodobné slavnému Monacu. Program 
již od pátku. Spaní zajištěno v DDM díky pořadatelům, spacáky je vhodné přivézt si s sebou. 
Připraveny jsou jedinečné ceny za nevšední kategorie, dobrý bufet, včetně kuřat na ohni, a poprvé 
také soutěž o nejsilnějšího muže závodu. A možná i něco více... Na obsazení čeká startovní pozice 
číslo 13. Kdo má zájem a odvahu, přijeďte! 

 
 
15.4.2017 - Velikonoční víkend přináší kromě jiného i další díl příběhu s názvem Rio 2017. 
 
14.4.2017 - Vypadá to, že letos "The Stig" předal žezlo nejlepšího pilota osobě se jménem 
"The American" 

 

   
 
13.4.2017 - Takový pokrok učinil modelářský kufr pana Romana K. Štafetu s názvem 
"Retro-kufr" v klubu SCRC Pardubice tak přebírá Amatér. 

 

    
 
10.4.2017 - Je tu další z nových maket, tentokrát Chevrolet Camaro z dílny Franty 
Kačírka. Více zde 

 
 
9.4.2017 - Díky Kamilovi K. tu máme výsledky z Hondy v Pardubicích. 

 
 
5.4.2017 - Věčný vývoj dokončil vývoj Lotusu Europa Gr. 5. Fotografie jsou zde 



 

 
 
3.4.2017 - Všechno nejlepší Továrníkovi k dnešnímu významnému životnímu jubileu! 

 

 
 
2.4.2017 - O víkendu se koná závod Hondy na autodráze v Pardubicích. Bližší informace, 
včetně registračního formuláře, naleznete zde. 

 

 
 
1.4.2017 - Novinky na webu: 

- reportáž o posledním DDM Cupu v HK 

 
- fotografie z DDM v HK 

 
- výsledky z DDM v HK 

 
 
- další termíny DDM Cupu v letočním roce 

- odkaz na letoční MČR žáků 

- a hlavně: dubnovou dívku měsíce 



 

 
 
26.3.2017 - Neděle se již tradičně stává dnem publikace dalšího dílu reportáže o cestě 
dvou hrdinů do Brazílie. Díl třetí je k přečtení zde. 

 
 
 

24.3.2017 - Trest za vítězství v BPA G12 

Ve čtvrtek se opět po měsíci konal na dráze v Pardubicích tradiční automodelářsko-běžecký závod BPA 
G12. Sešlo se celkem 7 závodníků, takže se jako obvykle jelo bez nasazovačů, s výjimkou prostoru 
okolo banánu,  kde těm, co hezky požádali Michal Beran autíčko nasadil. Po prvních dvou rozjížďkách 
vedl Roman Kalhous a se slovy: ''Adame pojď si vyměnit autíčko, já nemám chuť psát reportáž '' se 
dobrovolně vzdal vítězství . Až  do poslední rundy byl závod v režii Pavla Hrabala, který do poslední 
rozjížďky nastoupil s modelem z kategorie maket, což byla výzva pro, do té doby druhého Novise, 
který během první minuty stáhl náskok Pavla na půl kola. Naneštěstí Pavel v posledních sekundách 
vypadl a tím ztratil své vedení a o vítězství přišel rozdílem několika dílků. Zbytek závodníků se tvrdě 
pral o 3 az 7 místo. Budeme se těšit opět za měsíc. 

 
 
20.3.2017 - Pro ty, kteří snad ještě váhají s přihláškou na závod BPA Cup Nová Paka 2017 konaný ve 
dnech 21.-.22. dubna 2017 tu máme možný motivační prvek v podobě grilovaných kuřat v sobotu v 
poledne a dále pak v podobě sudu plzeňského piva ZDARMA, který bude společně s ohněm k dispozici 
od pozdního pátečního odpoledne. Páteční trénink se tak bude konat prioritně venku u vodáků... 



 
 
19.3.2017 - Ve čtvrtek 23.3.2017 se na dráze v Pardubicích koná další setkání BPA G12. 

 
 
Zde je k přečtení druhý díl pravdivého popisu letošní cesty dvou českých automodelářů na 
karneval do Rio de Janeira.  

 

 

A máme tu další fotky nový podvozků z dílny Věčného vývoje Romana Kalhouse - doslovný 
vzkaz od R.K. pro JMS zní: "Už  se zabývám i něčím jiným, než dětskými podvozky.." 

 
 
Světoví výrobci podvozků reagují na věčný vývoj. Například Ernie Mossetti okamžitě v 
reakci na VV-01 vyslal do světa někoik dalších typů svého podvozku Patriot, tentokrát s 
dovětkem Defender.  

 
 
A v návaznosti na úvodní ježdění na nové dráze blízko Zlína tu máme jeden krásný 
flashback 



 
 
12.3.2017 - V sobotu 18.3.2017 se od 9,00 hodin uskuteční zahajovací závod na autodráze Zlín - 
Tlumačov. Více informací k akci níže. Fotografie nové dráhy zde 

 
 
11.3.2017 - V sobotu 22. dubna 2017 se koná závod BPA CUP Nová Paka 2017. Týmy, 
které mají zájem se závodu účastnit, se mohou přihlásit v konferenci či na emailu zde. 

 
 
9.3.2017 - CESTA DO RIA ZAČÍNÁ 
Tedy spíše začíná několikadílná reportáž o letošní cestě na karneval do Rio de Janeira. První díl je k 
přečtení zde 

 
 
8.3.2017 - O víkendu 18. a 19. března se v Bannewitzu koná další ročník závodu Škoda 
rallye. Více informací tady 

 
5.3.2017 - Vítězem Hondy v Ústí nad Labem je Jarda Reček. Další pořadí zde 



 
 
1.3.2017 - Po nudných tématech jako byly výsledky, reportáže, nové podvozky a podobně tu máme 
téma trochu atraktivní. Konkrétně jde o březnovou dívku měsíce. Hlasování je k dispozici zde 

.  
 
28.2.2017 - Pro JMS: Abys viděl, že se nezabývám jen 20 let starými podvozky, posílám ti fotku 
dalšího mého výtvoru. Je to zkušební prototyp podvozku k maketě, konkrétně k autu Ford Europa Gr. 
5. Zdraví Roman 

 
 
27.2.2017 - S okamžitou platností je podvozek VV-01 povolený pro závody BPA Cupu, 
DDM Cupu a BPA G12. 

 
26.2.2017 - Podvozek VV-01 

Byl dokončen několikaměsíční vývoj vstupního podvozku do světa slotracingu. Jeho duchovním otcem 
je Roman Kalhous. Více o modelu se můžete dočíst zde.  

 
 
24.2.2017 - Tak takovou poctu jsme nečekali. Sám Donald Trump vydal nový exekutivní 
příkaz ohledně nejlepšího závodu všech dob. A hádejte, který závod zvítězil? 



 
 
23.2.2017 - Odvolávám co jsem odvolal a potvrzuji, co bylo vyhlášeno. DNEŠNÍ BPA G12 
se USKUTEČNÍ! 

Prostě dneska jezdíme dle plánu. Dráha otevřena od 17.00 hodin. 

 
22.2.2017 - Konečně se našla trocha času k napsání pár postřehů ze soboty. A také jsou tu 
další fotografie ze závodu. 

 
19.2.2017 - Jako první přicházejí výsledky a fotografie nejlepších 10 týmů závodu.  

 
 
18.2.2017 - Japonská Toyota Coupe vítězem velmi vyrovnaného BPA Cupu v Jihlavě. 
Připravujeme podrobnosti... 

 
 
15.2.2017 - Připomínáme, že další čtvrteční závod BPA G12 se bde konat 23.2.2017 v 
Pardubicích. 

 
 
14.2.2017 - Fotografie od Tondy Třísky z únorového DDM Cupu v Trutnově jsou ke 
shlédnutí zde 

 
13.2.2017 - Tisková zpráva: 



Stig toho tradičně moc nenamluví, nicméně jsem obdržel vyjádření jeho tiskového mluvčího k Vaší 
reportáži, ze které tedy Stig bohužel evidentně příliš nadšen nebyl.  

Již jen naznačit, že Stig něco neumí (natož psát!), je považováno téměř za rouhání, protože Stig umí 
vlastně úplně vše a v drtivé většině případů zároveň nejlépe na světě (v nemnoha případech totiž jen 
v těsném závěsu za Chuckem Norrisem, se kterým podle některých zaručených pramenů mají dokonce 
téměř totožnou DNA). Co se týče například zmíněného psaní, pak oficiální světový rekord je údajně 
nějakých cca 930 úhozů za minutu deseti prsty, což Stig hravě zvládá ukazovákem levé ruky … a to 
klidně i cizí (Chuck ho ovšem nedávno překonal výkonem přes 1000 úhozů pouze palcem … pravé 
nohy neznámého basketbalisty). 

 
Frankie pak má tu kliku, že mu alespoň výjimečně na dráze Stig vypomůže (prý takové nemehlo aby 
pohledal - viz jeho výkon například na Hondě v Praze, kdy i tam musel Stig alespoň zlehka zasáhnout 
a odvrátit naprostou pohromu a Frankieho totální znemožnění). To jen potvrzuje i doposud neznámý 
fakt, že Stig má i duši a minimálně jedno srdce, že aby Frankie nevypadal vedle pánů Vladimíra, či 
Amatéra a Jarečka neustále tak zmateně, ztraceně a vlastně často jako „Alenka v říši obdivů“. 

 
… posílám, jak jsem obdržel, a také bez cenzury, aby bylo jasné, že jsem charakter, navíc bych mohl 
Stiga urazit a přijít tak o významnou pomoc, což si prostě nemůžu dovolit. 

 
Díky za pochopení. Pozdrav všem, 

 
Frankie 

 
12.2.2017 - Závod Hondy v sobotu v Jihlavě opět ukázal, že tento seriál je jediným skutečným 
seniorským mistrovstvím České republiky. Těchto závodů se pravidelně účastní automodeláři z celé 
republiky. Je vidět, že se vytvořila shoda v pravidlech, výsledky jsou vyrovnané a modely slušně 
ovladatelné. Jiné závody, které si z různých důvodů přivlastnily statut MČR, mohou jen závidět. V 
sobotu od počátku v závodě vedl model Frankieho pilotovaný tentokrát Stigem a ten nedal nikomu 
šanci pomýšlet na tašku plnou piva Ježek od pořadatele závodu pro vítěze. Avšak o druhé a třetí místo 
byla svedena hodinová značně vyrovnaná bitva, jejíž rozuzlení se muselo počkat až do poslední jízdy. 
Amatér si kromě jiného zapomněl doma i svůj elektronický ovladač a s půjčeným mu to nešlo jako 
obvykle. Možná i proto v poslední jízdě podlehl někdejší světové jedničce panu Vladimírovi, a to o celé 
kolo a kousek. Bramborovou medaili si odnesla úřadující světová jednička Jarda Reček, který den před 
závodem odhodil berle získané v důsledku jeho skoku z pardubické brány. Rozdíl mezi druhým a 
čtvrtým místem byla pouhá 4 kola. Počet 35 závodníků je více než skvělý, bufet senzační (koblihy, 
řízky, guláš a plno dalšího), rozhodčí profesionální a atmosféra skvělá. Ale abychom stále jen 
nechválili, opět se ukázalo, že depo není nafukovací a tento počet závodníků je s ohledem na prostory 
limitní. A také dráha již něco pamatuje. Zejména červenou drážku se po absolvovaném dešti 
nepodařilo zcela optimálně resuscitovat. Ale ani jedno z toho nezkazilo skvělé pocity z krásně 
prožitého tréninkového pátku a závodní soboty. Více možná napíše Frankie (předpokládám, že Stig 
psát neumí). Jinak výsledky jsou díky Kamilovi zde a další závod Hondy se bude konat v březnu na 
legendární autodráze v Ústí nad Labem.  



 
 
11.2.2017 - Stig vítězem napínavé Hondy v Jihlavě. Připravujeme podrobnosti... 
 
10.2.2017 - V souladu s dobrými mravy jsme od vítěze DDM v Trutnově obdrželi jak reportáž, tak i 
podrobné výsledky. Díky moc. 
 
9.2.2017 - Dnes se koná další závod DDM cupu na autodráze v Trutnově. Všichni jste srdečně zváni! 
 
6.2.2017 - ŠOK ! SRC BRNO má dvě nové autodráhy ! 
Dle dostupných záběrů již většina členů pilně trénuje záludnosti obou nových tratí... Více zde 
 
4.2.2017 - Král je mrtev, ať žije král! 
 
3.2.2017 - Nepříjemným údělem automodelářských stránek je zveřejňovat i špatné zprávy 
- parte  
 
2.2.2017 - Díky Starostovi zde máme shrnutí toho nejdůležitějšího, co přinesl lednový 
závod BPA G12.  
 
1.2.2017 - Automodelářské dívky měsíce pokračují i v únoru. Nové hlasování o dívku roku 
2017 je možné uskutečnit zde. 

 
 
30.1.2017 - Vítězný tým jihlavské hodinovky Škoda 130RS dodal stručný  popis závodu. 
Díky moc. Více v části Reportáže 
 
27.1.2017 - Vítězem wingového MČR v Plzni v kategorii G12 je Johnny Gotthardt. A vítězem 
včerejšího DDM v Hradci Králové je poprvé v životě Martin Majer. Reportáž nám Martin dodal obratem, 
k přečtení je zde. Nejkrásnější karoserie měli Adam Trojan + Lukáš Tříska z Trutnova plus Lucinka z 
HK . A tady jsou další výsledky. Další termíny závodů jsou k nalezení zde 



 
 
21.1.2017 - BPA CUP JIHLAVA 2017 

Nadále probíhá registrace týmů na závod BPA CUP JIHLAVA 2017. Termín 18. února 2017.  
 
19.1.2017 - Díky všem, kdo našli cestu na dnešní BPA G12. S potěšením musíme oznámit, 
že poprvé v kariéře píše reportáž STAROSTA !  
 
18.1.2017 - Zítra, tedy ve čtvrtek 19.1.2017 bude dráha otevřena v 17.00 hodin. V 18.30 
start závodu BPA G12.  

 
15.1.2017 - Výsledky Hondy v Praze zde 
 
14.1.2017 - Vítězem dnešní Hondy v Praze je Vladimír Horký. Gratulujeme! 

 
 
13.1.2017 - BPA CUP JIHLAVA 2017 

 
Otevírá se registrace týmů na závod BPA CUP JIHLAVA 2017. Termín 18. února 2017. Pravidla jsou 
ke stažení zde. Seznam registrovaných týmů je zde. Těším se na Vás! 
 
12.1.2017 - Abychom se vyvarovali letošní situace, kdy jsou zaplněny prakticky veškeré 
vhodné termíny pro pořádání závodů, máme již stanoveny nejen termíny pro letošní rok, 
ale také jsou již známy termíny BPA Cupu pro rok 2018. Více naleznete zde.  
 
9.1.2017 - Sice se zpožděním, ale přesto, je tu první letošní automodelářská dívka měsíce. 
Díky všem, kdo poslali své favoritky.  



 
 
6.1.2017 - Díky laskavosti osob, které provozují skvělé autodráhy v ČR, máme i v letošním 
roce možnost pořádat čtyři závody BPA Cupu. Konkrétní termíny a autodráhy jsou: 

18.02.2017 - BPA Cup Jihlava 
 
22.04.2017 - BPA Cup Nová Paka 
 
21.10.2017 - BPA Cup Brno 
 
02.12.2017 - BPA Cup Pardubice 
 
5.1.2017 - Rovněž v letošním roce budou pokračovat závodní setkání na pardubické dráze 
s názvem BPA G12. Termíny jsou zde. 

 

 
4.1.2017 - Ve dnech 25. - 29. ledna 2017 se na autodráze v Plzni koná závod Czech Open 
kategorií wing. Více v pozvánce zde  

 
 
3.1.2017 - V Německu se zdárně ujalo závodění s názvem JK Open Box. Jde o systém komerčního 
modelářství, kdy prioritně se mají modely zakoupit v krabici (Box), tu otevřít (Open) a jít na věc. 
Základem je podvozek JK 21 Open Wheel, motor JK Retro, formulová lexanová karoserie, jednotné 
pneumatiky, světlost 1 mm kdykoliv a stanovený převodový poměr 10/37 v 64  pitch. Uložení motoru 
plus měřítko 1/24 dávají naději na slušnější jízdní vlastnosti. Především však jde o krásné vozy a 
zřejmě i vyrovnané (a proto zábavné) závodění. Bernie Ecclestone by měl radost. Více fotografií lze 
nalézt zde 

  
 
2.1.2017 - Seriál Honda HSV Tour pokračuje dalším ročníkem, a to hned na oblíbené dráze 



AMC Praha 6. Pozvánku na závod naleznete zde. Na závod je třeba se zaregistrovat.  

 
 
31.12.2016 - SILVESTROVSKÝ KVÍZ - Klikni na obrázek a najdi 10 rozdílů. 

 
Jinak všechno nejlepší v roce 2017! 
 
30.12.2016 - Vítězem posledního letošního závodu BPA G12 LM1 je Metrák. Amatér 
tentokrát jeho vítězství jen přihlížel.  
Velmi vyrovnané výkony, ale i suverénní vítězství Petra Veselského v kategorii LM1, přinesl povánoční 
závod BPA G12 na pardubické autodráze. V celkovém pořadí zvítězil Roman K., ale jen o 3 kola před 
nejlepším externistou z hor, konkrétně Starostou. Na bednu se dostal i Adam Beran. Další pořadí je v 
přiloženém souboru s tím, že Metrák kromě suverénně nejlepšího výkonu v kategorii LM1 s námi přišel 
(společně se dvěma lahvemi dobrého pití) oslavit svoje kulatiny, které oslaví na počátku ledna. S 
přáním všeho nejlepšího se připojuje každý z našeho klubu.    
 
Pro milovníky nekonečného seriálu s názvem Pražský pohár sdělujeme, že byl prohozen pořadatel 
lednového a únorového závodu Pražského poháru. Příští závod se tedy pojede ve středu 11.1.2017 na 
Podbabě, kde se následně o víkendu jede závod Honda cupu. Únorový závod je pak naplánován na 
úterý 7.2.2017 do Tusarky. 

 

29.12.2016 - Máme tu mnoho nových fotografií. Z BPA v Pardubicích, z DDM v Trutnově a 
také něco z bohaté historie legendárního pražského závodu s názvem Šestihodinovka. 
Více je zde 
 
28.12.2016 - Zde jsou podrobné výsledky z předvánočního DDM v Trutnově 
 
24.12.2016 - A máme tu Vánoce. A k Vánocům patří dárky pro děti. Tak tu pro Vás máme: 
 
- reportáž z vánočního DDM Cupu v Trutnově nazvanou "Závod naruby" 
 
- rozhovor s letošním trojnásobným mistrem světa, aktuální světovou jedničkou, ale hlavně s dobrým 
a milým člověkem jménem Jarda Reček  
 
- termín prvního závodu DDM Cupu v roce 2017 
 
- úžasné video propagující slotracing v Itálii od Stefana Mirabelliho 
 
- pozvánku na vánoční ježdění na pardubické autodráze ve čtvrtek 29.12.2016 od 15.00 hodin 
 
KRÁSNÉ A VESELÉ VÁNOCE!!! 
 



 
 
22.12.2016 - VÁNOČNÍ JEŽDĚNÍ  
Každý, kdo má zájem a čas je vítán na zakončení slotracingové sezóny 2016 na autodráze v 
Pardubicích ve čtvrtek dne 29.12.2016. Dráha bude otevřena od 15.00 hodin. Po 16.00 hodině 
zahájíme poslední letošní závod v kategorii G12. Těšíme se na Vás! 
  
21.12.2016 - V bazaru se objevil model na prodej.  

 
 
18.12.2016 - SOUBOJ NA FACKY 
Nejlepší jútjúbeři světa dokáží z jedné akce publikovat ne jedno, ale hned několik videí. A proto i my 
pokračujeme dalším videem z BPA Cupu, konkrétně z jeho vyhlášení. Johnnymu samozřejmě veliké 
díky za úžasnou vzpomínku. Myslím, že nyní bude třeba videozáznamy dělat častěji. Více zde 
 
17.12.2016 - DDM v Trutnově se blíží. Už tento čtvrtek. 

 
 
15.12.2016 - Tuto sobotu jsou v Hradci Králové závody maket (propozice zde) a ve čtvrtek 
22.12.2016 v Trutnově Krakonošovo vánoční zaježdění pod přezdívkou DDM.  
 
13.12.2016 - Poprvé v historii máme od vítězného týmu nejen klasickou psanou reportáž, 
ale i něco jiného, zajímavějšího. Dnešní svět internetu přináší nové profese. Jednou z nich 
je tzv. "Youtuber", tedy člověk natáčící videa, která následně zveřejňuje, nejčastěji na 
"jůtjůbu". A právě jedno takové reportážní video o našem závodě můžete shlédnout zde. 
Autorovi moc díky. Jak jsem pochopil, Stig není schopen novinářské práce, tak veškeré 
zpravodajství nechal na kolegovi.  



 
 
11.12.2016 - BPA CUP Pardubice 2016 přinesl plno zajímavého. 
Především se jednalo o závod, na který nakonec dorazilo 15 týmů. Spojení s názvem Plzeň 12 
(nechybující Stig , dravý Johnny, nové šasi JK C43 Aeolos, nový motor do druhé hodiny a klidný 
týmový manager Zdeněk) přineslo vcelku těsné vítězství o v součtu necelých 8 kol po dvou hodinách 
závodění. Na rozdíl od lidí i Amatéra takový Stig nemá krev, kterou by mohl kontaminovat požitý 
alkohol, páteční ponocování se tak na jezdcích týmu nijak neprojevilo a po několika velmi dobrých 
výsledcích se vedle Stiga i Johnny dočkal svého prémiového vítězství v závodě BPA Cup. Poslední vítěz 
SUPERPRODUCTION si užíval nerozbitnou karoserii, proto v Pardubicích zvítězil s motorem 16D tým 
LEON. Nejlepší tým obsahující žáka byl tým Trutnováci a nejlepším týmem o jednom jezdci tyl ONE 
MAN TEAM. V pátek večer se nám kromě jiného odhalil i tajuplný tým KAMARY, který ovšem do 
samotného závodu nastoupil pod jiným názvem. Poprvé se také použilo pravidlo o souboji na facky, 
kdy při shodném počtu bodů i celkově najetých kol rozhoduje souboj vybraných jezdců 
zainteresovaných týmů. Jarda Švanda snad něco tušil a urychleně opustil závodiště. Otázkou bylo, 
koho do souboje proti Didovi nasadí tým MyJsmeVámToŘíkali. Starosta se jevil až jako moc velký 
favorit těžké váhy proti útlému Katalánci, proto nakonec do souboje šel Pipan. A jak to celé dopadlo se 
lze dočíst ve výsledcích, které jsou k dispozici zde 
 
Fotografie budou zveřejněny jen pokud je ostatní zašlou emailem. Stručnou reportáž od vítězného 
týmu již máme, ale chystá se i něco zcela neobvyklého. Vše ale vyžaduje trochu času na přípravu. 
Prozatím proto vše. Moc díky všem za účast i smršť věcí do cen.  

 
 
10.12.2016 - BPA CUP Pardubice 2016 byl rozhodnutý soubojem na facky  -  připravujeme 
podrobnosti.... 
 
8.12.2016 - Zítra začíná program závodu BPA CUP Pardubice 2016. Vyluxováno, dráha 
umytá a namazaná, bufet připravený. Dráha bude v pátek otevřena v 17.00 hodin. V 
sobotu otevíráme v 7.30 hodin. Internetová anketa končí zítra v 13.00 SEČ.  
 
5.12.2016 - Díky Kamilovi K. existují výsledky sobotní Hondy v Plzni. Více zde 
 
4.12.2016 - Tentokrát bude internetová anketa jen na pár dní. Začíná teď a končí v pátek 
9.12. ve 13.00 hodin.  
 
3.12.2016 - A máme tu shromážděno plno fotek z letošní Šestihodinovky na Praze 7 



 
 
2.12.2016 - G27L v Brühlu 

 
 
1.12.2016 - Díky spolupráci modelářů samotných tu máme další, letos poslední, dívku 
měsíce.  

 
 
30.11.2016 - Šestihodinovka na Praze 7 je vždy velký životní zážitek. Kompletní výsledky 
jsou zde a máme tu i jednu malou reportáž o tom, jak závod probíhal.  
 
29.11.2016 - Tak o tom neznámém týmu na BPA Pardubice dne 10.12.2016 (říkejme mu 
třeba tým KAMARY) už víme, že jeden jeho jezdec má v prosinci narozeniny. Myslím, že to 
může dost pomoci v odhalení. Kdo uhodne, o koho se jedná, dostane zvláštní prémii :-)    
 
28.11.2016 - Vítězné auto, nájezdy některých týmů a veliká gratulace pro tým SCRC-
Praha 7 

  
 
27.11.2016 - Nico Rosberg mistrem světa! 

 
 



26.11.2016 - A máme tu jedno slavné řeznictví 

 
 
25.11.2016 - A máme tu jednu zajímavou karoserii 

 

 
24.11.2016 - Díky spolupráci některých automodelářů máme jak plno fotek, tak i dvě 
videa z Pardubické Hondy. Více zde 
 
23.11.2016 - Další díl nekonečného seriálu DDM Cup se uskuteční ve čtvrtek 22.12.2016 na 
autodráze v Trutnově. Nechme se překvapit, co nám tentokrát Krakonoš přichystá jako dárek k 
Vánocům... 

 
 
21.11.2016 - Už jedenáct míst ze 16 je obsazeno na poslení letošní BPA Cup naplánovaný na druhou 
prosincovou sobotu do Pardubic. Nejzajímavější přihláška přišla dnešního dne. Neznáme ani jméno 
týmu, ani jména jezdců, ale ve startovní listině zapsaní jsou. O koho se jedná se nejen vy, ale i my 
samotní dozvíme (snad) v pátek. 
 
20.11.2016 - Přesně za týden odstartuje hlavní závod slavné Šestihodinovky na nové dráze na Praze 
7. Přihlašování končí v úterý 22.11.2016. 



 
 
19.11.2016 - Brzy bude zveřejněn nový rozhovor s automodelářem, a to docela známým. 
Asi odhadnete, kdo nemohl utéct a byl vyzpovídán... :-) 
 
 
17.11.2016 - Pardubická krajská nemocnice má v současné době slavného pacienta. Je o 
něho dobře postaráno. Vzkazy pro JaRečka dávejte do konference :-) 

 
 
16.11.2016 - Závod DDM Cupu v HK naplánovaný na 24.11.2016 se nekoná. Další díl 
nekonečného seriálu bude v prosinci.  
 
15.11.2016 - A teď to hlavní. Poslední letošní BPA CUP se uskuteční na autodráze v 
Pardubicích ve dnech 9. - 10. prosince 2016. Na pravidlech oproti posledním závodům se nic 
nemění. Dobré tradice je třeba udržovat. Proto i napotřetí se v pátek uskuteční taneční vystoupení. 
Kdo to bude tentokrát nevíme, největší zájem byl poslední dobou o tanec našeho velitele Romana. 
Třeba ale Amatér přemluví k tanci někoho úplně jiného. Účast týmů hlaste obratem do konference či 
na email.  

 
 
14.11.2016 - A máme tu ukončení stávající ankety. Správná odpověď v anketě byla zcela jistě 
NĚKDO DALŠÍ, neboť pravděpodobným autorem fotografie z Toronta je Iva Krčilová. Správnou 
odpověď znal kromě nás (a samozřejmě Stiga) zřejmě jen pan Miloš z Prahy, čímž mu tímto 
gratulujeme (a děkujeme). Další díky patří také Frantovi Kačírkovi za to, že nám poslal výsledky z 
maket ve Vratislavicích, a to včetně konečného pořadí ročníku 2016. Více v části Výsledky. 
Mimochodem, oblíbenost závodů v Pardubicích je veliká - viz obrázek 

 



   

 

A N K E T A  

Ochočený závodní jezdec Stig nám dodal  jednu pěknou historickou fotku. Pravděpodobně 
se jedná o MS v Rize, 1998 nebo v Torontu, 1999. Tázat se, kdo je na fotce, by byla asi 
jednoduchá otázka. Mnohem složitější již bude dotaz, kdo to mohl asi fotit?  

 
 
Malou nápovědu k anktě nám poslal pan Miloš z Prahy - odkaz 1 a odkaz 2 
 

A K T U A L I T Y   

13.11.2016 - A máme tu řádně výsledky z Hondy. A s ohledem na to, že JTC se zabral do 
zimního spánku také fotky a videa z poslední Morava open. 

 
 
12.11.2016 - Stručné výsledky Hondy z Pardubic. Bylo to skvělé :-) 

 
 
10.11.2016 - Pozvánka - SCRC PARDUBICE si Vás dovoluje pozvat na 9. závod 



mistrovského seriálu HONDA TOUR 2016 ktrerý se koná 12.11.2016 
Pátek 11.11.2016 -autodráha otevřena od 16:00 – 24:00 
Sobota 12.11.2016 - trénink od 7:00 – 9:45, přejímka : 9:00 – 9:45, zahájení závodu 10:00 
 
Ubytování 
Hotel Labe  1500.-/dvoulůžkový pokoj tel: 466 717 111 fax: 466 535 358 
Hotel Zlatá Štika 1100.-/dvoulůžkový pokoj tel: 466 052 100 
Hotel Sport  920.-/dvoulůžkový pokoj tel: 466 512 221 fax: 466 512 062 
Hotel 100  1000.-/dvoulůžkový pokoj tel: 466 511 179 
Penzion U Kohoutka 600,-/dvoulůžkový pokoj tel: 466 265 059 
Hotel Harmony Club  840,-/dvoulůžkový pokoj tel: 466 435 021 
Hotelový dům Hůrka 350,-/lůžko   tel: 606/626408 paní Bínová (nejblíže dráze – cca 700 m ) 
 
Pozor není možnost spaní na autodráze !  
 
Kontakt na pořadatele :Roman Kalhous 724/295195, e- mail je kalhous@ingbau.cz 

 

 
 
2.11.2016 - Dívka měsíce již neodmyslitelně patří k našemu webu jinak čistě jen s 
automodelářskou tématikou. Letošní předposlední slečna je proto zde.  

 
 
30.10.2016 - Rychlé výsledky z MO v Pardubicích 



 
 
23.10.2016 - Díky Jirkovi Š. máme fotografie ze závodu Škoda Rallye konaného v 
německém Bannewitzu. Mrkněte, kdo skončil v závodě třetí! 

 
21.10.2016 - DDM sezony 2016/2017 začalo včera závodem v Trutnově. A už tu jsou 
výsledky, fotografie i reportáž. Skvělý servis, díky moc do Trutnova! 

 
 
20.10.2016 - Kdo chtěl reportáž z maket v Nové Pace, má ji zde. Stačí říct a přání se 
obratem plní. Romanovi samozřejmě veliké díky. 

 
 
18.10.2016 - Díky Frantovi Kačírkovi tu máme výsledky maket v Nové Pace a dvě 
fotografie. Posílejte další. Díky. 

  
 
17.10.2016 - PROPOZICE MORAVA OPEN PARDUBICE 2016 
Vše co potřebujete vědět o posledním závodě MO sezony 2016, vč. časového harmonogramu závodu, 
naleznete zde.  

 
14.10.2016 - PROPOZICE závodu  Praha 7 - Šestihodinovka 



 
13.10.2016 - Historických materiálů není nikdy dost. Jak to bylo tenkrát se slotracingem 
si můžete prohlédnout kliknutím zde 

 
 
 
9.10.2016 - Koho zajímá, jak dopadla Honda v Brně, může se na to podívat zde. 

 
 
7.10.2016 - Zde je publikována pozvánka na Škoda rallye v Bannewitzu. Z osobní zkušenosti vím, že 
dráha je skvělá a klub pohostinný.  

 
 
6.10.2016 - A jsou tu fotografie a videa z BPA v Brně. Veliké díky všem, kdo nám je poslali, zejména 
Láďovi, Michalovi, Tondovi a dalším.  
Stupně vítězů motokár 

 

 
 
Stupně vítězů ze soboty 

 

  
 
 
5.10.2016 - DDM CUP začíná 20.10.2016 v Trutnově. Pravidla jsou k přečtení zde. Těšíme 
se na Vaši účast! 



 

 
 
3.10.2016 - S novým měsícem je tu nová dívka měsíce. Hlasovat můžete zde.  
 
2.10.2016 - BPA CUP se rozloučil s autodráhou v Brně. Veliké díky patří do Brna celému klubu, 
který umožnil nezapomenutelné závodění na jedné z nejlepších autodráh, které kdy byly na světě 
postaveny. Vyjímečný závod vyžadoval vyjímečný program, proto místo losované kvalifikace proběhl v 
pátek závod motokár, který se navíc obodoval a promluvil do konečného pořadí. Jak to celé dopadlo 
se dočtete v podrobné reportáži, kterou dodal vítězný tým KMT. Ještě očekáváme dodání reportáže z 
motokár, kde vyhrál tým My 2. Celkové pořadí je zde. Fotografie budou zveřejněny jakmile nám je 
zástupci médií pošlou. Díky všem za skvělé závody!  

   

 
 
25.9.2016 - Rohenky dodal čtyři fotografie krásných maket z posledního závodu. Více zde 

 
16.9.2016 - A máme tu internetovou anketu k BPA Brno 2016 

 
15.9.2016 - Stručná připomínka časového harmonogramu závodu: 

Trénink      
- pátek 17.00 až 19.00 hodin  
- sobota 07.30 až 10.30 hodin  
 
Motokáry (Kart  Centrum  Brno,  Drobného  43a, www.motokary-luzanky.cz ) 
- pátek 20.00 až 22.30 hodin 
 
Přejímka    
- sobota 10.15 až 10,45 hodin  
 
Zahájení    
- sobota 10.45 až 10.55 hodin  



 
11.9.2016 - Na tomto odkazu se prozatím podařilo shromáždit 93 reportáží s převážně 
automodelářskou tématikou. Veliké poděkování patří všem, kdo obětovali vlastní čas, překonali vlastní 
pohodlnost a podělili se o vlastní pohled na závody či záležitosti se SRC související. Za prareportáž, 
která všechno odstartovala, považuji stále report od TKV o jeho cestě do Anglie. I když se mi líbí snad 
všechny příspěvky bez ohledu na věk, stav, pohlaví či jakoukoliv případnou uchylku pisatelů, přece jen 
mám některé své oblíbené. Třeba zprávy o třech dosavadních cestách do brazilského Ria, 
naturalistickou zprávu o jedné šestihodinovce na Letné, Jardovo trochu nostalgické shrnutí historie 
Morava open nebo filozofické postřehy o závodu BPA v Praze v roce 2013 obsahující mimo jiné i 
rozdělení automodelářů do jednotlivých kategorii ve stylu "proč to vlastně děláme". Avšak někteří 
závodníci nám stále reportáže dluží. Snad se naučí psát a něco někdy dodají. Pevně věřím, že sbírka 
se bude u nadále rozšiřovat a zvětší se tak naše zatím pětiletá kronika závodů na autodrahách. 
Reportáže jsou volně ke stažení,  pro další publikaci je vhodné uvádět zdroj (www.scrc-pardubice.e-
slotcar.cz) a jejího autora.  Kdo by snad měl doma nějakou další reportáž, sem s ní. Ještě jednou 
velké díky ! 

 
 
10.9.2016 - Oznamujeme, že termín autodráhových závodů maket, původně plánovaný na 1.října do 
Hradce Králové se přesouvá na 15.října (sobota). V pátek 14.10. možnost tréninku dráha otevřena od 
16 hodin do 20 hodin. V budově (na dráze) je zakázáno spát, ale možnost zajištění vyhovujícího 
levného ubytování v blízkosti dráhy (cena 290,- Kč na osobu). Občerstvení v sobotu zajištěno, ráno 
budova a dráha otevřena v 7,30 hodin, zahájení závodů v 10,00 hodin. Zvu všechny na autodráhu v 
HK a těším se na shledání při hezkých závodech. Za pořadatele Vašek Kohout.  

 
 
9.9.2016 - Přidány výsledky a reportáže ze závodů v Německu, příjemné čtení.   
 
7.9.2016 - BPA BRNO 2016 - Osobně Vás zvu! Bude to pecka! Hlaste se!  

 

 
Váš Radek 

 
 
6.9.2016 - Nová dívka měsíce je zde.  



 

 
3.9.2016 - Dle interních zpráv se Policii ČR podařilo rozkrýt část aktivit spojených s autodráhou v 
Brně. Zjištění jsou přímo šokující, nicméně závěry bodou známy nejpozději v sobotu 1. října 2016. Již 
teď je však jasné, že účast našeho kolegy na dalších závodech je nejistá, neboť byl na jeho osobu 
vydán zatykač. Kdo má informace o jeho aktuálním pobytu, nechť je obratem sdělí.  

    

 
 
27.8.2016 - Fotky z BN 2016 jsou průběžně aktualizovány. 
 
26.8.2016 - Právě začíná British Nationals 2016. Tři dny, tři kategorie, tří vítězové, ale zejména 
spousta dobrého ježdění na loni nové britské národní autodráze. Akci znovu hostí prázdninové 
středisko South Downs. My máme na místě dva špičkové reportéry, kteří přislíbili průběžně zasílat info 
do konference i dále fotky, které budou zveřejňovány na našem webu. Dvojici slavných reportérů si 
můžete prohlédnout zde. A veškeré dosud poslané fotografie jsou tady.  

 

 
 
12.8.2016 - Kdo z Vás kdy slyšel o Východoevropském mistrovství dráhových modelů? A 
přeci se lehce může stát, že východ Evropy, konkrétně závodníci z Ruska, Ukrajiny, Litvy či Lotyška se 
brzy dostanou na absolutní špičku světového slotracing. Podobně jako dříve v našich končinách i oni 
začínají produkovat vlastní elektronické ovladače, mají výrobce šasí, převodů a mnoha dalších věcí. A 
co víc, staví a provozují moderní autodráhy a na závody k nich i do světa vyráží plno (a na rozdíl od 
nás nejen postarších) závodníků. Janis Nabokins se již mistrem světa stal. A další tento titul brzy 
možné získají rovněž. Kde a jak probíhalo Východoevropské mistrovství ve městě Valmiera si může 
ten, kdo vladně východními jazyky, poslechnou zde. Ostatní (včetně mě) se budou jen dívat... :-)  



 

 
 

10.8.2016 - BPA CUP BRNO 2016         
A je to tady! Možná úplně poslední závod BPA Cupu na autodráze v Brně. A proto se musí 
jednat o něco, na co se nezapomíná. Tentokrát to nebude ani návštěva železniční 
restaurace, žádný pochybný bowling s partou kamarádek na vedlejší drážce ani pálivé 
mexické dobrodružství či posezení u ohně živeného pyromany. Tentokrát se závody 
malých koleček na autodráze spojí se závody MOTOKÁR na nejdelší vnitřní dráze v Brně.  

  
Možná poslední SRC závody v Brně na této autodráze budou netradičně dvoudenní. Páteční část začne 
bodovanou kvalifikací na motokárách, která se bude započítávat do celkových výsledků závodu. 
Sobotní program bude shodný s většinou závodů BPA Cupu. Registrace týmů je nyní otevřena. Každý 
tým nechť nejpozději do 15.9.2016 sdělí, zda se bude či nebude účastnit páteční části závodu. K 
motokárám dodá bližší info Jarda Švanda. Přihlášky standardně do konference nebo na email 
doctor99doctor@gmail.com 

 
Podrobná pravidla jsou zde. Pamatujte, že organizátoři mohou pravidla měnit bez 
předchozího upozornění. Základem je totiž se zejména dobře pobavit a strávit volný čas. 
Ještě z minulého závodu máme plno hodnotných cen od samotných závodníků. VŠICHNI 
JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI ! 

 
 
6.8.2016 - Výsledky červencových maket z Ústí jsou zde. A jak se už stává tradicí, se 
zpožděním, ale přeci tu máme novou dívku měsíce. Hezké prázdniny. A hlavně hlasujte! 

 

 
 
5.8.2016 - Jen si tak jezdíme 



 

 
 
28.7.2016 - Nádherné video o slotracingu od Stefana Mirabelliho z Itálie je ke shlédnutí 
zde.  

 

 
 
25.7.2016 - Program závodů v německém Bannewitzu se skládá ze sobotního závodu 
Nordostcupu a nedělního závodu Grand Prix.  

 
 
19.7.2016 - Zdeněk B. z Plzně zaslal tuto fotografii s prosbou o bližší info. Prosíme ty, kdo 
se na fotografii poznají (případně poznají své kolegy), nechť se ozvou.  

 

 
 
12.7.2016 - Máme novoui akvizici v sekci BAZAR 
Otázka pro znalce: Kde se v minulosti nacházela tato autodráha? 

 

 
Díky facebooku má dnes člověk možnost vidět ladasco. Je překvapující, kolik autodráh nakonec na 
naší planetě existuje a jaká mají specifika. Zvláštností této autodráhy jsou odlišné tvary dráhy pro 



každou polovinu tratě. S ohledem na počítání kol a metrů nikdo neprodělá ani nevydělá, jen závody 
jsou na naše poměry jistě zajímavější. Kde se dráha nachází netuším.  

 
 

Ivan Skalský se dvěma mistry Evropy kategorie wing G12 

 

 
11.7.2016 - A máme tu další pozvánku na prázdninové závody. 
 
10.7.2016 - O víkendu 15.-16. července se koná další závod maket, tentokrát na krásné 
dráze v Ústí nad Labem. Červencová dívka měsíce se nám opozdila, neboť se vracela ze 
zahraniční válečné mise. Konečně tu máme další tématicky zaměřenou krásku. Hlasování 
zde.  

 

 
 
26.6.2016 - HOJER FAMILY RACING připravil na Eurocup do Plzně nečekanou novinku v 
podobě karbonového šasi pro kategorie ESG12 i ES24. Jak se ukázalo, model je dobře 
ovladatlený, velmi lehký, vydrží dost a skvěle vypadá. Materiály z F1 tak míří i do 
slotracingu.  

 
 

 
 



 
 
24.6.2016 - Dnes v Plzni začíná Eurocup. Dle interních informací se očekává otestování 
zajímavé novinky ve scalovém dráhovém modelářství.  
 
19.6.2016 - Včerejší závod ve Znětínku má své vítěze. Pořadí všech tří kategorií je k 
dispozici zde, stejně jako celkové pořadí závodů Škoda 130RS. 

 

 

17.6.2016 - Jako v TopGearu.  

Znáte ony slavné souboje formule s truckem a karavanu s vrtulníkem? Přesně to se odehrálo ve 
čtvrtek 16.6.2016 na autodráze v HK, kde se pod vedením Vendy Kohouta sešla většina závodníků 
letošního DDM Cupu. Potěšitelné bylo, že málokdo podcenil přípravu na závěrečnou rally-show. 
Většina závodníků si přípravila zajímavé modely, které byly většinou velmi těžce ovladatelné, ale 
pohledově i zpracováním skvělé. Ačkoliv tentokrát chybělo vozidlo policie či tanky, nechyběla 
motokára, truck, vozidlo s odstřelovačem, cisterna, karavan, dokonce i vrtulník a mnoho jiného. O 
výsledek rozhodně nešlo, smyslem bylo vymyslet co nejpiktoresknější věc, která je schopna na 
autodráze objet kolo. A tak nechybělo loňské růžové prase či letošní senzace v podobě papírového 
ježka. Nechyběla soutěž krásy, kde vybírala paní z vrátnice a zjevně si zcela oblíbila trutnovskou 
modelářskou školu, neboť všechny tři vybrané modely patřily do rodiny Třískových. Jak to jen ti kluci z 
hor dělají? Dům dětí připravil celou řady modelářských i jiných cen, takže nikdo neodcházel ze závodů 
bez dárku. Ale co víc, všichni odcházeli v dobré náladě. Už abychom tu měli další ročník. Reportáž 
napsali Trutnováci, fotky jsou zde a celkové výsledky celého ročníku tady. Díky všem, kdo se podílejí 
na organizaci těchto závodů. A ještě jedna rarita. Podívat se na naše závody přiletěl z Francie i 
fotbalový reprezentant Tomáš Rosický. 

16.6.2016 - Dnes, tedy ve čtvrtek 16.6.2016, se na autodráze v Hradci Králové uzavře 
letošní sezóna závodů DDM Cup. Závodníci výjimečně nenastoupí na ostro, ale pojede se s 
čímkoliv, co jede po dráze. Chystá se vyhlášení nejpodivnějšího nebo neobyčejného 
modelu, samozřejmě vyhlášení výsledků a předání cen pro děti. Setkání začíná v 17.00 
hodin.  

 
 
14.6.2016 - Pardubický klub posiluje.  



Dne 14.6.2016 ve 20.00 hodin se narodil Toník Amatér II. Měří 55cm a váží 3,67kg. A tradice 
dráhového modelářství ve Východních Čechách bude pokračovat... 

 

 
13.6.2016 - CZECH MASTERS 2016 
Zpráva o závodu je tady. Podrobné letošní výsledky naleznete zde.  

 
 
10.6.2016 - A máme tu další dívku měsíce. Jmenuje se Iveta a své hlasy jí můžete posílat 
sem. 

 
 
9.6.2016 - Největší mezinárodní závod letošní sezony konaný v České republice je za dveřmi. Vše o 
CZECH MASTERS 2016 se dočtete zde.  



 
6.6.2016 - A jsou tu konečně fotografie z Nové Paky.  

 
5.6.2016 - Poslední letoční DDM Cup se bude konat 16.6.2016 na autodráze v Hradci Králové 

 
31.5.2016 - A je tu reportáž ze sobotního BPA v Nové Pace.  

 
30.5.2016 - Tak nejprve tu máme reportáž z DDM Cupu konaného dne 26.5.2016 v Trutnově. A pát 
fotek zde. Moc díky. 

 
29.5.2016 - Výsledky BPA Cupu v Nové Pace jsou zde. 

 

24.5.2016 - WANTED - HLEDÁ SE 

Pokud by snad někdo zcela náhodou disponoval ve svých modelářských věcech tímto velmi malým 
šroubovákem a měl pocit, že možná není jeho, má možnost jej vrátit jeho majiteli třeba již tuto sobotu 
na BPA Cupu v Nové Pace. Nálezce čeká odměna nevhodná pro řidiče motorových vozidel. Díky. 

 

 
 
14.5.2016 - Závody v Nové Pace jsou vždycky skvělé. Jako pozvánka do Nové Paky nejen pro 
závodníky, ale i pro diváky může sloužit třeba toto. A pro ty, kdo v Nové Pace na autodráze dosud 
nebyli, zveřejňjeme mapu. Internetová anketa bude jistě ke konci více než zajímavá. BPA Cup Nová 
Paka 2016 tak může začít.  

 
 
12.5.2016 - Domácí tým nešlo odmítnout. A Láďa to bude mít těžké, jede s obhájcem stříbrné 
medajle.    
 
8.5.2016 - Další a asi poslední reportáž z Jihlavy, tentokrát od Lukáše Třísky. Skvělé!  
 
7.5.2016 - Zbývá jedno volné místo na  BPA Cup do Nové Paky. Ředitelsví závodu se jej rozhodlo 
vydražit podle atraktivity nabídky. A aby se co možná nejvíce týmů chtělo do závodu přihlásit, máme 
tu malou vzpomínku na loňský závod. Navíc jsme doplnili další fotky do HISTORIE SRC.  



 
6.5.2016 - A máme tu několik nových příspěvků: 

 
- Pipan dodal diplom svědčící o úspěchu žambereckých automodelářů na mistrovství ČR konaném v 
dávné minulosti. Zjevně má současná mladá generace na co navazovat. Navíc upozorňujeme, že jde 
zřejmě o jeden z prvních diplomů na světě vytvořený technologií 3D. 
 
- Adam Beran nám zajistil v pořadí druhou reportáž z letošního MČR žáků v Jihlavě. 
 
- Pavel Hrabal zaslal pozvánku na závod maket konaný příští víkend na Pražském okruhu. 
 
4.5.2016 - Sdílení fotek přes Google+ mě přestalo bavit, byly problémy s nahráváním i zobrazením. 
Zkusíme nyní OneDrive.  

 
 
3.5.2016 - Fotografie dodal Kamil K., Tonda T. a Michal B. Všechny snímky jsou ke shlédnutí zde 
 
2.5.2016 - Zde je vyvěšena redakčně upravená reportáž z MČR žáků, aby měl Kamil klid doma i u 
kamarádů. Čekám, že i další vítězové jednotlivých kategorií něco podobného sepíší :-) 

 
 
30.4.2016 - Tak do konce dubna se startovní listinu na BPA CUP do Nové Paky zaplnit nepodařilo, 
prozatím máme jen 15 týmů, tedy 30 závodníků, kteřé plánují dorazit. Co jsme zaslechli, budou se v 
pátek večer a v průběhu  soboty slavit mistrovské tituly z Jihlavy, svátky i různé kulaté či polokulaté 
narozeniny. Myslím, že bude lepší na tyto závody přijet autobusem.... :-)  

 
24.4.2016 - Tento čtvrtek od 17. hodin se koná další závod BPA G12 v Pardubicích. Od 18. hodin 
závod s libovolnou maketou na 8 x 1,5 minuty, poté G12 na 8 x 3 minuty.  

 
23.4.2016 - Výsledky závodu Škoda 130RS z Hradce Králové jsou zde.  Několik fotografií zde. Díky 
Vendovi za organizaci a jeho paní za rodinný bufet. Byly to velmi milé závody.  

 
 
22.4.2016 - Mossetti Racing připravil ke svému novému podvozku náhradní sponu 
nahrazující někdy ne zcela ideálně fungující špendlíky v trubičce spojující bočnice se 
středovým dílem podvozku. 



  

    
 
20.4.2016 - Tak tenhle jelení skok na dráze Onnekop musela být lahůdka... 

 
 
19.4.2016 - Jedny makety jsou za námi a další se blíží. V sobotu 23.4.2016 odstartuje v 
Hlinsku Dvouhodinovka Škoda 130 RS 

18.4.2016 - Pár fotek ze sobotních maket v Pardubicích je ke shlédnutí zde 
 
16.4.2016 - Děkujeme všem modelářům, kteří si dnes našli cestu do Pardubic. Závodění to nebylo o 
kola, ale o metry a každý si našel někoho, s nímž sváděl velmi vyrovnané souboje. Nejmladším 
závodníkem a zároveň nejlepší dívkou byla Pavlínka Nonnerová, nejlepší mechaniky Terezku a Sama 
jsem měl já (dokud mi je Láďa z Hvozdů neodvezl domů do Žamberka), nejkrásnější model měl Luděk 
Seifert v kategorii Nascar a nejukecanějším návštěvníkem jednoznačně Voříšek. V okamžiku přejímky 
bylo v prostoru autodráhy 91 pojízdných modelů. Taky rekord. A celé závody s noblesou sobě vlastní 
řídil v klidu a v pohodě Pavel Hrabal. Výsledky jsou zde. Pár fotografií bude zveřejněno brzy.   

 

 
13.4.2016 - MAKETY PARDUBICE - Aktuální info 
Páteční program závodu se přesouvá na sobotu. Závody tak budou jednodenní. Dráha bude v sobotu 
otevřena od 8.00 hodin. Start závodů v 10.00 hodin. Všichni jste srdečně zváni! Uvidíte nevídané...  



 
 
12.4.2016 - Praha může být hrdá na další skvělou autodráhu 
Po více jak 30 letech provoz původní autodráhu v Praze na Letné vystřídala moderní dráha v ulici 
Tusarova. Dnešní Pražský pohár potvrdil, že členové klubu odvedli ohromné množství práce a 
závodníkům představili plynulou, nezáludnou, ale i rychlou autodráhu v útulném prostředí s dobře 
vybavenou kuchyňkou. Na rozdíl od závodů na Praze 6 se závodníkům dostalo základní palivo 
nezbytné pro závodění. Průběh závodu, práce nasazovačů, zastavování dráhy, vtipné průpovídky, 
nelítostné souboje, vše bylo na jedničku. Zvítězil nepolapitelný Kulovka. Odveta bude možná snad již 
brzy.    

 
 
11.4.2016 - Blíží se BPA Cup v Nové Pace. Registrace  je otevřena. Pravidla totožná s těmi z Jihlavy. 
Zakázány tenké karoserie a šestky pastorky. Prosíme o dodržování tohoto pravidla. Termín závodu 
28.5.2016. Páteční program bude bohatý. Hlavním topičem je jmenován Jarda Švanda. Připravte proto 
dost dřeva a hlaste se (teda jen ti, kdo chtějí dorazit). Karoserii s doživotní zárukou mají Number 1 a 
LEON.  
 
10.4.2016 - Zde jsou fotky z posledního DDM Cupu v Trutnově. Již tento čtvrtek se bude konat další 
závod v Hradci Králové 
 
9.4.2016 - Tyto fotografie dokazují, že někteří lidé se na Velikonoční pondělí odváží přímo do jámy 
lvové, tedy do hospody Na Jatkách. Cílem bylo obdarovat kolegy z modelářského klubu koledou. Ale 
jako již několik let předtím, nikdo z nich se nedostavil. Je otázka, zda byli zmoženi koledováním a léčili 
si bolavé hlavy či zda bylo něco jiného příčinou. Nicméně jejich absence je do nebe volající prohřešek. 



      
 
7.4.2016 - V úterý 12.4. se koná aprílový závod Pražského poháru na nové dráze s názvem Pražský 
okruh. Pozvánka je zde. Ve čtvrtek 14.4. se V Hradci Králové koná další závod DDM Cupu a v pátek 
15.4. a sobotu 16.4. makety v Pardubicích. Slotracingově opravdu bohatý týden. A konečně taky ta 
nová dívka měsíce.  

 
 
6.4.2016 - POZVÁNKA 
Ve dnech 15.-16. duben 2016 se na autodráze v Pardubicích uskuteční třetí závod letošního seriálu 
maket. Pravidla jsou k přečtení zde. Všichni jste srdečně zváni! 
 
5.4.2016 - SMUTNÁ ZPRÁVA 
Poslední rozloučeni s Pepíkem Tůmou je tento pátek 8.4.2016 ve 13.30 hodin v městské smuteční síni 
v Nové Pace.  
 
4.4.2016  
První závod dvouhodinovky Škoda 130 RS se koná dne 22 – 23.4.2016 na autodráze v 
Hlinsku. Dráha bude otevřena v pátek od 16:00 hod. Je potřeba nepodcenit páteční 
přípravu a tréning. Těšíme se na vaši účast. HIFRESO Petr Hintenaus  Pravidla a propozice  
zde. 
 
Dubnový závod Pražského poháru se pojede v úterý 12.4.2016 na Pražském okruhu SCRC 
Praha 7 od 18:00. 
 
 A je tu plno dalších nových fotek v rubrice Flashback 



 
 
2.4.2016 - Na naší pardubické autodráze proběhla rekonstrukce toalety v mezipatře.  



 
 
31.3.2016 - Březnové BPA G12 
Další díl nekonečného seriálu s názvem BPA G12 po urputném boji vyhrál Radek Novák o 4 kola před 
obhájcem vítězství z minulého měsíce Vendou Kohoutem. Vyhrál ten, kdo jel nejen rychle, ale také  
nejméně padal, protože byla velká nouze o nasazovače. Díky proto patří Tondovi Třískovi, který celý 
zpocený běhal zleva doprava, aby nasadil všechny, kteří právě vypadli. Myslím, že příště raději 
nastoupí do závodu.  
 
Do závodu samotného nastoupil někdo s maketou (Roman, Franta, Láďa von Hvozd, Standa), někdo s 
Hondou (El Medico), a ostatní s G12. Souboj žáků chystajících se tímto i na MČR žáků v Jihlavě vyhrál 
Adam o 9 kol před Lukášem, ale na Vysočině na konci dubna to může být naopak. Kdoví. Souboj dvou 
vozů Škoda 130 RS vyhrál Láďa, když Franta ze závodu po konstatování "to jsou jatka" před polovinou 
odstoupil. Jeho místo v závodě však záhy zaujal Standa Němeček, který se marně prostřednictvím 
svého GSM telefonu domáhal účasti v závodě v době, kdy všichni důležití byli ukryti v bezpečí 
protiatomového krytu. Ale i tak si snad i Standa nakonec dostatečně zajezdil v další z "pralesních lig" 
plných skartací a dopravních kolapsů ne nepodobných strahovskému tunelu či jižní spojce.  Závod se 
totiž zastavoval jen při incidentech v tunelu, kam se ani Afganistanem utužený Tonda neodvážil 
vsunout ruku. Škoda jen, že z dráhy museli předčasně odjel Voříšek se Starostou, neb to bychom se 
odvážili k závodu o dvou skupinách.  
 



Jako obvykle se nekonala přejímka a do závodu mohl nastoupit každý s tím, co si doma přichystal a 
chtěl si momentálně vyzkoušet. A ani inserty do kol či jejich matice v příslušné barvě nebyly potřeba. 
Za důležitější jsme považovali to, že se zase modeláři v týdnu sešli pod jednou střechou a každodenní 
starosti vyměnili za diskuze o autíčkách všeho druhu. Mám pomalu pocit, že se takto zdárně blížíme 
anglickému klubovému životu. A to by bylo jen dobře...  
 
PS Chceme informovat, že při těchto závodech nebylo usmrceno ani zraněno jakékoli zvíře, zbytky 
potravin z bufetu byly ekologicky zlikvidovány a ani Vořišek si tentokrát nic neudělal... 
 

 
 
30.3.2016 - SLAVÍME! Jsou to přesně čtyři roky, kdy se otevřel tento klubový slotracingový web. 
Děkujeme tímto za rady a pomoc našemu kamarádovi Frantovi Holému, všem, kdo sem přispívají 
příspěvky a samozřejmě všem, kdo sem pravidelně chodí. Poslední dobou za den kolem 100 přístupů, 
celkem za 4 roky téměř 100.000 návštěv. Super, super, super! Stručný přehled aktualit je ke shlédnutí 
zde.  

 
 
26.3.2016 - Ivan Skalský se dvěma mistry Evropy kategorie wing G12 



 
 
25.3.2016 - Díky Edovi za výsledky z maket v Hlinsku. Přečíst je můžete zde. 
 
22.3.2016 - Další závod BPA G12 se na autodráze v Pardubicích uskuteční ve čtvrtek 31.3.2016. 
Dráha otevřena od 17.00 hodin. Zajištěno drobné občerstvení.  



 
 
21.3.2016 - Již tuto středu 23.3.2016 pokračuje na autodráze AMC Praha 6 Podbaba nekonečný 
seriál s názvem Pražský pohár.  
 
19.3.2016 - EUROPEAN WING CAR CHAMPIONSHIP PILSEN 2016: Přes mnoho předsudků se 
skutečně jedná o vrchol dráhového modelářství, a to nejen rychlostí modelů, ale i vzhledem k 
technologiím, nutnosti testování a týmovostí celého závodění. Jedna věc je dívat se na tyto závody na 
youtube či přijít se podívat osobně, což stále není ono. Je totiž třeba si to zažít, byť jen v nejpomajelší 
kategorii pro příchozí, jakou je G12 wing. Nejen jízda s modelem, ale i závodění celkově znamená 
nutnost zapomenout na zažitá pravidla a naučit se nová. A pocit rychlosti modelu je úžasný, byť 
jezdíte "jen 2,2 sekundy na kolo". Ještě větší zážitek je jízda na plné dráze s dalšími modely, a to 
včetně případných ran, o které nouze není. Není neobvyklé, že někdy více závodníků ze skupiny 
opravuje než jezdí. Ale i to k těmto závodům patří a vítězem může být kdokoliv, kdo dojede. Bývá 
dobrým zvykem poděkovat lidem, kteří vám pomohou k dosažení vašich přání. Proto i já musím 
poděkovat Dernišovi za podvozek a motivaci závod jet, Zdeňku Benešovi za krásnou 
karoserii, Amatérovi za motory, Továrníkovi za plno hodnotných rad a Mičudovi za 
špičkový servis v tréninku i během závodu. Pevně věřím, že přes předsudky má toto závodění 
budoucnost a všem doporučuji wingové závodění bez osobní zkušenosti mávnutím ruky nezavrhnout.        



 
 
18.3.2016 - Stručná zpráva z maket v Hlinsku: Pátečními vítězi jsou Luděk Seifert v Old24M/50 
a Tomáš Ťok v Old24M/65. Do závodu Nascar se přihlásili jen čtyři závodníci a po technických 
problémech se SpyTechem a jeho obnovení odmítli do závod nastoupit s tím, že pořadí si určí po 
odjetí prvního segmentu. Poutavé závodění a ještě lepší diskuze o pravidlech. Myslím, že počty 
závodníků rozhodně odpovídají atraktivitě těchto závodů.    

 
 
15.3.2016 - Další závod nekonečného seriálu Pražský pohár se pojede na dráze AMC Praha 6 
Podbaba dne 23.3.2016. Všichni jste srdečně zváni. 
 
14.3.2016 - Zde se nachází zpráva ze čtvrtečního DDM Cupu v Trutnově. A výsledky z Trutnova jsou 
zde. 
 



9.3.2016 - PRAŽSKÝ OKRUH zahajuje svůj provoz. Více info zde 

 

 
 
7.3.2016 - Propozice letošního Mistrovství ČR mládeže, včetně informací k registraci na 
závod, naleznete zde. 

 
 
6.3.2016 - Na detektivky je nejlepší Ed McBain, na dostihové prostředí se specializuje Dick Francis a 
v  automodelářských reportážích dnes vyniká Venda Kohout. Asi i díky tomu, že v poslední sezoně 
opakovaně vítězí v různých závodech, převážně však v DDM Cupu a nyní i v BPA G12, stává se z něho 
poutavý vypravěč dění na trati i okolí ní. Poslední jeho příspěvek lze přečíst zde. Vendovi nejen 
gratulace k vítězství, ale i veliké díky za reportáž. 
 
5.3.2016 - A máme tu ke zveřejnění pár fotek a videí  ze čtvrtečního BPA G12. Zejména z videí je 
zřejmé, jakou měly závody atmosféru.  
 
4.3.2016 - Výběr dívky měsíce byl tentokrát nadmíru těžký, neboť mnoho z Vás dodalo žhavé 
kandidátky na zveřejnění. Všem díky, něco určitě použijeme příště. Hlasování je zde.  
 
3.3.2016 - O týden posunuté BPA G12 nabídlo velmi vyrovnané souboje téměř dvou desítek 
závodníků z mnoha měst a klubů. Reportáž se chystá, vítězům sláva! Jisté je, že párky se snědly a 
šampaňské vypilo.Nechyběly krásné ženy, ukázky nových podvozků a karoserií či dokonce 
narozeninový přípitek. A také stačilo málo a vítězem nakonec mohl být i někdo úplně jiný...  



 
Zde jsou díky Pavlovi a Luďkovi výsledky maket ze Slaného.  
 
28.2.2016 - Program na následující období je následující: 
čtvrtek 3.3.2016 - BPA G12 Pardubice (17,00 otevření dráhy, 18.30 start závodu) 
čtvrtek 10.3.2016 - DDM Cup Trutnov 
 
19.2.2016 - Co jiného může přilákat na závody více modelářů než luxusní bufet Kuby Štrunce. Menu 
pro víkendový EUROCUP je zde 

  
 
18.2.2016 - Kdo má zájem vidět Camaro Z28, jenž si Amatér přivezl z Litvy, má možnost 
zde. A tady jsou kontaktní údaje prodejce, s nímž náš kolega jednal.  
 
17.2.2016 - Další termíny DDM cupu naleznete v příslušné záložce. 
 
16.2.2016 - O víkendu se v Praze na autodráze AMC Praha 6 koná EUROCUP. Bude to jistě 
veliké. V pátek PR24 amatéři, v sobotu ESG12 amatéři i experti a v neděli královská 
disciplína ES24.  
 
15.2.2016 - A máme tu reportáž z posledního závodu! Čtěte zde 
 
14.2.2016 - Je Svatý Valentýn. Proto Vámpřinášíme fotografie samých krásných lidí ze závodu BPA 
CUP JIHLAVA 2016. Klikněte na obrázek.  



 
 
12.2.2016 - Jistě jste si všimli, že letos jsme na karneval do Ria de Janeira nikoho neposlali. Je to 
pravda. Chtěli bychom to vysvětlit. Celosvětově se totiž vyskytl virus Zika a protože náš klub zatím 
posílal na karneval jen ty nejlepší z nejlepších čs. automodelářů, neradi bychom vystavili český, a tím i 
světový, slotracing sebemenšímu riziku. Proto jsme se rozhodli, že letošní karneval bude bez české 
automodelářské účasti. Naopak se pokusíme poslat za klubové peníze jednoho či více automodelářů 
(či automodelářek) na letní olympiádu. Tedy pokud to bezpečnostní situace dovolí. A navíc dle 
fotografií to letos bylo na karnevalu docela slabé... 

 
 
10.2.2016 - Standa Němeček mě upozornil na jeden skvělý web. Na něm lze shlédnout 
vcelku zajímavé fotografie, o nichž mnohdy nevíme, co si o nich máme myslet. Více zde 
 



9.2.2016 - Reporáž z BPA od dua Horký-Reček zatím nedorazila, nicméně Láďa z Hvozdů dodal 
krátkou zprávu o průběh maket v Hlinsku, které se konaly týden poté. Díky moc za reportáž i 
fotografie. Více lze přečíst zde. 

 
 
8.2.2016 - AMC Praha 6 Podbaba žádá závodníky, kteří se chystají na závod EuroCupu 2016, aby se 
registrovali na amcp6@e-slotcar.cz nebo SMS na 602642939. Wir bitten die Wettkämpfer, die Sie zum 
Wettkampf EuroCup nach Prag kommen wollen, melden Sie bitte an E-Mail Adresse amcp6@e-
slotcar.cz. Seznam přihlášených závodníků naleznete zde... 
 
7.2.2016 - Honda v Jihlavě je za námi. Vítězem v kategorii MLÁDÍ je Jan Gotthardt a v kategorii 
STÁŘÍ je Láďa Horký. Další pořadí je díky Kamilovi zde.  Opět skvělé závody prokládané 
diskotékou z 80. a 90. let. Hrál nám DJ Jirka, který za to obdržel na konci závody čokoládovou 
medaily. 

  
 
3.2.2016 - Máme tu novou dívku měsíce. A mimochodem, poznáváte tyto dva pány??? 



 
 
2.2.2016 - Česká televize pro děti Déčko odvysílala dne 19.1.2016 reportáž o automodelářích na jihu 
Čech. Reportáž je ke shlédnutí v čase 3.20 - 4.20 na tomto odkazu. Třeba je však vybrat správný den.  
 
1.2.2016 - Zde je pozvánka na EUROCUP do Prahy: 

 
 
31.1.2016 - BPA CUP V JIHLAVĚ SKONČIL. Vítězem se stal tým Number 1 (dle SpyTechu number 
bilion) ve složení Láďa Horký a Jarda Reček. Dle pravidel obdrželi nejen krásné poháry, ale i 
lexanovou karoserii s doživotní zárukou a byli poučeni o tom, že do tří dnů mají dodat stručnou 
(nejméně pětistránkovou) reportáž o tom, co se v Jihlavě všechno přihodilo. Máme se tedy na co těšit. 
Pro úplnost doplňujeme, že vítězem v kategorii Superproduction se stal tým LEON, nejlepším 
žákovským týmem hkfree.org a osobností závodu malý pětiletý Kubík. Díky všem, kdo přivezli věci do 
cen, díky pořadatelům za krásné závody i luxusní bufet, Metrákovi za úžasné řízení závodu, Frankiemu 
za pozorné sledování soupeřů, Kamilovi za ranní moravské narozeninové osvěžení a hlavně všem, kdo 
si v sobotu ráno přivstali a do Jihlavy na autodráhu dorazili. Pokračujeme 28.5.2016 v Nové Pace.     
 



 
 
29.1.2016 - Zítra, tedy v sobotu 30.1.2016 odstartuje BPA CUP Jihlava 2016.  

 
 
27.1.2016 - Zítra, tedy ve čtvrtek 28.1.2016, se v Pardubicích koná další závod BPA G12. Dráha 
otevřena od 17.00 hodin, závod začíná skupinou dětí od 18.00 hodin.  
 
26.1.2016 - Shrnutí dráhových a světových rekordů z Czech open v Plzni 
Původní rekordy: 

 
 
Nově dosažené rekordy: 



 
 
23.1.2016 - Program závodů na nadcházející období: 
28.1.2016 - BPA G12 Pardubice 
30.1.2016 - BPA CUP Jihlava 
6.2.2016 - HONDA Jihlava 
11.2.2016 - DDM CUP Hradec Králové 
17.2.2016 - Pražský pohár Praha 6 
19.-21.2.2016 - EUROCUP Praha 6 a MAKETY Slaný 
27.2.2016 - MORAVA OPEN Jihlava 
 

 
 
22.1.2016 - Otázka do ankety: Kolik legend čs. slotracingu je na fotografii? 



 
 
21.1.2016 - Z dobře informovaného zdroje se k nám doneslo, že Svaz automodelářů zřejmě 
doporučil pro letošní mistrovství ČR žáků jako čtvrtou kategorii toto: 

   
 
20.1.2016 - Protože jsme již delší dobu nezveřejnili žádné fotografie do rubriky FLASHBACK, 
tentokrát je zde trojnásobný příděl. Více zde. Ke shlédnutí je třeba být přihlášen k některému google 
účtu.  
 
19.1.2016 - Jak vypadal závod BPA Cupu v Jihlavě v roce 2014 si můžete prohlédnout zde 

 



 
18.1.2016 - S těmi fotkami je stále nějaký problém. Mimochodem, fotky z vánočního ježdění jsou již 
více jak týden na facebooku. Ale pro Metráka, případně pro další, je zde poslední pokus pořadí 
zveřejnit. A pro všechny, kterým se fotografie nezveřejňují v dobré kvalitě, je třeba se přihlásit do 
gmailového účtu a potom jde fotografiemi listovat i zobrazit je ve slušném rozlišení.  

 
 
15.1.2016 - OMLUVA - Jak jsme již Jardovi Švandovi avizovali, nedopatřením, k němuž dochází 
jednou za deset let, se nám podařilo poškodit týmovou cenu seriálu Morava open v podobě krásné 
formule 1 týmu Benetton. Protože přes veškerou snahu slepit se rozlámanou formuli opravit 
nepodařilo, podle instrukcí Jardy jsme pro další ročník zakoupili nový model. Doufáme, že se bude 
líbit. Fotografie ceny pro nejlepší tým v seriálu Morava open 2016 je k vidění zde 
 
14.1.2016 - Doplněny fotografie z DDM Cupu v Trutnově, dále pak z vánočního BPA G12 a 
nakonec je tu slíbená reportáž z Trutnova od Tondy, který vyhrál závod dospělých.  
 
13.1.2016 - BPA CUP DNE 30.1.2016  - POZOR ZMĚNA ! 
Vážení  automodeláři,  
ačkoliv jsme si místo i datum konání závodu BPA Cup dne 30.1.2016 v Olomouci závazně dohodli s 
provozovateli dráhy předtím, než došlo ke zveřejnění pozvánky, včerejšího dne nám bylo sděleno, že 
není možné závod v dohodnutém termínu na autodráze v Olomouci zrealizovat. Díky laskavému 
přístupu Jirky Nováčka bude proto závod odjet na autodráze v Jihlavě. Závod bude jen jednodenní bez 



pátečního tréninku. Díky osmiproudé autodráze je výhodou možnost účasti většího počtu týmů. 
Pravidla zde. Přihlášené týmy zde. 
Těšíme se na Vaši účast. 
 
DDM CUP TRUTNOV 13.1.2016 
Soutěž karosérií: 1. TROJAN Adam, 2. BROŽ Štěpán, 3. MARKOVÁ Lucinka 
Podrobné výsledky zde. Vítězům gratulace a blahopřejeme Tondovi k možnosti napsat si krátkou 
reportáž :-) 
 
12.1.2016 - KALENDÁŘ ZÁVODŮ BPA CUPU 2016 
30.01.2016 - Jihlava 
28.05.2016 - Nová Paka 
01.10.2016 - Brno 
10.12.2016 - Pardubice 
 
 
11.1.2016 - Věděli jste, že někteří automodeláři hrají profesionálně hokej?  



   

 



 
10.1.2016 - Zde jsou díky Kamilovi výsledky z Hondy v Praze. Stále si stěžujeme, že na závody 
nejezdí lidi. A přitom do Prahy dorazilo 55 závodníků. Krásné. A na BPA do Olomouce se také scházejí 
první přihlášky. Seznam již přihlášených týmů je zde. A ve středu 13.1.2016 se v Trutnově koná první 
letošní DDM Cup. Nezapoměňte, že se bude konat přejímka :-) 

 
 
09.1.2016 - Videli jsme novou autodrahu na Praze 7. Dráha existuje na adrese Tusarova a jiste 
poskytne skvělé závodění. Obrázek je ke shlédnutí zde. Dále zde mají ještě jednu autodráhu. Nicméně 
na té se zatím jezdit nedá. 
 
8.1.2016 - Pravidla závodu jsou k dispozici zde 
 
7.1.2016 - Snažíme se přivézt slotracing na nové či staronové autodráhy. I proto se první letošní 
BPA CUP uskuteční na dráze v Olomouci, a to ve dnech 29. a 30. ledna 2016. Pravidla jsou 
totožná s loňskými, novinkou je možnost použití podvozků Honda a N-ko bez omezení. Podrobná 
pravidla, adresa dráhy, mapa a časový harmonogram budou brzy zveřejněny. Všichni jste srdečně 
zváni. Registrace týmů je nyní otevřena. Piště do konference či na email 
 
6.1.2016 - Dnes se uskutečnil první závod Pražského poháru v letošním kalendářním roce. Kdo 
přijel, jistě nelituje. Těsný souboj svedli Libor Kacíř a Jarda Švanda. Rozhodla až poslední jízda. 
Podobný souboj svedl Jirka Karlík a Amatér, opět s rozuzlením až ke konci závodu. Možná i vzhledem k 
tomu, že jezdci skupiny B spíše rozjížděli mazání na nově umyté dráze, se Martin Hojer dokázal po 
skvělém výkonu (zejména na krajních drážkách) v konečném pořadí těsně dostat na druhé místo za 
Amatéra. Martin Kalina potěšil nejen svojí přítomností, ale i přebytky vánočního cukroví, které rychle v 
servisních pauzách záhadně mizelo. Pavel Hrabal nejen radil, jak mají začátečníci stavět makety, ale 
také jako obvykle jezdil s přesností robota. Čas na návštěvu závodů si mimo jiných našel i Jirka Štrunc, 
byť do závodu nenastoupil, zdatně pomáhal v nasazování. Jako obvykle se jednalo o milé setkání na 



pražské dráze plné napínavého závodění. Výsledky budou brzy na stránkách AMC Praha 6. Veliké díky 
za pořádání závodů.       
 
3.1.2016 - Se začátkem nového roku tu máme novou dívku měsíce. Hlasovat můžete kliknutím na 
obrázek 

 
 
31.12.2015 -  P O U R   F É L I C I T E R   2 0 1 6  - Přejeme hodně zdraví a štěstí v roce 2016 ! 
 
Další pokus o publikaci vánoční pohádky o tom, co také lze na závodech zažít, můžete zkusit shlédnout 
zde. 
 
30.12.2015 - A je to! Nový díl pohádky pro děti i pro dospělé s automodelářskou tématikou se 
jmenuje "PAT A MAT VAŘÍ NA ZÁVODECH" Osoby z příběhu jsou jen fiktivní, podobné vaření se 
nikdy nestalo a zkoušet takto připravovat pokrmy je možné jen v přítomnosti dospělých osob a na 



vlastní nebezpečí. Rozhodně se nejedná o návod a nedoporučejeme cokoliv ze zobrazeného zkoušet v 
reálném životě :-) 
 
29.12.2015 -  Před několika desítkami let si jeden závodník zapomněl v Plzni svůj model. Žádáme 
majitele, aby si svůj model vyzvedl u Zdeňka Beneše, jinak bude (model) zlikvidován. Děkujeme.   

  
 
26.12.2015 - Dvě zprávy: 
 
Předsilvestrovský závod BPA G12 se uskuteční ve středu 30.12.2015. Na žádost mnohých se 
autodráha otevře ve 14.00 hodin a závod si dáme od 16.00 hodin. V první skupině pojedou děti. 
Velikým lákadlem jsou utopenci ze Žamberka. 
 
Dne 9.1.2016 se bude konat první závod nového ročníku Hondy na autodráze AMC Praha Podbaba. 
Z organizačních důvodů pořadatelský klub prosí o laskavé nahlášení závodníků, kteří plánují dorazit. 
Nejvhodnější je email amcp6@e-slotcar.cz Napsat jeden email nedá tolik práce.  



 
22.12.2015 -  V E S E L É   V Á N O C E   2 0 1 5  

               
 
Jako vánoční dárek máme pro Vás:  
 
- fotky z Hondy v Plzni 
 
- fotky z BPA v Pardubicích 
 
- fotky z MO v Pardubicích 
 
- fotky z Hondy v Pardubicích 
 
- fotky z DDM Cupu v Trutnově 
 
- historické kusy z kufru Zdeňka Beneše 
 
 
21.12.2015 - Kladivo na čarodejnice, resp. na další díl Pražského pohár, který se bude 
konat ve středu 6.1.2016   



  
 
20.12.2015 - Nevím, proč mi nejde zveřejnit .rce formát ze závodů (možná mi to už někdo 
říkal a asi jsem to zapomněl), tak jsem to i na přání Dida převedl do .pdf. Podrobné 
výsledky BPA CUPU v Pardubicích jsou tedy zde 
 
19.12.2015 - ZMĚNY V DDM CUPU - Po dohodě závodníků, kteří pravidelně na závody DDM CUPU 
jezdí (a kteří přivážejí nejvíce závodících dětí) budou od Nového roku upraveno jak stavební tak 
soutěžní pravidla. Termíny pro rok 2016 jsou uvedeny zde. Z nejdůležitějších změn pravidel 
upozorňjeme na: 
 
- sjednocení jízdního času dětí i dospělých na 4 x 2 minuty 
- snaze, aby si děti dělaly karoserie samy.  Nejedná se o soutěž otců, ale dětí. 
- papírové karoserie NEJSOU povoleny pro dospělé. 
- výška zadního křídla max. 38 mm 
- motory 16D BEZ ÚPRAV případně horší.  
- není možné mít karoserie s bočními spoilery typu wingcar.  
- před každým závodem bude přejímka a auta budou do startu v depu. Stále se akceptuje start více 
závodníků s jedním modelem, případné změny na autě  budou zkontrolovány. Je až trapné, pokud na 
takovémto závodě nejsou dodržována základní pravidla.  
- veškerá pravidla lze ale změnit bez předchozího upozornění a s okamžitou platností. Smyslem závodů 
je přivést ke slotracingu co nejvíce dětí a nikoliv zajistit svým potomkům vítězství za každou cenu.  
- kdo s pravidly nesouhlasí, ať na naše závody nejezdí.  
- základem je se bavit a přivést ke slot racingu co nejvíce nových, zejména mladých, závodníků.  
- krásné maminky jsou samozřejmě také vítány! 
 
18.12.2015 - Dalším celorepublikovým seriálem SRC aut je seriál slotit.cz. Celkové pořadí letošního 
ročníku je zde. Vítězem se stal MUDr. Stanislav Němeček z Hradce Králové.  
 
17.12.2015 - Takto závodil v Plzni na bluekingu celkový vítěz letošního seriálu Honda.  
 
16.12.2015 - Seriál maket 2015 byl zakončen ve Vratislavicích. Krásná reportáž je k přečtení zde. 
Podrobné výsledky jsou tady a pár fotografií zde.  



 
15.12.2015 - Honda v Plzni byla velká pohoda. A když přišela nějaká ta kolize, nešlo nikdy o nic 
velkého.  
 
14.12.2015 - Pozvánka 
 
Hi my friends, 
I send you the invitation to the 2016 Italian Master and this year, as the last years, will be organize in 
Tuscany on the UK Monster track that all of you know very well. 
On the Saturday evening we will be all together in special dinner in a typical Tuscany restaurant 
where you can taste the famous steak called  “fiorentine” at very special price. 
I hope top see you and if please contact me for any questions you will need and it is a pleasure to 
help you. 
Merry Christmas and Happy New Year to all 
Best regards 
Paolo Trigilio 
 
Drazí přátelé, 
posílám Vám pozvánku na Italian Masters 2016, které se jako tento rok bude opět konat v Toskánsku 
na britské autodráze Monster, kterou většina z Vás dobře zná. 
V sobotu večer se pak společně sejdeme na večeři v typické toskánské restauraci, kde budete moci 
ochutnat slavný florentinský steak za výhodnou cenu.     
Doufám, že se uvidíme. Pokud budete mít jakékoliv otázky, prosím kontaktujte mě. Rád Vám pomohu. 
Veselé Vánoce a šťastný nový rok Vám všem. 
Srdečně zdraví 
Paolo Trigilio 
 
(Florentinský steak je považován za krále steaků a domov má v Toskánsku. Jsou to vlastně o dva 
steaky v jednom, s kostí uprostřed. Na jedné straně pevný a masitý steak z roštěnce a na druhé 
šťavnatý a jemný steak ze svíčkové. Bývá silný od 4 do 8 cm. V Toskánsku se tomuto steaku říká 
Bistecca alla Fiorentina (florentinský biftek), pochází z místního masného plemene Chianina a oproti 
podobnému porterhouse steaku (T-bone steaku) se řeže na pořádné kusy, porce cca 1-2 kg. Většinou 
je servírován jako jídlo pro 2 osoby a propečený na "rare" nebo "medium rare".) 
 
13.12.2015 - Těsný souboj na Hondě v Plzni dopadl ve prospěch Pavla Heřmana. Zde jsou 
dvě fotografie z vyhlášení celého ročníku. Díky do Plzně za skvělé závody, včetně 
luxusního bufetu spojeného s promítáním fotografií z dalekých krajů.  Podrobné výsledky 
závodu jsou zde. 



  

 



 
12.12.2015 - Poslední letošní DDM má své vítěze. Díky Vendovi za reportáž. 
 
11.12.2015 - Důkaz pro nevěřící Tomáše je zde. Žamberáci nemluví do větru.  

 
 
10.12.2015 - Poslední letošní závod BPA G12 se uskteční na autodráze v Pardubicích ve 
středu 30.12.2015. Přebytky vánočního cukroví vítány!  

 
 
6.12.2015 - Zde jsou celkové výsledky BPA CUPU i podrobné výsledky první i druhé hodiny 
závodu ve formátu rce. Díky všem, kdo dorazili. Bylo to skvělé. 



 
  
2.12.2015 - Celý rok jste mohli hlasovat pro dívku roku. Toto je poslední, tedy dvanáctá, 
letošní kandidátka. Své hlasy dávejte zde 

 
 
1.12.2015 - Vážení automodeláři,  
osobně Vás zvu na vskutku ďábelský mikulášský závod BPA CUP PARDUBICE 2015. 
Váš Lucifer 



 
 
30.11.2015 - Klubový pohár seriálu Morava open se poprvé za 30 let své historie dostal do 
českých rukou.  



   





 
 
26.11.2015 - Dnešního závodu BPA G12 se zúčastnilo 15 závodníků. Vítězem mezi žáky se stal Lukáš 
Tříska z Trutnova, druhý byl Adam Beran a třetí Štěpán Brož, který po většinu závodu vedl, ale fatální 
defekt jeho modelu znamenal propad na třetí místo. Dál skončili Martin Majer, Pavel Tříska a Michal 
Tříska. Mezi seniory zvítězil již podruhé v této sezoně Továrník před Amatérem a Pipanem. Potěšující 
byla účast Martina Doležela z Moravy. Po závodě byla dráha umyta a nově nastříkána. Připraveno je i 
depo pro závodníky. Morava open Pardubice 2015 může začít.  

   
 
25.11.2015 - MORAVA OPEN PARDUBICE. V pátek bude dráha otevřena od 16.30 hodin. V 
sobotu pak od 7.30 hodin.  



 
24.11.2015 - LEONI míří do závodu BPA CUP PARDUBICE 2015 s nerozbitnou karoserií. Šance na 
vítězství v kategorii Superproduction (auto s libovolnou šestnáctkou - míněno motorem 16D) je proto 
pro ostatní soutěžící veliká. A v závodě vozů s motory X12 přivítáme tým Číslo 1 světového 
slotracingu. Jsou tak dobří, že není důvod jim nějaký ten handicap také nepřidělit. Asi taky dostanou 
zdarma karoserii s doživotní zárukou.  

 
 
10.1.2016 - Zde jsou díky Kamilovi výsledky z Hondy v Praze. Stále si stěžujeme, že na 
závody nejezdí lidi. A přitom do Prahy dorazilo 55 závodníků. Krásné. A na BPA do 
Olomouce se také scházejí první přihlášky. Seznam již přihlášených týmů je zde. A ve 
středu 13.1.2016 se v Trutnově koná první letošní DDM Cup. Nezapoměňte, že se bude 
konat přejímka :-) 
 
 
09.1.2016 - Videli jsme novou autodrahu na Praze 7. Dráha existuje na adrese Tusarova a 
jiste poskytne skvělé závodění. Obrázek je ke shlédnutí zde. Dále zde mají ještě jednu 
autodráhu. Nicméně na té se zatím jezdit nedá. 
 
8.1.2016 - Pravidla závodu jsou k dispozici zde 
 
7.1.2016 - Snažíme se přivézt slotracing na nové či staronové autodráhy. I proto se první 
letošní BPA CUP uskuteční na dráze v Olomouci, a to ve dnech 29. a 30. ledna 2016. 



Pravidla jsou totožná s loňskými, novinkou je možnost použití podvozků Honda a N-ko 
bez omezení. Podrobná pravidla, adresa dráhy, mapa a časový harmonogram budou brzy 
zveřejněny. Všichni jste srdečně zváni. Registrace týmů je nyní otevřena. Piště do 
konference či na email 
 
6.1.2016 - Dnes se uskutečnil první závod Pražského poháru v letošním kalendářním roce. 
Kdo přijel, jistě nelituje. Těsný souboj svedli Libor Kacíř a Jarda Švanda. Rozhodla až 
poslední jízda. Podobný souboj svedl Jirka Karlík a Amatér, opět s rozuzlením až ke konci 
závodu. Možná i vzhledem k tomu, že jezdci skupiny B spíše rozjížděli mazání na nově 
umyté dráze, se Martin Hojer dokázal po skvělém výkonu (zejména na krajních drážkách) 
v konečném pořadí těsně dostat na druhé místo za Amatéra. Martin Kalina potěšil nejen 
svojí přítomností, ale i přebytky vánočního cukroví, které rychle v servisních pauzách 
záhadně mizelo. Pavel Hrabal nejen radil, jak mají začátečníci stavět makety, ale také 
jako obvykle jezdil s přesností robota. Čas na návštěvu závodů si mimo jiných našel i Jirka 
Štrunc, byť do závodu nenastoupil, zdatně pomáhal v nasazování. Jako obvykle se jednalo 
o milé setkání na pražské dráze plné napínavého závodění. Výsledky budou brzy na 
stránkách AMC Praha 6. Veliké díky za pořádání závodů.       
 
3.1.2016 - Se začátkem nového roku tu máme novou dívku měsíce. Hlasovat můžete 
kliknutím na obrázek 
 
 
31.12.2015 -  P O U R   F É L I C I T E R   2 0 1 6  - Přejeme hodně zdraví a štěstí v roce 
2016 ! 
 
Další pokus o publikaci vánoční pohádky o tom, co také lze na závodech zažít, můžete 
zkusit shlédnout zde. 
 
30.12.2015 - A je to! Nový díl pohádky pro děti i pro dospělé s automodelářskou 
tématikou se jmenuje "PAT A MAT VAŘÍ NA ZÁVODECH" Osoby z příběhu jsou jen fiktivní, 
podobné vaření se nikdy nestalo a zkoušet takto připravovat pokrmy je možné jen v 
přítomnosti dospělých osob a na vlastní nebezpečí. Rozhodně se nejedná o návod a 
nedoporučejeme cokoliv ze zobrazeného zkoušet v reálném životě :-) 
 
29.12.2015 -  Před několika desítkami let si jeden závodník zapomněl v Plzni svůj model. 
Žádáme majitele, aby si svůj model vyzvedl u Zdeňka Beneše, jinak bude (model) 
zlikvidován. Děkujeme.   
  
 
26.12.2015 - Dvě zprávy: 
 
Předsilvestrovský závod BPA G12 se uskuteční ve středu 30.12.2015. Na žádost mnohých 
se autodráha otevře ve 14.00 hodin a závod si dáme od 16.00 hodin. V první skupině 
pojedou děti. Velikým lákadlem jsou utopenci ze Žamberka. 
 
Dne 9.1.2016 se bude konat první závod nového ročníku Hondy na autodráze AMC Praha 
Podbaba. Z organizačních důvodů pořadatelský klub prosí o laskavé nahlášení závodníků, 



kteří plánují dorazit. Nejvhodnější je email amcp6@e-slotcar.cz Napsat jeden email nedá 
tolik práce.  
 
22.12.2015 -  V E S E L É   V Á N O C E   2 0 1 5  
               
 
Jako vánoční dárek máme pro Vás:  
 
- fotky z Hondy v Plzni 
 
- fotky z BPA v Pardubicích 
 
- fotky z MO v Pardubicích 
 
- fotky z Hondy v Pardubicích 
 
- fotky z DDM Cupu v Trutnově 
 
- historické kusy z kufru Zdeňka Beneše 
 
 
21.12.2015 - Kladivo na čarodejnice, resp. na další díl Pražského pohár, který se bude 
konat ve středu 6.1.2016   
  
 
20.12.2015 - Nevím, proč mi nejde zveřejnit .rce formát ze závodů (možná mi to už někdo 
říkal a asi jsem to zapomněl), tak jsem to i na přání Dida převedl do .pdf. Podrobné 
výsledky BPA CUPU v Pardubicích jsou tedy zde 
 
19.12.2015 - ZMĚNY V DDM CUPU - Po dohodě závodníků, kteří pravidelně na závody 
DDM CUPU jezdí (a kteří přivážejí nejvíce závodících dětí) budou od Nového roku 
upraveno jak stavební tak soutěžní pravidla. Termíny pro rok 2016 jsou uvedeny zde. Z 
nejdůležitějších změn pravidel upozorňjeme na: 
 
- sjednocení jízdního času dětí i dospělých na 4 x 2 minuty 
- snaze, aby si děti dělaly karoserie samy.  Nejedná se o soutěž otců, ale dětí. 
- papírové karoserie NEJSOU povoleny pro dospělé. 
- výška zadního křídla max. 38 mm 
- motory 16D BEZ ÚPRAV případně horší.  
- není možné mít karoserie s bočními spoilery typu wingcar.  
- před každým závodem bude přejímka a auta budou do startu v depu. Stále se akceptuje 
start více závodníků s jedním modelem, případné změny na autě  budou zkontrolovány. Je 
až trapné, pokud na takovémto závodě nejsou dodržována základní pravidla.  
- veškerá pravidla lze ale změnit bez předchozího upozornění a s okamžitou platností. 
Smyslem závodů je přivést ke slotracingu co nejvíce dětí a nikoliv zajistit svým potomkům 
vítězství za každou cenu.  
- kdo s pravidly nesouhlasí, ať na naše závody nejezdí.  



- základem je se bavit a přivést ke slot racingu co nejvíce nových, zejména mladých, 
závodníků.  
- krásné maminky jsou samozřejmě také vítány! 
 
18.12.2015 - Dalším celorepublikovým seriálem SRC aut je seriál slotit.cz. Celkové pořadí 
letošního ročníku je zde. Vítězem se stal MUDr. Stanislav Němeček z Hradce Králové.  
 
17.12.2015 - Takto závodil v Plzni na bluekingu celkový vítěz letošního seriálu Honda.  
 
16.12.2015 - Seriál maket 2015 byl zakončen ve Vratislavicích. Krásná reportáž je k 
přečtení zde. Podrobné výsledky jsou tady a pár fotografií zde.  
 
15.12.2015 - Honda v Plzni byla velká pohoda. A když přišela nějaká ta kolize, nešlo nikdy 
o nic velkého.  
 
14.12.2015 - Pozvánka 
 
Hi my friends, 
I send you the invitation to the 2016 Italian Master and this year, as the last years, will be 
organize in Tuscany on the UK Monster track that all of you know very well. 
On the Saturday evening we will be all together in special dinner in a typical Tuscany 
restaurant where you can taste the famous steak called  “fiorentine” at very special price. 
I hope top see you and if please contact me for any questions you will need and it is a 
pleasure to help you. 
Merry Christmas and Happy New Year to all 
Best regards 
Paolo Trigilio 
 
Drazí přátelé, 
posílám Vám pozvánku na Italian Masters 2016, které se jako tento rok bude opět konat v 
Toskánsku na britské autodráze Monster, kterou většina z Vás dobře zná. 
V sobotu večer se pak společně sejdeme na večeři v typické toskánské restauraci, kde 
budete moci ochutnat slavný florentinský steak za výhodnou cenu.     
Doufám, že se uvidíme. Pokud budete mít jakékoliv otázky, prosím kontaktujte mě. Rád 
Vám pomohu. 
Veselé Vánoce a šťastný nový rok Vám všem. 
Srdečně zdraví 
Paolo Trigilio 
 
(Florentinský steak je považován za krále steaků a domov má v Toskánsku. Jsou to 
vlastně o dva steaky v jednom, s kostí uprostřed. Na jedné straně pevný a masitý steak z 
roštěnce a na druhé šťavnatý a jemný steak ze svíčkové. Bývá silný od 4 do 8 cm. V 
Toskánsku se tomuto steaku říká Bistecca alla Fiorentina (florentinský biftek), pochází z 
místního masného plemene Chianina a oproti podobnému porterhouse steaku (T-bone 
steaku) se řeže na pořádné kusy, porce cca 1-2 kg. Většinou je servírován jako jídlo pro 2 
osoby a propečený na "rare" nebo "medium rare".) 
 



13.12.2015 - Těsný souboj na Hondě v Plzni dopadl ve prospěch Pavla Heřmana. Zde jsou 
dvě fotografie z vyhlášení celého ročníku. Díky do Plzně za skvělé závody, včetně 
luxusního bufetu spojeného s promítáním fotografií z dalekých krajů.  Podrobné výsledky 
závodu jsou zde. 
   
 
12.12.2015 - Poslední letošní DDM má své vítěze. Díky Vendovi za reportáž. 
 
11.12.2015 - Důkaz pro nevěřící Tomáše je zde. Žamberáci nemluví do větru.  
 
 
10.12.2015 - Poslední letošní závod BPA G12 se uskteční na autodráze v Pardubicích ve 
středu 30.12.2015. Přebytky vánočního cukroví vítány!  
 
 
6.12.2015 - Zde jsou celkové výsledky BPA CUPU i podrobné výsledky první i druhé hodiny 
závodu ve formátu rce. Díky všem, kdo dorazili. Bylo to skvělé. 
 
  
2.12.2015 - Celý rok jste mohli hlasovat pro dívku roku. Toto je poslední, tedy dvanáctá, 
letošní kandidátka. Své hlasy dávejte zde 
 
 
1.12.2015 - Vážení automodeláři,  
osobně Vás zvu na vskutku ďábelský mikulášský závod BPA CUP PARDUBICE 2015. 
Váš Lucifer 
 
 
30.11.2015 - Klubový pohár seriálu Morava open se poprvé za 30 let své historie dostal do 
českých rukou.  
    
 
26.11.2015 - Dnešního závodu BPA G12 se zúčastnilo 15 závodníků. Vítězem mezi žáky se 
stal Lukáš Tříska z Trutnova, druhý byl Adam Beran a třetí Štěpán Brož, který po většinu 
závodu vedl, ale fatální defekt jeho modelu znamenal propad na třetí místo. Dál skončili 
Martin Majer, Pavel Tříska a Michal Tříska. Mezi seniory zvítězil již podruhé v této sezoně 
Továrník před Amatérem a Pipanem. Potěšující byla účast Martina Doležela z Moravy. Po 
závodě byla dráha umyta a nově nastříkána. Připraveno je i depo pro závodníky. Morava 
open Pardubice 2015 může začít.  
   
 
25.11.2015 - MORAVA OPEN PARDUBICE. V pátek bude dráha otevřena od 16.30 hodin. V 
sobotu pak od 7.30 hodin.  
 
24.11.2015 - LEONI míří do závodu BPA CUP PARDUBICE 2015 s nerozbitnou karoserií. 
Šance na vítězství v kategorii Superproduction (auto s libovolnou šestnáctkou - míněno 
motorem 16D) je proto pro ostatní soutěžící veliká. A v závodě vozů s motory X12 



přivítáme tým Číslo 1 světového slotracingu. Jsou tak dobří, že není důvod jim nějaký ten 
handicap také nepřidělit. Asi taky dostanou zdarma karoserii s doživotní zárukou.  
 
 
23.11.2015 - Program pro tento týden: 
čtvrtek 26.11.2015 BPA G12 (dráha otevřena od 17.00 hodin, start závodu 18.30 hodin) 
pátek - sobota 27.-.28.11. 2015 MORAVA OPEN PARDBICE (Truck, F1/28, G12) 
 
22.11.2015 - PRODÁVÁME ze souboru věcí Jardy Strouhala páječku. Bližší info, včetně 
ceny,  poskytne Roman Kalhous 
    
 
20.11.2015 - SOUBOJ HRADEC - TRUTNOV skončil nerozhodně 1 - 1. To je asi hlavní 
informace o posledním závodě DDM Cupu konaném v Trutnově. Jako obvykle vítěz závodu 
dospělých dostal za úkol dodat písemnou reportáž o tom, co se vlastně na autodráze 
událo. A jak se toho Amatér zhostil můžete posoudit zde. 
 
 
17.11.2015  
 
Po delší době máme za sebou náš tradiční rozhovor s automodelářem. Některé rozhovory 
byly krátké, jiné delší, ale tento trval více jak rok. Proč a jak rozhovor vznikal, jakou barvu 
má tento člověk nejraději a třeba co by tento mistr světa dělal s 20 miliony dolarů se 
můžete dočíst zde. Frankiemu samozřejmě moc díky za ochotu podělit se o své osobní 
zkušenosti a zážitky. Čtení začíná zde 
   
 
Naše republika není velká, ale autodráh máme docela dost. Jedním z dobře fungujících 
slotracingových klubů je SRC Chomutov. Se souhlasem klubu zveřejňujeme pár fotografií 
jejich autodráhy zde. Další informace týkající se autodráhy lze dohledat zde 
 
 
16.11.2015  
 
Tento čtvrtek 19.11.2015 se v Trutnově koná letos jediný závod DDM Cupu. Mapa dráhy je 
zde. Krakonoš už na Vás čeká! 
 
Na BPA do Pardubic jsou přihlášeny další týmy. A díky Vám jsou konečně pohromadě 
fotografie z Eurocupu v Pardubicích. Více zde 
 
V Liberci se o víkendu jel závod 500 kol Reichenberg. Fotografie z této akce jsou díky 
Liboru Sitovi zde 
 
Nejlepší čs. automodelář všech dob, říkejme mu třeba pan CAHOZA, se dostavil v sobotu 
30.10.2015 do Pardubic, aby mimo jiné ochutnal i chutné řízky z dílny Jardy Strouhala. Na 
rozdíl od některých jiných závodů, kde občerstvení nikdy nedostanete, se v Pardubicích 
gastronomické stránce automodelářského sportu věnuje velká pozornost.  
 



 
15.11.2015 - Morava open v Pardubicích se blíží. Již za 14 dnů. Ferrari opět tajně 
testovalo. Více zde 
 
 
14.11.2015 - Honda v Pardubicich byla velice zajimavá. Výsledky zde 
 
 
12.11.2015 - Na této dráze by se mělo jet v roce 2016 mistrovství světa v USA 
 
 
11.11.2015 - Ve středu 18.11.2015 se koná další díl nekonečného seriálu s názvem 
Pražský pohár. Opět na Podbabě, opět od 18.00 hodin.   
 
10.11.2015 - Tak máme první přihlášený tým na BPA CUP PARDUBICE 2015. A bude to 
opravdu tvrdý hardcore.  
 
9.11.2015 - Je možné se hlásit na závod BPA CUP PARDUBICE 2015. Pravidla závodu jsou 
tady Přihlášky nejlépe emailem 
 
 
7.11.2015 - Vítězem 1.ročníku dvouhodinového závodu v kategorii ŠKODA 130 RS se dnes 
v Hradci Králové stalo duo Venda Kohout + MickeyMouse. V posledním závodě Cahozy 
krátký závod vyhrál Pepa Kacíř, v dlouhém závodě zvítězil Mára Plecitý a celkovým 
vítězem je právě Pepíno před Jardou Jagrem z Plzně.  
 
 
4.11.2015 - Maraton závodů v Pardubicích pokračuje od pátku 13.11.2015 do soboty 
14.11.2015 předposledním závodem seriálu Honda HSV. V pátek by měla být dráha 
otevřena od 16.00 hodin do 24.00 hodin. V sobotu bude dráha otevřena v 7.30 hodin. 
Start závodu v 10.00 hodin. Průběžné pořadí seriálu je zde. Všichni jste srdečně zváni! 
    
V Pardubicích není možné spát na dráze. Aktualizovaný seznam možného ubytování 
naleznete na této stránce 
 
3.11.2015 - Přichází modelářská dívka měsíce listopadu   
   
 
a další výsledky: 
 
BPA G12 ze čtvrtka 29.10.2015 
 
EUROCUP 2015 ES24 experti celkové pořadí 
 
EUROCUP 2015 ESG12 experti celkové pořadí 
 
Pokud někdo pošle celkové výsledky amatérů zveřejníme rovněž 
 



A jako bonus je zde senzačně ozdobená karoserie vítěze kategorie ESG12 v kategorii 
amatér    
  
 
2.11.2015 - Podrobné výsledky Eurocupu v Pardubicích: 
 
PR24 
 
ESG12 AMA 
 
ESG12 EXP 
 
ES24 
 
 
 
1.11.2015 - EUROCUP PARDUBICE 2015: 
   
 
EUROCUP ES24: 1. Tomáš Marek, 2. Martin Hojer, 3. Josef Kacíř 
 
EUROCUP ESG12 EXP: 1. Petr Vaněček, 2. Tomáš Marek, 3. Martin Hojer 
 
EUROCUP ESG12 AMA: 1. Roman Kalhous, 2. Zuzana Hojerová, 3. Jaroslav Jager st. 
 
EUROCUP PR24: 1. Jarda Jager 2. Didac Alfonso 3. Petr Pipan Štěpánek 4. Jan Gotthardt 
5. Zuzka Hojerová  
 
31.10.2015 - Happy Halloween by McLaren 
 
 
29.10.2015 - Kdo podle Dernišova návodu nenašel požadované video z historie 
českolipské autodráhy, má možnost kliknout zde 
   
 
28.10.2015 - Náš nejúspěšnější automodelář Vás osobně zve na víkendové závody! 
     
 
26.10.2015 - EUROCUP 
 
 
Tento víkend se na autodráze v Pardubicích uskuteční závod série Eurocup. Již ve čtvrtek 
od 17.00 hodin bude dráha otevřena pro krátký trénink a přibližně od 18.30 hodin se 
pojede závod BPA G12. V pátek bude dráha otevřena od 12.00 hodin a v sobotu a neděli 
od 7.30 hodin. Všichni jste srdečně na tuto akci zváni! 
 
This weekend there is the EUROCUP race at the racing track in Pardubice. On Thursday 
29th October the track is open from 5.00 p.m. for a short practice and approximately from 



6:30 p.m. the BPA G12 race will start. On Friday 30th October the track is open from 
12.00 p.m. and on Saturday and Sunday from 7.30 p.m. You are all cordially invited for 
this event! 
 
An diesem Wochenende findet auf der Bahn in Pardubice der Eurocup statt . Am 
Donnerstag ist die Bahn von 17:00 Uhr geöffnet für ein kurzes Training und ca. ab 18:30 
Uhr wird das BPA G12 Rennen beginnen. Am Freitag ist die Bahn ab 12:00 Uhr geöffnet 
und am Samstag und Sonntag von 07:30 Uhr. Ihr seid alle herzlich eingeladen! 
 
 
25.10.2015 - Výsledky Hondy v Jihlavě jsou díky Kamilovi zde 
 
 
Ve dnech 21. a 22. listopad se na autodráze AMC Nová Paka v DDM Stonožka uskuteční již 
47. ročník slavné ŠESTIHODINOVKY pořádaný Slot Car Racing Clubem Praha 7. Propozice 
závodu jsou zde 
 
Závody maket se z mnoha důvodů pomalu stávají jednou z nejoblíbenějších 
automodelářských discipín nejen ve světě, ale i u nás. Fotografie těchto krásných modelů 
z nedávného závodu v Praze si lze prohlédnout zde.  
 
18.10.2015 - Ale tak jo, tak to prozradíme. V sobotu se opravdu jeden závod jel. A kdo jej 
vyhrál? Vždyť to není důležité... více zde 
             
 
17.10.2015 - Ve dnech 5. a 6. prosince se kromě BPA Cup Pardubice 2015 koná další 
zajímavý závod. Více zde 
 
16.10.2015 - Dnes začíná (anti)sociální program na BPA Brno. Státní bezpečnostní složky 
jsou po celé moravské metropoli v pohotovosti. V pátek ve 13,00 hodin SEČ navíc končí 
internetová anketa. Pokud někdo do té doby porazí KMT obdrží k "obvyklé" ceně ještě 
speciální hodnotný bonus za skokanský rekord. Ale myslím, že už ani kouzelníci od Roka-
Roka  to nezvládnou...  
 
15.10.2015 - Po dohodě se zástupci klubů, které pravidelně jezdí závody DDM Cupu se s 
okamžitou platností mění pravidla týkající se kol. Maximální povolená šířka kol u žáků i 
dospělých se mění z 16 mm na 20 mm. Důvodem je možnost využít kola i pro jiné modely. 
V Trutnově tedy budeme všichni rychlejší :-)  
 
14.10.2015 - Druhý závod Pražského poháru 2015/2016 vyhrál Martin Hojer. S potěšením 
jsme opět s réglem v ruce viděli osoby jako Jardu "Kozy" Kočího a Vláďu plus Patrika 
Hájkovy. Podrobné výsledky jsou zde.     
 
 
13.10.2015 - Dne 7. listopadu 2015 se na autodráze v Hradci Králové uskuteční 1.ročník 
dvouhodinového závodu autodráhových modelů v kategorii ŠKODA 130 RS. Jedná se o 
závod dvoučlenných až tříčlenných týmů. Zde jsou pozvánka i pravidla. Více informací 
sdělí Václav Kohout.  



 
 
12.10.2015 - Závod BPA CUP BRNO 2015 odstartuje již tuto sobotu 17.10.2015. Pravidla 
jsou zde. V pravidlech došlo k drobné změně, díky které jsou povoleny samolepky na 
karoserii místo gumových předních kol. Ještě je možné se přihlásit. Stručně poslední 
verze programu: 
PÁTEK 
1. příjezd účastníků               - od 17.00 do 18. 00 hod. 
2. páteční volný trénink       - od 18.00  do 20.00 hod. 
3. večeře, kuželky, zábava   - od 20.30 do 23.30 hod.       
4. noční tah Brnem               - od 24.00 do ..............  ???        
 
SOBOTA 
5. trénink               - od 07.30 až 10.30 hod. 
6. přejímka             - od 10.15 až 10,45 hod.  
7. zahájení             - od 10.50 až 10.55 hod.   
8. start závodu      - od 11.00 hod. 
 
   
 
11.10.2015 
- Na autodráze v Nové Pace se letos odjel jak závod BPA Cupu, tak Honda Cupu. Víte kdy, 
jak a díky komu dráha vznikla? Pokud Vás tp zajímá, dočtete se vše potřebné zde. A hned 
první závody na nově otevřené novopacké autodráze byly pořádány z Pardubic. Již tehdy 
bylo chváleno na ohni připravované občerstvení od vodáků. Svět se mění, ale závody v 
Nové Pace zůstávají stejné.... zpráva zde 
 
- Výsledky, fotografie a dvě videa z prvního DDM Cupu jsou ke shlédnutí zde 
 
10.10.2015 - Proč jsou RC auta oblíbenější. Okamžitě je třeba zavést něco podobného na 
závodech dráhových modelů.... 
 
 
9.10.2015 - První letošní DDM Cup v Hradci Králové je za ními. Stručná zpráva o závodě je 
zde. 
 
8.10.2015 - Na dnešní DDM Cup dorazilo plno skvělých závodníků i milých hostů, ale 
jeden z nich nás potěšil úplně nejvíc. Předpokládám, že jej všichni poznáváte. Vůbec se 
totiž po těch letech nezměnil. A to je dobře.  
   
 
6.10.2015 - Již pozítří startuje nová sezona DDM Cupu závodem v Hradci Králové. Pravidla 
jsou totožná s loňskými. A pozor. Možná přijde i kouzelník... 
 
 
5.10.2015 - Další závody plánované na všední dny jsou: 
8.10.2015 – DDM Cup v Hradci Králové 
14.10.2015 – Pražský pohár Praha 6 Podbaba 



21.10.2015 – SPCV Vratislavice 
29.10.2015 – BPA G12 Pardubice 
  
3.10.2015 - Dnes startuje nejdelší mezinárodní automodelářský závod letošního roku. 
Více informací zde 
 
2.10.2015 - Do odkazu s názvem FLASHBACK jsou přidány další fotografie.  
 
1.10.2015 - Dívka měsíce října je zde. 
 
30.9.2015 - Na závodu BPA Brno 2015 má být nejlepší nikoliv tah městem v pátek večer 
ani taneční vystoupení nejmenovaného modeláře, ale vítězství týmu Roka-Roka v 
internetové anketě. Zda tomu tak bude či zda se hodnotná tekutá cena dostane do rukou 
jiného týmu máte možnost ovlivnit jen Vy samotní. Hlasování končí jako vždy v pátek 
před závodem v 13.00 hodin SEČ.   
 
25.9.2015 - Fotografie a podrobné výsledky ze závod BPA G12 konaného dne 24.9.2015 
lze nalézt zde 
   
 
24.9.2015 - Další pražský pohár bude dne 14.10.2015. Termíny DDM Cupu upraveny dle 
potřeb závodníků. Pravidla jsou totožná jako loni. Termíny jsou:  
8.10.2015  v HK 
19.11.2015  v Trutnově 
10.12.2015  v HK 
 
22.9.2015 - BPA CUP BRNO 2015 - ZMĚNA!  
 Vážení přátelé malých koleček a především BPA Cupu. Po vzájemné dohodě 
pořadatelských klubů SCRC Pardubice a SRC Brno a především pak na základě požadavků 
některých z vás bude mít páteční večer před BPA Cupem v Brně následující scénář: 
1. příjezd účastníků               - od 17.00 do 18. 00 hod. 
2. páteční volný trénink       - od 18.00  do 20.00 hod. 
3. večeře, kuželky, zábava   - od 20.30 do 23.30 hod.       
4. noční tah Brnem               - od 24.00 do ..............  ???            
 
Kuželna se nachází cca 200 metrů od autodráhy a je zde možno nejen koulet ale i jíst, pít 
a prostě se dobře pobavit nejen o autíčkách. Samozřejmě počítáme s tím, že v případě 
zájmu je možné přespat na dráze. (nebo se ubytujte individuálně). Pořadatelé mají jen 
jednu prosbu - v případě vašeho zájmu o "páteční BPA relax"  se prosím předem přihlašte 
na 602 103 901 a nebo na svanda.jar@seznam.cz   
 
Na příjemné zážitky při BPA Cupu v Brně se společně těší pořadatelé z SCRC Pardubice a 
SRC  Brno. 
 
 
21.9.2015 - Přichází další poslední čtvrtek v měsíci a s ním i další díl nekonečného seriálu 
s názvem BPA G12. Závod se uskuteční již tento čtvrtek 24.9.2015 od 18. hodin na 
autodráze v Pardubicích. Dráha bude otevřena od 17.00 hodin. Pravidla jsou zde. Krátká 



zpráva jak to vypadalo minule je k přečtení na tomto odkazu. Podrobné výsledky jsou zde. 
Kdo by rád dorazil a nemá techniku nechť se nám ozve. Všichni jsou zváni na závod, který 
může sloužit nejen jako vhodný trénink na blížící se závody seriálů Eurocup, Honda a 
Morava open na naší dráze.  
 
   
 
20.9.2015 - Byly přidány další fotografie do rubriky FLASHBACK 
 
19.9.2015 - Díky Jirkovi Š. máme k dispozici průběžné výsledky z Eurocupu v Brühlu.  
       
 
18.9.2015 - Ve Znětínku nedávno proběhlo soustředění automodelářů. Závody prý byly ve 
velmi přátelské atmosféře a příští rok se budou opakovat. Výsledky soustředění jsou zde. 
 
17.9.2015 - Pražský pohár poprvé v nové sezoně 
Ve středu 16.9.2015 se opět roztočil kolotoč s názvem Pražský pohár... více zde 
 
16.9.2015 - O nadcházejícím víkendu se konají hned tři zajímavé automodelářské závody. 
V Mariánském údolí smrti startuje předposlední závod letošnho seriálu MORAVA OPEN, v 
německém Brühlu se koná předposlední závod seriálu EUROCUP a v Nové Pace se 
uskuteční IV. míting seriálu NASCAR. A teď vybírejte, kam vyrazit dřív... 
 
15.9.2015 - O první sobotě v září se na pardubické autodráze usktečnil čtvrtý mítink 
letošního seriálů maket. Pět závodů v pěti kategoriích vidělo však jen tři vítěze. V 
CEST/24 zvítězil Luděk Seifert z Prahy, v SPORT/24 Ivan Hroch z Ústí a tři vítězství si 
odnesl František Kačírek z královského a věnného města Hradce Králové. Ten konkrétně 
zvítězil v kategoriích ME CEST/24, PROTOTYPE/24 a OLDTIMER. Pořadí na dalších 
místech a specifikace modelů jsou k přečtení zde. Nelze přehlédnout kvalitní výkon 
jediného domácího závodníka Tomáše Voříška Stejskala, který téměř zvítězil v kategorii 
PROTOYPE/24 a zlí jazykové tvrdí, že možná to byla týmová režie, která jej o vítězství 
připravila. Pravdu se asi již nikdy nedozvíme.  
 
 
14.9.2015 - Nekonečný kolotoč závodů s názvem Pražský pohár se roztáčí již tuto středu 
16.9.2015 na autodráze AMC Praha 6 Podbaba. Start závodu je v 18,00 hodin. Pravidla 
jsou totožná jako v loňské sezóně.  
   
 
13.9.2015 - Sedmá letošní Honda konaná v Klokočově má své vítěze i poražené. Kdo chce 
vidět, kdo v džungli jak zajel, má díky Kamilovi K. možnost zde.  
 
2.9.2015 - Další díl angličtiny pro automodeláře má vztah k britskému mistrovství: 
Reports from the race are available here 
 
1.9.2015 - Více témat: 
 



- připomínáme, že již tuto sobotu se u nás na dráze uskuteční závody maket, více info o 
závodě poskytnou jistě Tomáš Ťok nebo Roman Kalhous  
 
- krásné staré dráhy jsou ke shlédnutí na švédských stránkách 
 
- do schránek se Vám chystá vlétnout další číslo časopisu SRCN 
 
- dívka měsíce září je připravena, aby jste jí dali hlas zde 
 
- video ze světových závodů maket je zde 
 
- kdo má chuť vypravit se do Švédska na závody, jedna příležitost je už 12. září 
 
- zde jsou výsledky BPA G12 nejen celkové, ale i skupiny C, skupiny B a skupiny A 
 
- a konečně zvažujeme publikaci aktuálních kontaktů na kluby, dráhy a automodeláře. 
Kdo má zájem poskytnout ostatním aktuální mobily, adresy a weby, nechť je zašle na náš 
e-mail 
 
30.8.2015 - Jirka Štrunc poslal rovněž výsledky neděleního závodu G12. 
 
 
29.8.2015 - Díky našemu zpravodaji v místě konání britského mistrovství 1/24 máme 
kromě aktuálních informací i několik fotografií.  
  
 
   
 
29.8.2015 - K dispozici je několik fotografií  a videí  ze čtvrtečního BPA G12. Dále jsme 
doplnili nějaké fotky maket. 
 
28.8.2015 - BPA G12 - ČEŠI MILUJÍ ZÁVODY BEZ PRAVIDEL 
Hlavní cenou závodu BPA G12 toto vozidlo..... více zde 
 
 
 
27.8.2015 - Rychlá anketa. Koho to Roman se Starostou vyhlížejí? Ti, kdo byli na BPA G12 
vědí, ostatní mohou tipovat v anketě vpravo.  
 
 
26.8.2015 - Díky Tomáši Šenovi máme další fotografie historicky úspěšných aut, 
konkrétně Demon pro PR32 a Trinity pro PR24.  
  
 
   
 
25.8.2015 - Z pověření Jirky Klepetka zveřejňujeme informaci o zrušení závodu SPCV 
plánovaného na den 9.9.2015 v Nové Pace.  



 
23.8.2015 - Za fotografii níže zveřejněnou se omlouváme, nedopatřením se nám na web 
dostala fotka ze soukromého archívu jednoho z našich členů. Správné fotky maket jsou 
zde: 
   
 
  
 
22.8.2015 - Nově se na naší dráze uskuteční jeden ze závodů seriálu Maket. Termín 
závodu je sobota 5.9.2015.  
Pozvánka od Tomáše Ťoka zní: 
Milí kolegové a milovníci hezkých autíček, 
vzhledem k technickým potížím, které se vyskytly ve Slaném (kde byl závod původně 
plánován) dochází k následující změně v místě konání: 
Závod se uskuteční v původně plánovaném termínu tedy v sobotu 5.9. ale na autodráze v 
Pardubicích. 
Omlouvám se všem, včetně kolegů ve Slaném, ale toto řešení je nejméně komplikované 
pro všechny strany. 
Další závod se pak pojede podle plánu na dráze v Praze 6 - Podbabě v termínu 17.10. 
Protože v příštím roce počítáme se závodem v Pardubicích také, budeme mít možnost si 
vyzkoušet pohostinnost pořadatelů i záludnost dráhy na vlastní kůži již letos! 
Zdraví, 
Tomáš Ťok 
 
Pro ty, kteří dosud u nás nebyli: 
- kontakt na dráhu je zde 
- mapa dráhy, resp. parkoviště je zde 
 
Srdečně Vás k nám zveme na závod těchto krásných modelů. 
          
 
21.8.2015 - Našel jsem doma toto šasi a netuším název ani jeho výrobce. Víte někdo, o co 
jde? 
   
 
20.8.2015 - Kdo má zájem poučit se, co obnáší zkouška tvrdosti materiálu podle 
Rockwella, má k tomu možnost zde 
 
19.8.2015 - MOSSETTI RACING 
Pár let nazad jsme podvozky Mossetti Titan nalezli ve většině modelářských kufrů 
závodníků z celé republiky i světa. Potom ovládl svět Champion Turboflex a posléze JK 
Cheetah. Nyní se však ukazuje možnost, že se podvozky Mossetti vrátí do kategorie 
Production. Na sociálních sítích totiž byly zveřejněny dokonce hned čtyři varianty 
připravovaného šasi z dílny legendárního kanadského konstruktéra a výrobce Ernie 
Mossettiho z Toronta.  
  
Patriot Sport 1 a Patriot sport 2 



Verze pro začínající modeláře či provozovatele autodráh, bez nutnosti pájení dílů, vhodná 
pro motory Falcon, předpokládaný převod 8/28 v 48 pitch. 
    
  
Patriot Striker 
Asi nejzajímavější s ohledem na mezinárodní pravidla (Romanem Kalhousem oblíbená 
jsou zejména pravidla ISRA, která nikde neseženete v češtině), dvoudílné šasi pro motory 
typu C. 
  
 
Patriot Trio 
Ve své podstatě jen třídílná varianta Strikeru. 
 
  
Všechny podvozky se mají vyznačovat tvrdostí přes 40 Rockwell, což má být tvrdší 
materiál než mají v současné době podvozky JK Cheetah. Tloušťka plechu je 1 mm v 
materiálu 410 Stainless a podvozky budou poniklovány pro lepší pájení.  
  
Z praktického hlediska je potěšující stejné umístění trubiček na špendlíky jako má právě 
JK Cheetah pro možnost použití stejných karoserií.  
  
Uvidíme, zda se podvozky dočkají takových úspěchů jako to bývalo u tohoto výrobce 
standardem v minulosti.   
  
18.8.2015 - Když závodíte na USRA Nats v divizi 1, chcete vyhrál v G7. Jak letošní závod 
probíhal z pohledu nájezdů kol v jednotlivých segmentech finále se lze dozvědět zde: 
 
 
15.8.2015 - BPA G12 
Na základě dohody závodníků přítomných na čtvrtečním setkání na dráze jsme připravili 
nové závody v kategorii G12 konané během pracovního týdne. První závod se uskuteční 
ve čtvrtek 27.8.2015, tedy za necelých 14 dní. Opět platí, že jde o zábavu, proto jsou 
pravidla stručná a koncipovaná tak, aby se každý svezl s tím, co mu leží doma. Dotazy rádi 
zodpovíme telefonicky či na konferenci. Pokud se myšlenka ujme, pojedeme vždy poslední 
čtvrtek v měsíci, další termíny budou včas vyvěšeny. Všichni jste na první závod zváni. 
Pravidla jsou zde. 
                 
                  jedna z možných karoserií pro BPA G12 - LM2 
 
14.8.2015 - Ačkoliv Petr Krčil dokázal během 3 kol v Dallasu zajet v lapu G27L čas 1,906 
s. za jedno kolo, Roman Kalhous včera večer s modelem PR24 zajel na naší dráze čas ještě 
lepší. Koho zajímá, o kolik byl Továrníkův čas překonán, může použít tento odkaz  
 
12.8.2015 - A jsme u 4. dílu z 38 kapitol českého slotracingu v obrazech. Musím přiznat, 
že pro mě tato část obsahující reminiscenci na slavné osobnosti hradeckého 
automodelářství zvláštní kouzlo. Nejen já, ale i další amatéři zde začínali svoje závodění. 
Na obrázky se nejsnadněji dostanete kliknutím na top špunty z dílny firmy Modela - 
podnik ÚV Svazarmu. JTC i jiní jistě pamatují... 



 
 
11.8.2015 - Jednou ze zemí, kde je dlouhodobě slotracing na výsluní, je slunná Itálie. V 
neděli 2. srpna 2015 se na dráze Model Drome konal první závod s názvem Lazer Race. 
Jednalo se o 4hodinový závod týmů s novým "nerozbitelným" podvozkem z dílny italského 
mistra Piera Castriconeho. Každý tým od pořadatelů obdržel dvě karoserie, kompletní 
podvozek s motorem Proslot, čtyři páry kompletních kol, tři páry kartáčů, náhradní osu a 
převod a šlo se na start. Vítězný tým na relativně dlouhé autodráze ujel ve třech částech 
celkem 1234 kol a po čtyřech hodinách závodu najel jen o 40 kol více než stříbrný tým. 
Bronzový tým od stříbra přitom dělilo necelé jedno kolo. Z fotografií je zřejmé, že všichni 
zúčastnění si závod dost užili. Zjevně jde o další možnost, jak slotracing přiblížit širšímu 
okruhu osob, které zatím nemají tolik zkušeností se stavbou aut. Fotografie ze závodu 
jsou zde. K jejich publikování laskavě svolil Stefano Mirabelli.  
 
 
10.8.2015 - Koho v horkých dnech ještě zajímá dráhové modelářství, může sledovat 
americké wingové mistrovství LIVE. Výsledky jednotlivých závodů a pár fotografií lze 
dohledat zde. 
 
 
7.8.2015 - Dnes začíná v Dallasu americké mistrovství USRA divize 1 Wing. Závody 
vyvrcholí 16. srpna 2015 nedělním závodem G7. 
     
 
Zde je program mistrovství: 
 
Friday, August 7 
A National Champion will be crowned in both races but these are not USRA sanctioned 
races. 
Grp F (spray glue) 
OMB (One Motor Group 12) (spray glue) 
 
Saturday, August 8 
Amateur Group 12 (spray glue) 
Expert Group 12 (glue) 
 
Sunday, August 9 
Amateur C12 (spray glue) 
Expert C12 (spray glue) 
 
Monday, August 10 
Amateur I15 (spray glue) 
Expert I15 (spray glue) 
 
Tuesday, August 11 
Geezer Group 7 (glue) 
USRA Meeting 
Grp 7 Warm Up (glue) 



 
Wed, August 12 
27 Lite (spray glue) 
 
Thursday, August 13 
Amateur Group 27 (glue) 
Expert Group 27 (glue) 
 
Friday, August 14 
OMO (glue) 
 
Saturday, August 15 
Semi Pro Group 7 (glue) 
 
Sunday, August 16 
Pro Group 7 (glue) 
 
6.8.2015 - Za týden ve čtvrtek 13.8.2015 bude od 16.30 hodin otevřena dráha pro 
veřejnost. Všichni jste zváni ! 
 
4.8.2015 - Další část automodelářské historie je zde 
 
1.8.2015 - Byla přidána automodelářská dívka měsíce srpna. Díky Vám se dívka měsíce 
července stala prozatímní dívkou roku 2015 
   
 
31.7.2015 - Byla přidána další sada fotografií do rubriky FLASHBACK 
 
26.7.2015 - Ví někdo, kde se nacházel tento Blueking? 
 
 
 
25.7.2015 - Díky všem modelářům, kteří dodali materiály z dávné i nedávné historie, 
budou postupně zveřejňovány naskenované pohledy zpět. V materiálech není žádný 
systém, pokaždé jde o náhodný výběr přibližně 20 příspěvků. Některé příspěvky se mohou 
i opakovat. Začínáme právě teď. 
FLASHBACK 
 
24.7.2015 - A ještě jedna zpráva z Klokočova. Že se v pralese dějí divné věci je 
nepochybné. Třeba jedeš klidně po rovině na zelené drážce a najednou ti do motorku 
vletne stínění z bílé. Důkaz jako obvykle máme zcela průkazný.  
 
    
 
23.7.2015 - Jaké by to bylo zpravodajství ze závodu, kdyby chyběly unikátní 
videozáznamy.  
 
8.7.2015 - Fotoreportáž z Moravy open v Klokočově je ve finální podobě k přečtení zde.  



 
6.7.2015 - Včera se udála zajímavá věc. Večer jsem šel na pardubickou autodráhu 
testovat nové motory. Když jsem chtěl odemknout vstupné dveře, všiml jsem si malé 
papírové obálky zasunuté mezi prostorem pode dveřmi. V ní se nenacházel ani sypký 
prášek, ani tikající stojek. Jen malý černý USB flesh disk. Docela zvědav jsem jej doma 
přehrál v počítači a ke svému úžasu jsem na něm nalezl velmi netradiční obrázky. Kdo 
osoby zná či kdo ví, o co se jedná, může sdělit více. Fotografie jsou zde 
 
5.7.2015 - Reportáž o závodem Morava Open v Klokočově je aktualizována. 
 
4.7.2015 - Díky Jiřímu Štruncovi máme několik fotografií z Eurocupu ve Vídni. Jistě to byly 
velmi vydařené závody. Více se dozvíte kliknutím na obrázek 
   
 
1.7.2015 - S novým měsícem je tu nová dívka měsíce. Klikejte zde 
 
 
28.6.2015 - Morava open Klokočov 2015 = OHEŇ, OHEŇ, OHEŇ 
... více bude brzy následovat  
 
27.6.2015 - Pro milovníky historie a maket jsou toto zlaté žně 
 
26.6.2015 - Výrobce kufrů pro slotracing 
Na tomto odkazu lze nalézt velmi zajímavé dřevěné kufry vyráběné v jediném provedení 
pouze s možností různých barev - černá a bílá standard, jinéna zakázku, vč. speciálního 
lakování dle poptávky. Cena činmí přijatelných 165 euro a výrobce sídlí v okolí Drážďan. 
Kufr jsem viděl na vlastní oči a jde o pěkný výrobek.  
 
 
 
23.6.2015 - Plzeň 12 je ideální šláftrunk 
Spojení "plzeňská dvanáctka" může znamenat ledasco od dívek ze základní školy po 
fotbalové mužstvo se dvěma brankáři. Většinou to ale znamená kvalitní pití z toho 
nejlepšího chmelu. Všichni vědí, že díky mnoha vitamínům plzeňské pivo pomáhá pro 
svěží pleť, krásnější vidění světa nebo zabraňuje fatální dehydrataci organismu. Nyní 
však mladí mladoboleslavští vědci ze Škodovky potvrdili, že se rovněž hodí na dlouhé 
cesty jako náhrada za léky podporující rychlé usínání. O víkendu sami tekuté uspávadlo 
hned vyzkoušeli a opravdu to funguje! Důkaz je zde 
 
22.6.2015 - Výsledky z Hondy díky Kamilovi jsou zde. Navíc na sobotní Hondě mně Dido 
obdaroval krásnou plechovkou. Senzační věc. K její fotografii přidávám zajímavé video 
vážící se k tématu. 
 
      
 
21.6.2015 - Monacká ruleta tajila konečné výsledky až do samého konce 
Jsou dvě jistoty. Závody Hondy v Nové Pace se zcela shodují se závody F1 v Monaku. A v 
Nové Pace závody pořádat stále umějí. Tato kombinace i tuto sobotu zaručila 



velezajímavé závody. Ani dopolední déšť nezabránil vodákům grilovat kuřata. Protože 
černá drážka opět nepočítala (jaké překvapení), ujal se funkce SpyTechu sám Láďa Hoška 
a od půli závodu každéu nájezd na černé dopočítával. To způsobilo, že počty kol i 
prognózy celkovéhoi nájezdu nesouhlasily, díky čemuž nikdo moc nevěděl, kolikátý je a 
kolikátý bude. Jedním slovem RULETA. Z pravidelných účastníků chyběl třeba JMS nebo 
Jirka Cihlář. V C skupině zvítězil s jasným přehledem Ota Pačes, který s bílým modelem 
ukázal, jak moc má trať v Monaku najetou. V B skupině od počátku předvedl svoji rychlost 
Jarda Reček, který vedl s krásnou prognozou do okamžiku, než se dostal na černou. Tam 
začal jasně ztrácet kola, nikoliv však vlastní chybou. Celou skupinu vyhrál a nikdo již v 
tento okamžil nepochyboval, že závod vyhraje. V A skupině se pořadí měnilo podle toho, 
kdo byl na které drážce. Vepředu byli závodníci, kteří ještě na krajní metalovou drážku 
čekali. Ti, kdo ji měli za sebou, byli vzadu s počtem kol i prognozou. To však nic 
neznamenalo pro konečné pořadí, neboť někomu oficiální počítadlo přálo více než jiným. 
Snad jen Láďa Hoška znal přesný počet kol všech závodníků. Podle všeho měl A skupinu 
vyhrát Amatér, avšak ani tak by to zřejmě na Jarečka nestačilo. Nicméně porucha 
převodovky jeho vozu přes rychlou výměnu znamenala propad dolů. Velmi rychle jezdili 
všichni ve skupině, konkrétně Houska, Barcelona, Ťukainen, Doctor a Pavel Heřman. Bylo 
jen otázkou času, kdo z nich se před Amatéra nakonec dostane. Po dopočítání výsledků z 
černé se většina závodníků konečné pořadí dozvěděla skutečně až jeho vyhlášením od 
Petra Filingera na konci dne, což nebývá obvyklé. Potěšující byla účast hned čtyž žáků, z 
nichž byl opět nejrychlejší Roman Klapka. Nicméně ostatní, konkrétně Honza Gothard, 
Adam Beran i Michal Hlaváč, mu stále více dýchají na záda. A na stupně vítězů se nakonec 
dostali Jarda Reček (jaké překvapení), Doctor a Pavel Heřman. Kuřata byla skvělá, neboť 
vodáci nám je i přes naše více než hodinové zpoždění nástupu na oběd udrželi v horkém 
stavu. Vůbec to byly další ze závodů plných pohody a příjemně stráveného času. A nic na 
tom nezměnilo to, že nakonec nepřijel ani Erich Honecker ani Sylvester Stallone.   
    
    
 
 
18.6.2015 - Česko možná doplácí na preferenci osmiproudových autodráh 
Pokud si někdo myslí, že slot racing je na ústupu, měl by se podívat třeba do Anglie. Zde 
je klubové scéna od nepaměti oblíbená, kategorií je plno, přesto všechny kategorie díky 
malým, ale aktivním klubům vesele žijí.Většinou čtyřproudové dráhy poskytují pravidelné 
závody pro širokou veřejnost, slotracing je veřejně propagován, je snaha závodění zlevnit 
a zatraktivnit a kategorií je dost nejen pro profesionály, ale i pro děti, juniory a 
začátečníky z řad dospělých. Výrobci a prodejci materiálu závody soustavně podporují. 
Osmiproudových autodráh je mnohem méně než u nás, nicméně závodů a závodníků více. 
A více mají také automodelářské zábavy pro každý den v kategoriích, které na MS ISRA 
mnohdy nenajdete. A kolik klubů v Anglii je? Aktuální přehled poskytuje tato mapa. 
Přemýšlím, zda někdo někdy udělá podobnou mapu pro zemi s nejvíce jezdci v první 
desítce žebříčku ISRA i počtem titulů mistra světa. Ovšem barevných špendlíků tam bude 
(bohužel pro nás samotné) jistě mnohem méně.  
  
17.6.2015 - Upozorňujeme, že následující obrázky nejsou určeny pro děti, mladistvé nebo 
osoby se zvýšenou sensitivitou. Některé obrázky mohou být dokonce brutální. Při jejich 
pořizování však nebylo usmrceno ani poraněno žádné zvíře. Kdo se odváží, nechť klikne 
zde 



 
16.6.2015 - Jedna velká etapa českého dráhového modelářství končí. První osmiproudá 
autodráha v Praze na Letné se proměnila v prach. Kdo na ní závodil ví, jak osobité a 
nezapomenutelné závody se na ní konaly. Ale zároveň s odchodem staré dráhy se blíží 
inaugurace nové letenské dráhy. Král je tedy mrtev. Nechť žije nový král! 
 
Smutné však je, že se hned objevili vandalové, kterým se zachtělo na staré letenské dráze 
profitovat. Tento snímek dokazuje, že v rámci přemisťování dráhy do Technického muzea 
v Praze se některé části dráhy staly terčem nájezdu lidí lačnících po mědi a jiných drahých 
kovech. Tak takhle se opravdu k národní památce nelze chovat.   
 
         
 
15.6.2015 - V sobotu se koná závod Hondy v Nové Pace. Jaké to bylo loni v Pekelném 
Novopackém Monacu si můžete připomenout zde.  
  
      
 
10.6.2015 - Monster 
Anglie dlouho měla svoji dráhu s názvem Monster. Nyní je Monster v Itálii. Nebo snad 
jinde. Zjistili jsme, že i v Česku lze nalézt něco, co by se dalo k Monster přirovnat. Je to 
umístěno v Klokočově, místě, které na mnohých mapách nenajdete a bez mačety se tam 
nedostanete. Snímek z klokočovské autodráhy ukazuje, že Monster je i u nás. Bohužel jen 
spící. Důkaz zde 
 
7.6.2015 - CZECH MASTERS 2015 - Tradice je skvělé udržovat. 
Už počtvrté se na autodráze na Praze 6 Podbaba sešli nejlepší automodeláři z Čech i 
Evropy, aby si v horkém počasí užili skvělou dráhu, vyrovnané závody a v neposlední řadě 
i luxusní bufet. Prostorné depo bylo opět v horní části Domu techniky, k jídlu znovu 
nechyběl skvělý šopský salát ani grilovaná krkovička. Ze zahraničních žen dorazila pouze 
Anna K., a to ještě s Lotyškou výpravou. Lotyši dovezli nejen kvantitu se jmény končící 
většinou na S, ale i modelářskou kvalitu, o čemž přesvědčili už v sobotu, kdy vyhrál Raivis 
Jansons, jenž přijel na dráhu zcela poprvé. Švédskou výpravu ve složení Elfström, 
Helgesson, Steinsberg a Strand doplnili i Padavsson a Bouravsson, k nimž přibylo finské 
eso Hapalainen. Už jeho samotný příchod (ano, čtete dobře "příchod") mnoho závodníků 
potěšil. Díky Seniorovi a Amatérovi za taxislužbu. Sobotního vítěze Jansonse na stupních 
vítězů doplnil Padavsson (díky skvěle připravené karoserii i bleskově provedené výměně 
kola v posledním segmentu) a Jirka Karlík, který ukázal, že doma je doma. Martin Hojer 
bývá v pořadí vysoko a hned za ním skončil na pátém místě Miloš, jemuž pokračuje skvělé 
forma chycená v Itálii. Jediný, kdo z velkých jmen chyběl, byl charismatický Janis 
Nabokins, který stylově dorazil s plechovkou piva až v sobotu odpoledne. Že formu opět 
má dokázal v nedělním závodě, který vyhrál před krajanem Jansonsem a Jirkou Karlíkem. 
Závody to byly vskutku skvěle zorganizované a ukázalo se, že dobré závodění je třeba 
udržovat. Pak se ze skvělých závodů stanou tradice. 
         
 
5.6.2015 - Dnes začíná CZECH MASTERS 2015 - Sledovat jej LIVE můžete zde 
 



 
Až pátý den v červnu přichází nová dívka měsíce.  
          
 
4.6.2015 - Stupně vítězů seniorů a cena pro organizátora  
   
 
3.6.2015 - Stupně vítězů kategorie STARŠÍ ŽÁCI 
 
 
2.6.2015 - DDM CUP 2014/2015 je u konce. Díky Radkovi Novákovi jsme měli každé tři 
týdny v úterý závody, které ukázali, že mnoho dětí ve Východních Čechách dráhové 
modelářství zaujalo a stále baví. Většina závodů se jela v Hradci Králové, pár v Trutnově a 
závěr byl v Pardubicích. Laciné a vyrovnané modely, papírové karoserie tvořené dětmi, 
pohodové závody a štědré ceny. A ani kategorie dospělých nebyla nezajímavá a mnozí ji 
brali dost vážně. 
 
Stupně vítězů kategorie MLADŠÍ ŽÁCI 
 
  
 
30.5.2015 - Kolegové ve Francii - SRC Bordeaux   /   Colleagues in France - SRC Bordeaux 
 
 
 
28.5.2015 - V úterý 2.6.2015 bude od 17.00 hodin otevřena autodráha v Pardubicích a 
proběhne zde slavnostní zakončení letošní sezóny závodů DDM CUP 2014/2015. Pro 
dětské závodníky, kteří se účastnili některého ze závodů sezony budou připraveny drobné 
ceny. Hlavní ceny v podobě plaket a pohárů pro děti dodali Jirka Štrunc a Radek Pavlíček. 
Další ceny pro děti dodali další  modeláři, nebudu jmenovat, oni ví. Zároveň proběhne 
závod dětí a dospělých s papírovými modely rozličných druhů, tvarů i barev. Účastníci 
dětského závodu budou po jeho skončení losovat o tzv. Doktorův pohár. Pro dospělé 
modeláře a jejich dámský doprovod budou připraveny modré tablety pro jednorázové 
zvýšení výkonu. Rádi bychom pozvali na akci nejen samotné modeláře, ale i jejich rodiče, 
kterým mohou děti prezentovat své umění. Čaj a káva budou zajištěny. Teplé oblečení 
nutností. Modely by měly mít upravenou výšku pod vodítkem. Adresa dráhy a několik 
pokynů jsou zde.   
 
   
 
 
27.5.2015 - Na internetu, a na facebooku zvlášť, koluje plno zajímavých fotografií. Mezi 
nejpopulárnější patří mezi automodeláři spojení autodráhy a krásných žen. Více je zde. 
Pak stačí prohlížet šipkou doprava.  
 
26.5.2015 - Několik fotografií s titulky z pátku a soboty jsou k prohlédnutí zde 
 
25.5.2015 - Výsledky z BPA Cup Nová Paka 2015 jsou zde. 



 
24.5.2015 - BPA Cup Nová Paka je úspěšně za námi. Potěšující byla účast mnoha 
zahraničních jezdců. V kategorii Superproduction zvítězil tým Roka - Roka, který si také 
odnesl cenu pro vítěze internetové ankety, v níž prokázali nejlepší hackerské dovednosti. 
Celkově v závodě zvítězila ryze švédská posádka Padavsson - Bouravsson, která se na 
závod dostavila až v sobotu ránu. Cenu pro nejlepšího žáka závodu v podobě "čepice z 
hor" obdržel Lukáš Tříska (angl. Luke Chips), protože Romana Klapku již mezi žáky 
nepočítáme. Páteční večer se nesl ve znamení očekávání za zažehnutí vodáckého ohně 
pomocí zápalky BPA, čehož se ujal sám ředitel závodu Roman Kalhous. Potěšením bylo 
dodání zvláštního paliva od týmu LEON, které se však vzhledem ke spotřebě některých, 
zejména brazilských, automodelářů spotřebovalo v rekordně krátkém čase. V sobotním 
závodě pak ustanovil rekord v počtu letování motorů Španěl Didi. Láďa Brada s námi 
oslavil svůj svátek. Výkon dne předvedlo legendární duo Pipan - Starosta a zvláštní cenu v 
podobě zlatého traktoru za největšího tahouna závodu (nikoliv toho, kdo závod nejvíc 
zvoral, jak tvrdili někteří pomlouvači), obdržel zasloužilý mistr sportu Rudolf Kracík, který 
svým výkonem dostal tým Staré Páky na celkové druhé místo v závodě. Tričko Tuzex si 
odnesl ten, kdo si ještě pamatuje, co tato písmena znamenají, tedy Zdeněk Zajíček. 
Nejvíce grilovaných kuřat snědl jako obvykle Amatér, který se závodu neúčastnil a půjčil 
svůj "model pro cvičenou opici" švédské posádce, která jen díky němu zvítězila. Díky 
přátelství s Radkem Pavlíčkem z BPA slot racing si všechny týmy odvezly nejen diplomy 
dodané Vendou Kohoutem a perník pečený (nikoliv vařený) v hlavním městě 
Pardubického kraje, ale také karoserie pro PR24. Největší radost z nich měl tým Roka - 
Roka, neboť tento tým jako vítěz Superproduction společně se Švédy, obdržel speciální 
karoserii s doživotní zárukou. Tato karoserie se opravdu nerozbije a minimálně na sto let 
poskytuje velkou radost z jízdy, což bylo vidět na tvářích obou členů týmu Mr. a Mrs. 
Smith. Jen oba Švédové Padavsson i Bouravsson po závodě nechtěli o nasazení tvrdé 
karoserie na dalším závodě ani slyšet s tím, že je už nikdy nikdo na závodech BPA neuvidí. 
No uvidíme, co bude v říjnu v Brně. Škoda jen, že se nenašlo více odvážných, kteří by 
veřejně vyzkoušeli nový přípravek od BPA Ram Pharmacy s názvem Modrá boře. Nutno 
podotknout, že zážitky po požití tablety byly úžasné. Díky všem, kdo na závod dorazili a 
na viděnou v Brně.     
 
 
 
 
23.5.2015 - Tady je fotografie tří legend českého slotracingu v plné velikosti. Ale i tak 
bude zjištění totožnosti nelehká věc. 
   
22.5.2015 - Venda Kohout dodal poutavou reportáž z úterního závodu DDM Cup. Jedná se 
o mezi modeláři oblíbenou povinnost, kterou má vítěz v kategorii dospělých. Čtení je zde, 
a to i v anglickém jazyce pro kolegy z ciziny.   
 
Short race report from last DDM Cup 2014/2015 of the season is also available in English. 
This is for all slot racers from other countries who visit our webpage. You can read it here.  
 
21.5.2015 - V neděli 17.5.2015 se na závodní dráze Czech Ring umístěném na letišti v 
Hradci Králové konal Texaco Retro Czech Ring 2015. Shrnutí z velmi zajímavé akce, na 
které bylo možno potkat mnoho současných i minulých automodelářů, je k přečtení zde. 



Fotografie jsou na stejném místě. Soutěžní otázkou pro odborníky je, kolik současných 
nebo minulých automodelářů se závodů zůčastnilo.  
 
20.5.2015 - V úterý se konal poslední započítávaný závod DDM Cupu v Hradci Králové. 
Výsledky zde, včetně celkového pořadí. Reportáž sepíše Venda Kohout, který zvítězil v 
dospělých. Fotky zde.  
 
15.5.2015 - Příjezd na autodráh v Nové Pace 
Pro ty ze závodníků, kteří ještě na dráze v Nové Pace nebyli, posíláme základní data. 
Dráha se nachází v objektu Domu dětí a mládeže STONOŽKA Nová Paka, U Teplárny 1258, 
509 01 Nová Paka, Souřadnice GPS 50.486334, 15.514942. Při příjezdu od Jičína je třeba 
z hlavní komunikace odbočit vpravo na ulici Rokycanova, která se sama po chvíli změní na 
U Teplárny.  Dobrým orientačním ukazatelem kromě hvězd a měsíce je také vysoký 
teplárenský komín. Parkování vozidel na možný na dvoře před domem dětí.  
 
Obrázek objektu                                                    Mapa pro příjezd 
       
 
 
14.5.2015 - V Brazílii se v těchto dnech koná mistrovství světa wingů. V kategorii G27 
light se dnes mistrem světa stal Petr Krčil. Živé přenos je možné shlédnout zde.  
 
 
 
 
13.5.2015 - Mnozí z vás si rychle zvykly, že na našem webu jsou k vidění krásná odhalená 
těla, většinou v podobě automodelářských dívek měsíce. Dnešní anketní otázka se proto 
týká znalostí odhalených krásných těl automodelářů či automodelářek. Otázky jsou 
snadné: 1/ kolik osob je na obrázku 2/ muži či ženy 3/ těhotní či nikoliv 4/ označte jmény    
 
     
 
 
5.5.2015 - Václav Kohout zalovil ve svém archívu a dodal fotografii jedné autodráhy. 
Bohužel se zatím nenašel nikdo, kdo by sdělil, kde byla dráha umístěna, případně další 
podrobnosti k ní.  
 
       
 
4.5.2015 - V sobotu 23.5.2015 se souběžně konají dva automodelářské závody. V Nové 
Pace startuje závod BPA Cupu a v Plzni se koná třetí závod seriálu Cahoza Cup. Na žádost 
Jirky Štrunce zveřejňujeme pozvánku na Cahozu.  
 
2.5.2015 - Je tu květnová dívka měsíce. Je na jedno narozeninové přání. Třeba se právě 
ona stane dívkou roku.   
 



1.5.2015 - Wingové závodění nepřestává fascinovat extrémními výkony modelů i 
závodníků. Již postarší video ukazuje, jak rychlé modely jsou a jak úspěšní čeští závodníci 
jsou. Fascinující je zejména závěr se zpomalenými záběry ze závodu.  
 
         
 
30.4.2015 - Tvář člověka, který drží vskutku historické modely, si konečně můžete 
prohlédnout. Mimochodem, dnes jsou čarodejnice.  
 
        
 
29.4.2015 - Vítěz posledního závodu DDM Cupu Venda Kohout dodržel gentlemanské 
pravidlo o dodání krátké zprávy o průběhu závodu. Kdo má zájem a umí číst, reportáž je k 
dispozici zde. S reportáží k nám z Hradce doputovala rovněž jedna fotografie dřívější 
hradecké autodráhy.  
 
                  
 
28.4.2015 - Seriál DDM Cup 2015 pokračoval dalším závodem. Výsledky zde. 
 
26.4.2015 - Tento víkend se v Luštěnicích konal závod Czech Open 2015. Velmi potěšující 
byla kromě účasti několika zahraničních mistrů světa Trigilia, Santarelliho a Castriconeho 
zejména osobní návštěva Standy Poliče.  
 
    
 
23.4.2015 - SOUTĚŽ: Kolik kategorií dráhových modelů je na obrázku a popište jaké? 
 
     
 
21.4.2015 - Informujeme, že při závodu BPA v Nové Pace lze z pátku na sobotu přespat na 
autodráze. Točené pivo a oheň budou zajištěny, počasí zatím ovlivnit neumíme. Grilovaná 
kuřata jsou na plán až na sobotní oběd. Závod je z časových důvodů možné realizovat jen 
na dvě skupiny, proto zbývá jen pár posledních míst.  
 
20.4.2015 - Kdesi na (prozatím) pro veřejnost neznámém místě, možná ale blíže, než by 
se mohlo zdát, vzniká nová autodráha. Jen díky velikému úsilí našich agentů máte 
možnost prohlédnout si, jak daleko stavba pokročila a jak třeba by nová dráha mohla 
vypadat.  
 
    
 
13.4.2015 - Aktualizovány týmy na BPA Cup Nová Paka 2015 a upraveny termíny 
posledních letošních závodů DDM Cupu.  
 
12.4.2015 - Vzhledem k pádu SpyTech v průběh závod Hondy jsou zde jen nekompletní 
výsledky neobsahující nájezdy skupiny C, kde zvítězil Christoph Gruber s nájezdem kolem 
600 kol. Více bude jistě brzy na oficiálních stránkách.  



 
11.4.2015 - Další závod v současné době nejoblíbenějšího seriálu dráhových modelů u nás 
je u konce. Honda Cup zavítal do rakouské Vídně a závody to byly převeselé. Páteční 
trénink i afterparty nedaly mnohým mnoho spánku, nicméně kromě Hondy byl k vidění i 
minizávod kamionů, střílení šampaňského, výroba špuntů do uší a mnoho dalšího. Sobotní 
noc na zemi byla pro mnohé překvapivě chladná a krátká. Závody byly jako obvykle 
vyrovnané a zajímavé. Výsledky brzy doplníme, nyní jen pár rychlých fotografií. Díky 
Petrovi a Rosťovi, kteří závody organizují. 
  
         
 
 
9.4.2015 - Tři sdělení: 
 
1/  Letošní závody seriálu DDM Cup čekají už jen dva závody na dráze v HK. Seriál tak 
bude uzavřen a pořadí určeno. Slavnostní vyhlášení bude provedeno společně se závodem 
v Pardubicích, do kterého musí nastoupit všichni, kteří budou mít zájem získat některou z 
hodnotných cen dodaných pořadateli či spřátelenými modeláři (podporu od rodičů i 
kamarádů vítáme, nechme se tedy překvapit).  Pravidla jsou totožná s klasickými, změnou 
je pouze nutnost použití pouze papírové karoserie vytvořené na libovolné (nicméně 
umělecky hodnotné) téma. Maximální výška je stanovena vzhledem k výšce tunelu na 60 
mm a hodnotit se bude originalita předvolby i kvalita zpracování. Stále platí, že na tvorbě 
dětských modelů by se měly podílet nemalo měrou právě mladí modeláři samotní. 
Kreativitě se meze nekladou.  
 
2/ Tonda Tříska jako vítěz trutnovského DDM Cupu splnil slib a dodal reportáž, výsledky i 
plno fotek. Reportáž je zde. Fotografie zde 
 
3/ Jako již tradičně vyrazila vážená paní Kalhousová na velikonoční kontrolu hospody Na 
Jatkách. Již druhý rok po sobě nebyl hostinec přístupný veřejnosti. A my se ptáme: je to 
záměr nebo náhoda?  
 
     
 
 
8.4.2015 - V úterý 7.4.2015 se v Trutnově konal další závod DDM Cupu  2015. 10 dětí a 6 
dospělých není luxusní účast, nicméně na vyrovnané závody a pohodové ježdění to bohatě 
stačilo. Reportáž dodá pod sankcí ztráty 12 a půl bodu Tonda, který nedal jinému z 
dospělých šanci připravit jej o druhé vítězství v řadě na domácí autodráze. A kompletní 
sweep-out rodiny Třískových dokončil Lukáš, který porazil hradeckého Kinga Adama o 
závratných 15 kol. Další pořadí i celkové výsledky, které se však ještě mohou změnit, jsou 
k dispozici zde. Soutěž karoserií při absenci jakékoliv ženy rozhodoval ten, komu jsme 
naměřili největší objem hrudníku. Překvapivě z této disciplíně dominoval Václav Kohout, 
který tak doplnil Věry, Ivy a jiná krásná stvoření, které již letos soutěž dětských karoserií 
řešily. A bylo jasné, že rozhodování je to věru nelehké.  
 
         
 



6.4.2015 - V návaznosti na cestu automodělářů do Ria jsme z akce obdrželi plno 
fotografií, z nichž je vytvořena nová soutěž. Vašim úkolem je poznat, pod kterou maskou 
se ukrývají Terezka s Petrou a pod kterou trochu tajemný Pan C. Prohlídka startuje zde.  
 
5.4.2015 - Byť se zpožděním, ale přeci, další modelářská dívka měsíce je zde. 
 
         
 
4.4.2015 - Nyní veřejníme několik videí od externích dodavatelů. Závody míchaček na 
beton nikdo nepořádá. Oproti tomu závody trucků jsou běžně k vidění. Koho zajímá, co 
znamená kategorie Truck v podání dráhových modelářů, může se podívat zde. Další video 
se týká závodu F1 v rámci Morava open a nakonec video závodu G12 z Morava open v 
Brně. Michalu Beranovi i Jednorukému Banditovi za videa děkujeme. 
 
3.4.2015 - A jdeme do finále. Letošní cesta dvou krásných žen a několika žambereckých 
automodelářů do Rio de Janeira měla nečekaný průběh a velmi překvapivé vyvrcholení. 
Koho zajímá, jak letošní únorové putování na druhou stran zeměkoule nakonec dopadlo, 
může si vše přečíst zde.   
 
2.4.2015 - Seriál Morava open má bohatou historii, která pokračuje letošním ročníkem. 
Průběžné výsledky jsou zde: 
F1       F1 týmy    G12      Klubový pohár 
 
1.4.2015 - V daleké zemi, vysoko v horách, na přísně střeženém místě a možná ještě dál 
se v nedávné době uskutečnil přísně tajný test. Přes veškerá bezpečnostní opatření se 
nám podařilo získat krátký videozáznam. Otázkou je, co se chystá. Zvuk na videu 
nasvědčuje tomu, že to bude velká bestie. Velmi nekvalitní video je ke shlédnutí zde.   
 
30.3.2015 - Je otevřena registrace týmů na BPA CUP NOVÁ PAKA 2015. Nejlépe emailem 
nebo do konference. Pravidla závodu jsou zde. Těšíme se na hojnou účast.  
  
       
 
28.3.2015 -  Jen ten, kdo v poslední anketě tipoval pro tým Force India, měl pravdu. 
Dlouho to v závodě v Jihlavě vypadalo, že na pátém místě skutečně skončí rudé Ferrari, 
nicméně Rosťa Sedlařík byl proti. Závody to byly skvělé, řízky v bufetu výborné. A pivo 
Ježek chutnalo i těm, co jsou zvyklí na pivo z hor. Celkové výsledky jsou k dispozici zde. 
 
 
 
   
 
27.3.2015 - Italian Masters 2015 se konaly minulý týden na dráze Monster, kterou milují 
snad všichni, kdo se na ní jen jednou svezli. Talinsko má bohatou slotracingovou historii 
spojenou se srdečnými lidmi, krásnou zemí i dobrým jídlem a pitím. To všechno 
dohromady způsobilo, že zmíněné závody byly skvělé a všichni, kdo zůstali doma, 
prohloupili. Krátké shrnutí, jak to celé vypadalo, pro nás všechny sepsal Sir Miloš Hojer (a 
to nedávno tvrdil, že na psaní reportáží nemá talent). Díky moc. Reportáž je zde.   



 
24.3.2015 - Ač se to může zdát neskutečné, letošní cesta na karneval do Ria přinesla další 
překvapivá odhalení. Komu není osud českých automodelářů lhostejný, může se více o 
jejich cestě do Brazílie dočíst zde.  
 
14.3.2015 - Stručné výsledky Hondy v Ústí jsou zde 
 
12.3.2015 - Plníme slib a zveřejňujeme další díl záznamu o letošní cestě českých 
automodelářl (a automodelářek) na karneval do Rio de Janeira. Další kapitola je zde 
 
11.3.2015 - Dnešní Pražský pohár je minulostí. Ačkoliv absentovalo několik domácích i 
přespolních pravidelných účastníků, sešla se slušná účast 15 závodníků. Dostavili se i 
závodník z Německa, jeden alpský lyžař, jeden žák a jedna slečna z dobré rodiny. Skvělé 
závody v pracovním týdnu. 
 
         
  
8.3.2015 - Oficiální pozvánka na Czech Masters 2015  
 
           
 
 
 
 
6.3.2015 - Náhodou jsme potkali jednoho automodeláře, který se usilovně připravuje na 
závody konané příští týden. Totožnost ale prozradit nemůžeme. 
 
      
 
5.3.2015 - Další díl o cestě našich přátel na letošní karneval do Brazílii je zde.  
 
4.3.2015 - Přidány fotografie od Pipana ze závodu maket v Hlinsku 
 
1.3.2015 - Nová dívka měsíce je zde. S ní přichází i Derniš, který si zřejmě plní své 
novoroční předsevzetí a před závodem pije jen nealko. Dále jsou zveřejněny výsledky 
Eurocupu v Plzni 
 
                  
 
28.2.2015 - Otázky jsou snadné: 1/ Kdo? 2/ Kdy? 3/ Kde? 
 
       
 
27.2.2015 - V termínu 28.-29. březen 2015 se na velmi zajímavé autodráze Bannewitz 
uskuteční 10. ročník závodu Škoda Rallye. V sobotu bude týmový závod dvojic a v neděli 
závod jednotlivců. Pravidla velmi podobná našim. Dle sdělení organizátorů jsou čeští 
závodníci velmi srdečně zváni. Pravidla zde.  
 



                           
 
26.2.2015 - Dalším závodem pokračoval DDM Cup 2014/2015, a to tentokrát v Trutnově. 
Potěšující je, že bylo splněno pravidlo o tom, že vítěz píše reportáž. Tondovi za zprávu a 
fotky, obojí zaslané ještě v den závodu, patří veliké díky. Více zde. 
 
25.2.2015 - A je to tady. Již třetím rokem jsme za klubové peníze poslali české 
automodeláře na karneval do Rio de Janeira. A oni se tam opět neztratili. Pětidílný seriál 
začíná dnes prvním dílem. Příjemné čtení si můžete užít zde.  
 
         
 
24.2.2015 - Výsledky úterního DDM Cupu v Trutnově jsou zde. 
  
                
 
23.2.2015 - Kdo by snad pochyboval, že dodaná reportáž, kterou se brzy chystáme 
zveřejnit, bude slaboduchý příběh popisující běžný výlet za oceán, nechť je o opaku 
přesvědčen krátkou ukázkou: 
"Chvějící se rukou vymačkal pan tajemník na svém mobilu číslo velvyslance a zvěstoval 
mu neradostný stav. Po krátké rozmluvě bylo dohodnuto, že takovou ostudu si Česká 
republika nezaslouží. Z velvyslanectví byla přivolána dodávka, obvykle používaná k 
odvozu komunálního odpadu na skládku a podobně a výprava byla přemístěna do areálu 
velvyslanectví, kde byla umístěna do podzemních garáží. Na víc nikdo neměl odvahu...."  
                                             
 
22.2.2015 - Velké poděkování zejména Jarinu Švandičovi, ale i všem ostatním, kdo se 
podíleli na organizaci prvního letošního závodu Morava open v Brně. Počet 24 závodníků v 
F1/28, resp. 26 závodníků v G12 je luxusní účast. A potěšující je, že se možná dočkáme 
návrat v minulosti oblíbených kamionů. 
 
                 Foto                                                              Video 
 
            
 
20.2.2015 - Byla zahájena registrace závodníků na Czech Masters 2015. Kdo má zájem 
závodit, měl by kliknout zde. Seznam již přihlášených závodníků je k nahlédnutí tady. 
 
   
 
11.2.2015 - Ačkoliv věc na obrázku může připomínat ledasco, třeba i skokanský můstek v 
Lillehammeru, opravdu se jedná o autodráhu. Pamětníci možná snadno určí město, kde 
tato dráha byla postavena. Otázka je však těžší. Je někdo (mimo Derniše, v jehož archívu 
se fotka dochovala) schopen napsat čtyři jména osob, kteří tuto dráhu postavili?     
 
        
 
7.2.2015 - Kromě fotografií je opět k dispozici i video ze závodu. 



 
5.2.2015 - Hned ze čtyř zdrojů se nám sešly fotografie ze sobotního BPA Cupu konaného v 
Praze. Všechny si je můžete prohlédnout zde:  
  
              
 
4.2.2015 - Další závod BPA Cupu se uskuteční v novém termín, konkrétně 23.5.2015 na 
autodráze v Nové Pace. Bližší informace k závodu budou poskytnuty přibližně do měsíce.   
 
3.2.2015 - Únorová dívka měsíce je zde.  
  
        
 
1.2.2015 - Zde jsou k dispozici celkové výsledky závodu BPA CUP Praha 2015. Díky všem 
za účast. Zvláštní poděkování patří těm, kteří pomohli s organizací, konkrétně všichni z 
AMC Praha 6 (však vy víte). Potom Novisovi za počítání a transport Adama, HRC za ceny 
pro účastníky,  Brumíkům za zvláštní cenu, Leonu za broušené půllitry s motivem BPA, 
Kubovi za luxusní bufet a hlavně a zvláště BPA slot racing za spoluorganizování, dodání 
karoserií pro všechny účastníky a nápad s tvrdými kastlemi. Pat a Mat na Radka Pavlíčka 
mysleli celý závod. Poklona všem, kdo finančně přispěli na brzký návrat Standy na 
závodní dráhu. Vítězům sláva, měli jsme dva týmy. Leon v Superproduction a Mr. a Mrs. 
Smith v celkovém pořadí. Z tvrdé kastličky pro příští závod měli nefalšovanou radost.  
 
 
 
29.1.2015 - Pro ty, kteří snad váhají, co budou dělat tuto sobotu, zveřejňujeme nabídku 
bufetu na nejmenovaném závodě automodelářů. Osvěžovnu bude řídit Kuba a připravil 
toto. 
 
      
 
28.1.2015 - Pro vítěze BPA CUPU Praha 2015 je připravena hodnotná cena. Vítězný tým 
bude nadšen.  
 
      
 
25.1.2015 - Dne 13. dubna 2013 se jel poslední závod BPA na dráze AMC Praha 6. 
Reportáž z předchozího závodu je zde. Fotogalerie je na obvyklém místě. Téměř po 
dvouleté přestávce se závod na toto místo vrací. Je přihlášen plný počet týmů. 
Připomínáme, že dráha bude zprovozněna až v sobotu 31.1.2015 v 07,30 hodin. V pátek 
není trénink možný. Pravidla jsou zde. Je nachystáno plno speciálních cen. Bufet zajišťuje 
Kuba Štrunc, což je už sám o sobě důvod přijít se alespoň podívat a ochutnat něco z 
nabízeného menu.  
 
            
 



24.1.2015 - Aby v anketách typu "who is who" neměli šanci jen pamětníci let 
sedmdesátých a osmdesátých, nynější fotka je z doby vcelku nedávné. Všichni tři 
závodníci jsou na ní čelem vpřed, ovšem bez hlavy. O koho se jedná je ale snad jasné.  
 
 
 
22.1.2015 - Autodráha Hydrostav Bratislava aneb Na tom se snad nedalo jezdit...                                
                                         
20.1.2015 - Derniš prohledal svůj bezbřehý archív a poslal dvě fotografie s tím, nechť 
pamětníci seznámí veřejnost s tím, kdo je na snímcích a kde se akce konala. 
 
      
 
18.1.2015 - Přidána dvě lednová videa. Jedno z Hondy v Praze a druhé z DDM v Hradci 
Králové 
 
17.1.2015 - Je zahájena internetová soutěž o virtuálního vítěze závodu BPA CUP PRAHA 
2015 o hodnotnou cenu.  
 
16.1.2015 - Jsme velmi mile překvapeni solidaritou automodelářů, z nichž mnoho kromě 
osobních návštěv Standy během léčení posílají různé, mnohdy nemalé, částky peněz. 
Mimo jiné, potěšující bylo i chutné občerstvení, které v pátek večer na Hondě v Praze 
připravil Jirka Štrunc pro ty, kdo chtěli přispět na Standovo konto. Koho zajímá, kam 
peníze směřují a kdo případně z účtu vybírá, má možnost navštívit stránky 
  
https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?ID_ucet=2200694712 
   
Díky všem za účinnou snahu pomoci.  
  
15.1.2015 - Nyní jsou k dispozici výsledky z úterního DDM Cupu.  
 
 
 
 
14.1.2015 - Fotografie z DDM v HK. 
 
13.1.2015 - Dnes se konal první letošní DDM CUP. Na startu bylo 15 žáků a jen 4 dospělí. 
Potěšující byla dvojitá účast HRC z Prahy a další nová tvář v podobě Beátky, které 
vydatně pomáhal její brácha Adam. Další dívka se zařadila mezi obvyklé účastnice Janu, 
Kateřinu, Lucinku a Báru. Velký závod zajela právě Kateřina, které umístění na podiu 
uniklo jen o pár metrů. Třetí skončil Lukáš Tříska (96 kol), druhý Jakub Novák (99 kol) a 
zvítězil Adam, kterého jsme těsně před závodem donutili opustit myšlenku na start s X12-
kovou Hondou osazenou papírovou karoserií. Přesto však se standardním autem dokázal 
vyhrát (107 kol). V kategorii "zralí muži" zvítězil Venda Kohout před Novisem, kterému 
během vyrovnaného souboje o vedení v závodě přišel o převod a bylo o vítězi jasno. Třetí 
dojel Doctor a pole uzavíral při svém debutu s půjčeným modelem Franta Holý. Soutěž 
papírových karoserií rozhodovala tentorkát kolemjdoucí sportovkyně Věra, která vybrala 
karoserie Lukáše, Lucinky a Beátky. Další výsledky, fotky a videa přijdou brzy. 



 
           
 
12.1.2015 - Podrobné výsledky Hondy v Praze jsou tady. Díky Frantovi máme i pár 
fotografií ze závodu. S ohledem na velký zájem o oblečení z bazaru sdělujeme, že kolekci 
pro domácí mazlíčky prodává Radek Pavlíček. Volejte prosím přímo jemu. Ještě několik 
setů je k dispozici.  
 
11.1.2015 - V sobotu 10.1.2015 se v Praze konal první závod letošního seriálu Honda Cup. 
Do Prahy posíláme veliké díky za milé závody na stále velmi populární autodráze. Celkové 
výsledky závodu jsou zde. Podrobné výsledky skupin a fotografie zveřejníme po dodání.  
 
    
 
10.1.2015 - Registrace na BPA CUP v Praze je uzavřena. Byl naplněn maximální počet 
přihlášených týmů. Další týmy se mohou z časových důvodů závodu zúčastnit v případě 
odhlášení některého z registrovaných týmů.   
 
9.1.2015 - Že závody Pražského poháru nejsou pro slečinky se už přesvědčil kdekdo. 
Naposledy tvrdost závodů poznal Roman Kalhous ve středu 7.1.2015, když ihned po startu 
byl ve třetí zatáčce brutálně sestřelen dosud nezjištěným pachatelem. Výraz ve tváři 
vítěze pražské Šestihodinovky jasně vystihuje, co si o bezohledné jízdě neznámého muže 
v modré mikině myslí... 
 
                     
 
8.1.2015 - Několik fotografií ze středečního Pražského poháru na Podbabě máme k 
nahlédnutí díky Frantovi Holému.  
 
 
 
7.1.2015 - Dnes se konal první letošní Pražský pohár. Závodu se zúčastnilo pouze 18 
automodelářů. Atmosféra báječná, na naši žádost bylo připraveno i menší občerstvení. Až 
na pár krosčeků férový závod. Cesta domů pro všechny snad bez problémů. Tady máme 
výsledky skupin i celkové pořadí. 
 
6.1.2015 - Ve středu 7. ledna 2015 v 18.00 hodin startuje další závod Pražského poháru. 
Závod se uskuteční na autodráze AMC Praha 6.  
 
                    
 
4.1.2015 - V nedělním závodě v Gothě skončil JMS druhý a JŠ sedmý. Gratulace. 
 
      
 
3.1.2015 - V roce 1992 se v České Lípě konalo vytrvalostní mistrovství Evropy. Díky 
Tomáši Šenovi máme možnost shlédnout některé dobové fotografie. Více zde 
 



 
 
2.1.2015 - Známe pořadí týmů v sobotním závodě na Novoročním závodě v Gothě. Plus 
obrázek vítězné dvojice.  
 
      
 
1.1.2015 - S novým měsícem je zde i nová modelářská dívka měsíce. Dále přinášíme 
důkaz o tom, že naše Zlaté prase si konečně našlo svého nového majitele. V Gothě začíná 
tradiční Novoroční závod. 
 
        
 
31.12.2014 - Poslední letošní zprávy ze světa slot racingu naleznete zde: 
 
                               
 
 
28.12.2014 - Vypadá to, že dívkou roku 2014 se opravdu stane dívka měsíce listopadu, 
která má svůj původ na blíže nezjištěném místě na Moravě.  
 
26.12.2014 - V pondělí 29.12.2014 bude od 17.00 hodin autodráha otevřena pro 
veřejnost.  
 
24.12.2014 - Jsou zveřejněna pravidla na BPA Cup Praha 2015. Jedinou změnou je 
povinná karoserie pro vítěze předchozího závodu. Registrace závodníků je otevřena s tím, 
že všichni zájemci se musí přihlásit na doctor99doctor@gmail.com Těšíme se na Vaši 
účast ! 
 
                   
 
22.12.2014 - Vzhledem k šířícím se dotazům na aktuální dění okolo Standy Poliče 
zveřejňujeme poslední informace, včetně prosby o případnou finanční podporu. Všem, 
kteří pomohou, předem děkujeme.  Thanks to the interest of many of you we publish 
latest news concerning Standa Polic. For all support, including the financial support, we 
would like to thank you. For more info please click here: 
 
 
 
21.12.2014 - Kdo si oblíbil autodráh nazvanou Monster, musí místo do Anglie již zamířit 
mnohem jižněji, konkrétně do slunné Itálie. V termínu od 19. do 22.3.2015 se koná Italian 
Masters. Paolo Trigilio dokonce slibuje možnost ochutnat v sobotu v typické toskánské 
restauraci světoznámý stejk “fiorentine” za velmi rozumnou cen. Další důvod proto, aby 
se člověk do Itálie vypravil. Technické informace a pravidla zde.  
 
 
 



20.12.2014 - Vánočním dárkem jsou různorodé obrázky ovladačů, kterými různí lidé v 
různých koutech této planety ovládají své modely. Dále jsme využili příležitost a pobavili 
se s výraznou osobností britského slotracingu. Rozhovor s Graemem si můžete přečíst 
zde.  
 
                    
 
18.12.2014 - Díky KAM Trutnov se další závod DDM CUPU konal vysoko v horách. 
Výsledky závodu i aktualizované průběžné pořadí zde. Reportáž zde. Fotky zde. 
Videozáznam ze závodu je zde. 
 
 
 
17.12.2014 - Termíny 2015 
 
Závody BPA CUP 2015 se budou konat ve dnech:  
31.1.2015 - AMC Praha 6 
11.4.2015 - místo bude doplněno 
17.10.2015 - Brno 
5.12.2015 - Pardubice 
 
Závody DDM Cup 2015 se budou konat ve dnech:  
13. 1. 2015 - HK 
3. 2. 2015 - HK 
24. 2. 2015 - Trutnov 
17. 3. 2015 - HK 
7. 4.2015 - HK ? 
28. 4. 2015 - Trutnov? 
19. 5. 2015 - HK? 
2. 6. 2015 - Pardubice + vyhlášení 
 
15.12.2014 - V úterý 16.12.2014 se v Trutnově koná poslední letošní závod DDM CUP. 
Start závod děti kolem 17.30 hodin. V případě zpoždění na příjezdu se ozvěte. Že 
trutnovští závody pořádat umí, se lze dočíst v jedné i druhé reportáži z minulých závodů. 
Příjezd na autodráhu v Trutnově je popsán tady. 
 
14.12.2014 - Video z BPA Cupu v Pardubicích je zde. Čtyři fotky a výsledky z Hondy v Plzni 
jsou díky Kamilovi K. zde  
 
10.12.2014 - Do fotogalerie z BPA Pardubice 2014 přidány další fotografie, které poslal 
Kamil Klapka 
 
9.12.2014 - Vzhledem k tomu, že závodníků v takřka důchodovém věku přibývá, jistě 
uvítají poslední inovaci firmy Cahoza ve značení převodů. Zakoupíte na e-shopu HRC 
 
 
8.12.2014 - Pár fotografií ze sobotního závodu BPA CUP Pardubice 2014 lze nalézt tady 
    



7.12.2014 - Třicetšest závodníků, osmnáct týmů, čtyři hodiny ostrého závodění, dva 
vítězné týmy a nespočet minut dobré mikulášské zábavy. Tak takový byl BPA CUP v 
Pardubicích konaný ve dnech 5. a 6. prosince 2014. 
 
Výsledky závodu jsou zde. Pořadí určoval součet bodů získaných ve dvou samostatných 
hodinových závodech. Při shodě bodů určil pořadí celkový nájezd kol.     
     
V kategorii SUPERPRODUCTION nastoupily jen dva týmy a vítězem se stal Leon.  
 
Prvním týmem, který úspěšně prošel přejímkou, byl SCRC Vienna (a to byť musel přijít 
opakovaně).   
 
Vítězem internetové ankety se stal tým Roka Roka (píše se bez pomlčky). 
 
Zlatou cenu dostal i závodník, který na závody nakonec nedorazil.  
 
Potěšila nás hojná účast čestných hostů a legendárních modelářů.  
 
Tým s největší vlastní fanouškovskou základnou byl Hoja Hoja (zde je případné užití 
pomlčky nejasné).  
 
Hlavním partnerem závod byl BPA slot racing, který každému týmu, který přijel na závod, 
daroval karoserii z vlastní produkce a zdarma poskytl nespočet dobrých rad. 
 
Konkrétní ceny pro účastníky dodali také HRC slot racing, Kamil Klapka, Jirka Míček 
Senior, Venda Kohout a Jirka Štrunc.  
 
Zvláštní poděkování patří paní Kalhousové za zajištění perfektního bufetu a Vladimíru 
Horkému za rychlou a účinnou pomoc při odstraňování technických problémů žákovských 
modelů.   
 
Díky všem, kdo dorazili v mikulášských převlecích a kostýmech.  
 
Potěšila širší účast žáků. Odměnou jim byly barevné létající talíře typu S.O.S. Oceans.  
 
Závodu se zúčastnili automodeláři nejen čeští a moravští, ale i zahraniční. Je třeba 
vyzdvihnout výkony modelářů ze Slovenska, Rakouska, Španělska a Anglie.  
 
V celkovém pořadí zvítězil Pat a Mat. A protože na místě závodu byl i zástupce hlavního 
partnera závodu BPA slot racing Radek Pavlíček, jednoznačně změnil s okamžitou 
platností a bez možnosti odvolání pravidla tak, že aktuální vítěz závodu obdrží od BPA slot 
racing konkrétní karoserii, kterou musí použít pro další závod BPA Cupu, kterého se 
zúčastní. Přitom výběr typu karoserie, tloušťky lexanu i rysky pro obstřižení provede sám 
Radek Pavlíček.  
 
Pevně věříme, že všichni členové týmů, které obdržely ceny obsahujících alkohol, si 
mohou bez pomoci jiných toto shrnutí přečíst.  
 



Další závod se koná dne 31.1.2015 na autodráze AMC Praha 6. Počet týmů bude opět 
omezen. Registrace na závod bude brzy otevřena.  
 
Jsme rádi, že jste na našich závodech.  
 
SCRC Pardubice 
 
6.12.2014 - A JE TO !!! Poslední letošní závod BPA CUPU v Pardubicích je u konce. Veliké 
díky všem, kteří přijeli a užili si závod podle svých představ.  
 
5.12.2014 - Mikulášský BPA CUP PARDUBICE 2014 začíná !!! 
                        
3.12.2014 - Listopadová dívka měsíce je zároveň nejoblíbenější dívkou roku 2014 s 26 
nejlepšími hodnoceními. Překonat ji může jen dívka měsíce prosince. Závod BPA Cup 
Pardubice 2014 je za dveřmi. V pátek 5.12.2014 bude dráha otevřena od 17.00 hodin s 
tím, že trénink  bude ukončen 22.00 hodin bez výjimek. V sobotu se dráha otevře v 7.30 
hodin. Všechny přihlášené týmy žádáme o kontrolu, zda jsou na startovní listině a v 
případě, že již nyní víte, že nebudete moci dorazit,  dejte to prosím obratem vědět. Další 
zájemci o závod čekají na případné volné místo.  
                  
 
26.11.2014 - Registrace na závod BPA Cup Pardubice 2014 je uzavřena. Další tým se 
může účastnit jen při odhlášení některého z přihlášených týmů. Další závod DDM Cupu se 
konal v Hradci Králové. Výsledky závodu i průběžné výsledky seriálu jsou zde. Několik 
fotografií zde a krátké shrnutí průběhu závodu zde. 
 
24.11.2014 - Pravděpodobně nejstarší závod v České republice je Šestihodinovka na 
legendární autodráze na Letné. Dostalo se nám do počítače pár fotografií ze závodu. Ke 
shlédnutí jsou zde. Zda někdo napíše i reportáž není jisté.  
     
23.11.2014 - Další závod Šestihodinovky na Praze 7 je u konce. Vítězem je dvojice 
KULOVANÝ - KOHOUT. Za nimi Seifert - Plecitý a třetí skončili Hensl - Vujaklija.  
 
 
22.11.2014 - Pár nových fotografií je v části HISTORIE SRC. K tomu přidáno plno 
modelářských kufrů.  
 
19.11.2014 - Důkaz o tom, že Derniš má (jako vždy) pravdu, je tady: 
        
 
18.11.2014 - Zelený maskot Tepláren Brno se (bez ohledu na aktuální oblečení) jmenuje 
TEPLÍK. Prozatím neznámé je jméno jeho červené partnerky. 
 
   17.11.2014 - V termínu od pátku 21.11.2014 do neděle 23.11.2014 se na Praze 7 
uskuteční další závod legendátní Šestihodinovky. Pravidla zde. Další videoreportáž se týká 
závodu dětí na DDM Cupu v Pardubicích dne 4. listopadu 2014. Fotky neznámých 
modelářů historie pokračují tímto snímkem, o němž není zjevné, o koho se na něm jedná.  
      



 
 
15.11.2014 - Kamil K. dodal historické materiály pro rubriku Historie SRC. Dále 
aktualizovány fotografie v části British Nationals a Muzeum Brooklands.  
 
14.11.2014 - Do alba 2014 - Eurocup Praha doplněny fotografie od Martina Hojera 
 
13.11.2014 - Šestnáct týmů se již přihlásilo na BPA Cup do Pardubic. Protože se jedná o 
závod konaný na Mikuláše, očekáváme, že účastníci závodu budou oblečeni do příslušných 
kostýmů.  
                                       
 
11.11.2014 - Je tu další rozhovor. Slovensko má nyní dva aktivní scalové jezdce. A jeden z 
nich nám poskytl rozhovor.  
 
10.11.2014 - Díky Martinu Hojerovi máme k dispozici mnoho dalších fotografií. Začínáme 
závodem Czech Masters 2014 
 
7.11.2014 - Přidány fotografie z posledního DDM Cupu v Pardubicích. Dále prosíme 
pamětníky, zda určí, kteří tři automodeláři se nacházejí na následující fotografii:  
    
6.11.2014 - Stručná zpráva o průběhu útermího DDM Cupu v Pardubicích je zde 
 
5.11.2014 - Po včerejšku aktualizovány průběžné výsledky DDM CUPU 
   
 
3.11.2014 - V úterý 4.11.2014 se na autodráze v Pardubicích koná další závod DDM Cupu. 
Dráha bude otevřena nejpozději v 17.00 hodin. Upozornění k tomuto závodu lze nalézt 
zde. Dále jsou ke shlédnutí některé fotografie z víkendového Eurocupu v Praze. 
 
2.11.2014 - Listopadová dívka měsíce je zde 
 
1.11.2014 - Protože se množí stížnosti na špatné fungování automatického překladače 
google, který mnoho hovorových výrazů z moderní španělštiny zatím nestačil pochytit, 
bylo třeba provést ruční přeložení text do češtiny, aby těch pár z vás/nás si mohlo 
reportáž v klidu přečíst. Mnohdy třeba nepřesný český překlad reportáže o Hondě v Brně 
je zde. Jako bonus přidáno i pár fotografií doplňujících již zveřejněné video z konce závod. 
Pražský Eurocup má LIVE stream zde 
 
31.10.2014 - Dnes je Halloween - více zde 
          
30.10.2014 - DDM CUP v Pardubicích se koná dne 4.11.2014. Kdo se bude chtít závodu 
zúčastnit, měl by vědět toto  
 
29.10.2014 - Krátká reportáž o závodě Hondy v Brně je k přečtení zde.   
 
26.10.2014 - Bez komentáře... 
                         



25.10.2014 - Honda v Brně se opravdu vydařila. Výsledky zde. A ještě pár fotografií, 
včetně vzkazu pro Standu. 
  
2.10.2014 - Dnes závod SPCV v Nové Pace. Dorazilo 12 automodelářů, pilo se pivo od 
vodáků, počítaly se možná najetá kola na červené, která opět nepočítala, bojovalo se o 
hadry a benzín, ale především se závodilo v příjemné atmosféře. TQ získal Jan Žemlička, v 
závodě plném karambolů zaslouženě zvítězil  Ota Pačes startující z B skupiny. Další pořadí 
i několik fotografií zde.  
 
19.10.2014 - Rozhovor s tímto automodelářem najdete zde: 
 
18.10.2014 - Dle dosud neoficiálního světového rankingu ISRA se novou světovou 
jedničkou po MS v Limbaži stal Matti Fyhr. Druhý Horký, třetí Castricone. Jak jste na tom 
Vy se můžete dočíst zde.   Zároveň aktualizován bazar. 
 
17.10.2014 - Automodelářská prosba 
                   
14.10.2014 - Stručná zpráva z dalšího závodu DDM CUP HK je k přečtení zde. Výsledky a 
průběžné pořadí zde. Fotografie zde   
   
13.10.2014 - Velký závod v Limbaži skončil, ale chystá se další v Pardubicích. Dne 
6.12.2014 odstartuje BPA CUP Pardubice 2014. Změny v pravidlech nejsou žádné. Jen 
připomínáme, že bude umožněn páteční trénink, ovšem bez možnosti spát na dráze. 
Seznam automaticky přihlášených týmů jsme mírně rozšířili. Už je sepsáno 10 týmů. 
Pokud něco nesouhlasí, dejte vědět. Zároveň začíná přihlašování pro další zájemce.  
 
12.10.20.14 - Výsledky ES24 na MS ISRA v Limbaži 
 
11.10.2014 - Tonda TKV Vojtík mistrem světa v ES24 !!! 
    
10.10.2014 - Kvalifikace ES24 a výsledky čtvrtfinále 
 
9.10.2014 - Výsledky F1/32 na MS ISRA v Limbaži. Mistrem světa je Ital Castricone. 
Mimochodem, rozhovor s ním z roku 2012 naleznete zde. 
   
8.10.2014 - Výsledky "baby ES" na MS ISRA v Limbaži 
 
7.10.2014 - Domácí jezdec Janis Nabokins se stal mistrem světa v ES32. Dvě kola za ním 
Vladimír Horký. Výsledky finále zde 
 
6.10.2014 - Výsledky PR24 na MS ISRA v Limbaži 
 
5.10.2014 - V Limbaži se koná mistrovství světa ISRA. Živý přenos je k dispozici na této 
stránce 
 
4.10.2014 - V Klokočově pokračuje seriál Morava open 2014. Přinášíme jako první 
výsledky formulek a jejich průběžné pořadí. 
 



3.10.2014 - Zvolili jsme novou formu fotogalerie. Více zde 
 
1.10.2014 - S říjnem přichází i nová dívka měsíce. Jako obvykle se jedná o prostou 
venkovskou dívku žijící přes léto v jedné zapadlé vesnici. Třeba právě ona se stane dívkou 
roku.  
 
30.9.2014 - Fotky z Britského mistrovství 1/24 jsou tady.  
 
 
S potěšením zjišťujeme, že po zveřejnění výzvy mnozí automodeláři skutečně prohledali 
šuplíky a krabice a dodali pro začínající žáky plno věcí. Konkrétní díky patří těmto lidem: 
Jirka Cihlář, Jarda Švanda, Martin Kalina, Roman Kalhous, Miloš Hojer, Jarda Derniš, Petr 
Pipan Štěpánek, Jaroslav Starosta Vítek, Tomáš Voříšek Stejskal, Láďa z Hvozdů Janecký  
 
 
Výsledky závodu DDM v Trutnově a průběžné pořadí lze nalézt zde.  
 
Do schránek dorazilo nové číslo časopisu BSCRN. Dle slov Pata Skena předposlední číslo z 
jeho pera, neboť po listopadovém čísle dokumentující nadcházející MS v Limbaži předá 
redakci dál.   
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29.9.2014 - Prozatím jsou z BPA CUPU BRNO 2014 k dispozici jen fotografie pořízené 
mobilním telefonem. K prohlédnutí zde. 
 
28.9.2014 - Součástí oslav 50 let slot racingu v Brně byl i závod BPA CUP BRNO. A oslavy 
se nepochybně vydařily. Za startovné a s podporou díky HRC slot racing a zejména BPA 
slotracing se podařilo předat plno hodnotných cen. Vedle celkového pořadí, nyní 
tvořeného součtem bodů získaných v obou částech závodu, a pořadí v kategorii 
Superproduction se pozornost také směřovala na speciální soutěž vyhlášenou brněnskými 
pořadateli, konkrétně k největšímu nájezdu v obou jízdách na červené drážce. Odměnou 
pro vítěze byla láhev domácí slivovice s nezjištěným procentem alkoholu. Nakonec se 
ukázalo, že šanci mají dva týmy. MMT1 a Novis. Po první části měl MMT náskok 1 kolo, 
nicméně ve druhé části zajel Frankie 101 kol a Gumídek musel získat pro shodný počet kol 
alespoň 100. Neuvěřitelně vyrovnaný závěr jízdy a úporná snaha tento cíl splnit se 
ukázala nad síly MMT, nicméně o jedno jediné kolo. Nájezdem 199 ku 198 získal láhev 
brněnské automodelářské slivovice tým Novis.  
 
Dva týmy využili možnosti nastoupit do závody s TAXI auty. JPP All Risk dojel třetí a 
BRNO TEAM pátý. Velmi dobrý výkon, přičemž nás potěšilo, že ani jedna posádka neměla 
potíže si s půjčenými vozy hezky a rychle zazávodit.  
 
Reportáž máme slíbenou od externích dodavatelů, tak se necháme překvapit, co v ní 
bude.  
 
Díky všem závodníkům, kteří dorazili na závod. 



 
Zde jsou výsledky závodu: 
 
 
 
 
25.9.2014 - Řady modelářů, kteří sepisují pro ostatní reporty ze závodů se rozšiřuje. Tuto 
reportáž jsme obdrželi z Trutnova.  
 
22.9.2014 - Další flashback do historie slotracingu je zde. Pár dobových autodráh, vesměs 
již neexistujících...  
 
 
 
20.9.2014 - Připomínáme, že závod BPA BRNO 2014 je jednodenní a v pátek nebude 
umožněno trénovat. Otevření dráhy bude v sobotu v 7.30 hodin. Ať mají všichni stejný 
čas na trénink. Jedna změna v názvu týmů.  
 
19.9.2014 - V úterý 23.9.2014 se uskuteční další závod seriálu DDM CUP. Závod se 
tentokrát pojede na autodráze v Trutnově. Adresa je V Domcích 488,  541 01 Trutnov-
Horní Předměstí. 
 
 
 
K cestě domácí uvedli, že přijedete do Trutnova, jedete pořád rovně na první kruhovy 
objezd, tam pojedete rovně na druhý kruhový objezd, na tom odbočíte doprava a na první 
křižovatce doleva mezi baráky az přijedete na parkoviště školy. Poté obejdete školu 
(tuším, že zprava) až se dostanete k vratům na stadion. Tady už máme dráhu. V případě 
problémů s navigací zavolejte 777 684 495. Začátek je v 17,30 hod, domácí na dráze 
budou cca od 16.00 hodin.  
 
Připomínáme, že délka tras Trutnov - HK i HK - Trutnov je v obou směrech totožná. A 
trutnovští na závody do HK pravidelně dojíždějí... :-)   
 
18.9.2014 - Je pravdou, že našim cílem je zkusit přivést zpět do slotracingu některé 
úspěšné osobnosti a zároveň kamarády. A kde jinde začít než u Františka "Frankieho" 
Poledny. Už v žákách byl docela problém jej na závodech porazit. Vyhrál nespočet závodů 
a v Brně na mistrovství světa v roce 1996 se v kategorii F132 stal mistrem světa. Kdo má 
zájem se s ním dnes poměřit, může přijet opět do Brna, tentokrát 27.9.2014 na BPA CUP 
2014. Jsou volná už jen tři místa ve startovním poli.  
 
    
 
17.9.2014 - S potěšením zjišťujeme, že se náležitě rozrůstá sbírka historických materiálů 
vážících se na SRC. První díl nekonečného seriálu najdete zde. Všem, kteří hledali, 
skenovali a posílali patří VELIKÉ DÍKY.   
 
                     Závody maket se dne 6.9.2014 konaly v Nové Pace. Výsledky zde.  



 
                     Internetová anketa na BPA CUP BRNO 2014 je zahájena. Klikejte s tím, že 
soutěž končí příští pátek ve 13.00 hodin, tedy den před závodem a tým s nejvíce hlasy 
získá jako obvykle hodnotnou cenu.  
  
                     Seriál Pražský pohár 2014-2015 ještě nezačal a již tu máme změnu pravidel, 
resp. termínů. Více zde.   
 
                     Na nově otevřené šestiproudé autodráze v německém Bannewitzu se v 
termínu 10. - 12. října uskuteční závod SKODA RALLYE 2014. Pravidla v kostce: podvozek 
PR, karoserie BPA Škoda Fabia a motor 16D pro týmový závod a BPA Škoda Octavia a 
motor X12 pro závod jednotlivců. Zahraniční, zejména čeští, jezdci vítáni. Více zde.  
 
 
15.9.2014 - BPA CUP BRNO 2014 se blíží 
 
3.9.2014 - 1. závod DDM CUP v Hradci Králové 
      
2.9.2014 - Dnes, tedy v úterý 2.9.2014 v 17.30 hodin odstartuje další ročník seriálu DDM 
CUP HK závodem na autodráze v DDM Barák v Hradci Králové. 
 
Vzhledem k nejasnostem o dalším fungování klubu SCRC-Praha 7 ve stávajících 
prostorech DDM Praha 7 jsou prozatím do konce roku 2014 vypsány pouze dva závody 
Pražského poháru, a to vždy na dráze klubu AMC Podbaba. Propozice seriálu naleznete 
zde.  
 
Podrobné výsledky British Nationals 2014 jsou zde. Časy na kolo jednotlivých závodníků 
lze dohledat zde.  
 
V nabídce prodejců modelářského materiálu se brzy objeví tyto nové produkty: 
  
1.9.2014 - S novým školním rokem přichází i nová dívka měsíce.  
 
27.8.2014 - Byly přidány výsledky britského mistrovství. 
 
 
20.8.2014 - Jednou z nezbytných věcí ve slotracingu je vyvažovačka kotev. Jak takové 
zařízení může vypadat si lze prohlédnout na dvou snímcích. Pod kotvou je gumička, která 
kotvu roztáčí a v levém horním rohu stroboskop, který určí nevyváženou lamelu kotvy. 
Více k zařízení mohou sdělit ti, kteří jej viděli osobně či dokonce vlastní.   
       
 
6.8.2014 - F1 vyhrál Jirka Karlík (137 kol). SP32 Jozef Miškolci (147 kol), G12 opět Jozef 
Miškolci (152 kol) a G7 Jiří Indra z Hradce Králové s nájezdem 208 kol. Zřejmě to byl bratr 
Jindry, který tehdy asi nemohl na závody dorazit... 
         
5.8.2014 - Prázdninové dny čekání na další závody chceme opět věnovat troše historie. 
Toto je jedna ze slavných autodráh minulosti. Tentokrát bez ankety s tím, že kdo má 



návrh, kde by to mohlo být, nechť lokaci dráhy napíše do konference. Nutno podotknout, 
že správné řešení (možná) známe a máme důkaz...  
              
2.8.2014 - Další aktuality z dění ve slot racingu jsou zde 
 
1.8.2014 - S polovinou prázdnin přichází také nová modelářská dívka měsíce 
 
29.7.2014 - Zanedlouho tomu bude 30 let, co se odehrály tyto závody: 
 
 
(text byl publikován v časopise Modelář 6/1985, str. 23) 
 
22.7.2014 - ...je odstartováno !!! 
 
19.7.2014 - Podzimní sezóna závodů DDM Cup 2014 startuje závodem dne 2.9.2014 v 
Hradci Králové. Pouze v případě neotevření Baráku se závod přesune do Pardubic. 
Aktuální informace budou na stránkách. Dva závody budou také v Trutnově. Termíny zde 
 
18.7.2014 - V pořadí již třetí letní veřejné ježdění je za námi. Báječná účast dětí i 
dospělých a skvělá atmosféra. Dětí nakonec závodilo jen 9, ačkoliv jich dorazilo více. 
Zvítězil dle očekávání Roman Klapka, který dorazil z největší dálky. Druhý skončil Lukáš 
Tříska a třetí nově příchozí Sebík Mizera. Další pořadí tady. Dospělí si vylepšili kondici 
závodem bez nasazovačů. Zvítězil náš Roman (Kalhous), ale zlínský Roman (Klapka) jej 
pěkně potrápil. Díky všem co dorazili, ale i těm, co pro děti přivezli dárky do cen. 
Konkrétně šlo o BPA slot racing, Michala Berana, Žamberáky, Kamila Klapku, Tondu 
Třísku, Radka Nováka a paní Kalhousovou, které pro všechny napekla luxusní koláč. Fotky 
zde.  
 
15.7.2014 - Drobná motivace pro ty, kteří stále váhají, zda tuto středu 16.7.2014 v 17.00 
hodin dorazí na pardubickou autodráhu:   
                  
14.7.2014 - Výsledky a reportáž z britského SUPERCUPU 2014:   
 
13.7.2014 - Pro mnohé je britské národní mistrovství 1/24 lepším závodem než věhlasné 
mistrovství světa ISRA. Letošní závod BOC 1/24 International se koná v Richardson’s 
near Chichester, který naleznete zde. Poslední BSCRA pravidla tady. Další aktuální 
informace naleznete v MENU na této stránce 
 
11.7.2014 - A opět informace z oblasti WING CARS.V Německu je slot racingu věnováno 
mnohem více prostoru ve zpravodajství než u nás. Příkladem je jsou tato tři videa. Byť v 
jsou v němčině, ukazují, že i o slot racingu lze vytvořit poutavé zpravodajství zajímavé 
pro širší veřejnost. Co je úžasné jsou záběry vysokorychlostní kamery ukazjící, co se s 
modelem na dráze vlastně děje. Všechna videa jsou ke shlédnutí zde  
         
8.7.2014 - Tentokrát jsme přistihli při tajném testování jezdce týmu Ferrari. Důkaz je zde 
                                  
 



2.7.2014 - Tak jako již tradičně, blíží se červencové veřejné ježdění na dráze v 
Pardubicích. Tentokrát se bude konat ve středu 16.7.2014 od 17.00 hodin. Od 18,00 hodin 
je plánován krátký závod dětí o hodnotné ceny, které jistě rádi přivezou dobrovolníci z řad 
dospělých. Ti si potom za odměnu mohou dát závod mezi sebou, např. s modely DDM cupu 
či PR24. Pivo, pito, limo, káva a čaj bude zajištěno. 
 
1.7.2014 - Nová dívka měsíce je tu. Také byly přidány nějaké fotky z Morava Open v 
(Mariánském) Údolí Smrti. Více fotek na stránkách seriálu. 
                    
 
29.6.2014 - Ačkoliv někdo tvrdí, že wing-carové závodění míří ke svému konci, jiní tvrdí a 
ukazují, že lepší to být nemůže. Letošní mistrovství světa se uskutěčnilo ve Finsku v 
Laihia a v královské kategorii G7 zvítězil Petr Krčil. Pár fotografií je zde  
 
24.6.2014 - Čtrnáct míst na BPA CUP BRNO 2014 je obsazeno. Zbývají čtyři místa.  
 
18.6.2014 - Již potřetí se v červnu do Prahy sjeli nejlepší automodeláři z celé Evropy na 
mezinárodní závod nazvaný Czech Masters 2014 Praha. Jak celý průběh závodu ukázal, 
organizátoři se z předchozích ročníků i jiných seriálů poučili a uspořádali nejlepší 
modelářské setkání, které se kdy u nás konalo... více zde        
             
16.6.2014 - Czech Masters 2014: 
 
ESG12: 1. Horký, 2. Vojtík, 3. Marek (další pořadí zde) 
 
ES24: 1. Horký, 2. Nabokins, 3. Kulovaný (další pořadí zde) 
 
 
13.-.15.6.2014 - O tomto víkendu se v Praze Podbabě koná CZECH MASTERS 2014 
  
                               PRAVIDLA                                 ČASOVÝ ROZVRH 
 
           
8.6.2014 - Honda v Nové Pace = Formule 1 v Monaku 
 
Lidé vlastně neví, proč na závody do Nové Paky jezdí. Je málo závodů, kde se jezdí na 
zastaralé desítky let staré trati, která je krátká a neumožňuje snadné předjíždění. Kolize 
jsou vesměs likvidační, nasazovači si neodpočinou. Ale vždycky závodníci s radostí 
přijedou.  Zásadně se tam závodí v létě, kdy počasí přeje lehkému oblečení, grilovaným 
kuřatům a velké spotřebě tekutin všeho druhu. Nelson Piquet kdysi řekl, že jezdit s 
formulí 1 v Monaku je jako létat s helikoptérou v obývacím pokoji. A měl pravdu. O Hondě 
v Nové Pace to platí obdobně. A přeci si nikdo nedokáže představit, že by seriál tento 
závod neobsahoval. Kdo zde byť jednou zvítězí, je navždy legendou.  Tak moc si je 
formule 1 v Monte Carlu podobná s Hondou v Nové Pace. Kdo nevěří, důkazy nalezne zde 
     
 
3.6.2014 - Existuje jistě mnoho krásných či mnoho dlouhých autodráh na světě, nicméně 
po shlédnutí této jsem si řekl, že by to musel být zážitek se tady svézt.  



 
 
 
 
1.6.2014 - Blíží se dovolené, moře, západy slunce a proto přichází nová dívka měsíce 
června. 
 
 
 
 
Tento víkend se v Plzni konal EUROCUP.  Výsledky: 
 
         
 
 
 
     
 
 
 
 
Zpět k Mistrovství ČR žáků ve Vratislavicích. Fotografie lze nalézt zde Navíc se nám 
podařilo získat kromě stručných výsledků i technické detaily k dvounásobnému mistru ČR 
Romanu Klapkovi jeho modelu G12: podvozek Club 12, Cahoza setup built by VOKI, 
Koford 35°, kola  R.Pavlíček BPA  B1/14 na 12mm disku, převod  HRC 7z / ARP 44z, 
karoserie BPA 055 Porsche 
 
A nyní výsledky:  
PR-32, mladší žáci: 1. Roman Klapka - SRC Zlín, 2. V. Sita - Vratislavice, 3. Matěj Mechl -
SRC Zlín 
PR-24, mladší žáci: 1. M. Hlaváč - Č. Budějovice. 2. Roman Klapka - SRC Zlín, 3. D. 
Koudelka - Vratislavice. 
ES G-12, mladší žáci: 1. Roman Klapka - SRC Zlín, 2. V. Sita - Vratislavice, 3. M. Hlaváč - Č. 
Budějovice 
 
 
SRC Chapman Hlinsko a jeho televizní reportáž ze závodů.  
 
 
 
29.5. 2014 - Speciální modelářský obchod E-SLOTCAR je nyní k dispozici i v anglické verzi. 
Klikejte a nakupujte zde / New slot car racing e-shop is currently available in English. 
Click and buy here.  
HRC 
28.5.2014 - Po skončení české Grand prix je tady nový závod GRAND PRIX. 
Automodelářský klub Bannewitz zve všechny české automodeláře na první závod s 
názvem Grand Prix 2014, který se koná ve dnech 21.-22. června 2014 na jejich nově 



rekonstruované autodráze. Pozvánka je zde. Další závody na této autodráze budou 
následovat.  
 
 
27.5.2014 - Pořadatel DDM CUPU 2014 upřesnil pravidla pro závod. Bylo doplněno 
speciální pravidlo: kdo přijde na přejímku či start závodu s  motorem, který není originál 
PROSLOT S16D  nebo je jakkoli upraven, tomu motor vyletujeme a jakožto válečný 
konfiskát zabavíme a použijeme do cen pro děti. Příchodem na přejímku závodu či na 
start závodu každý projevuje souhlas ve všemi uvedenými pravidly. Odvolání se proti 
rozhodnutí pořadatele není přípustné.   
 
 
 
 
26.5.2014 - Dubnové číslo SCRN přináší pro českého modeláře méně zajímavé čtení než 
obvykle. Rozebírá tři v současné době hlavní témata práce britské rady (srovnej s tím, co 
dělá česká rada pro české automodeláře), kromě věcí jako organizace mistrovských 
závodů v měřítkách 1/24 a 1/32 po celé británii konkrétně přípravu nových jednodušších 
pravidel, přípravu nové společné rozebíratelné autodráhy (jenž má od září 2014 nahradit 
stávající Monster) a konečně přípravu nového produkčního podvozku pro modely v 
měřítku 1/32 mající nahradit stále se kroutící JK Cheetah 1/32. Následují reportáže o 
závodech 32BOC ve Fylde, o mistrovství USA scale division, kde většinu trofejí pobrali 
Gilbert a Gawronski a o 24BOC  v Pinewoodu, vše doplněné o technické tabulky 
úspěšných závodníků o složení modelu. Dále časopis obsahje představení klub Coulsdon, 
zamyšlení nad mladou generací závodníků v Británii s dovětkem "kdo získá po Cleavovi a 
Saundersovi další titul mistra světa?" a nakonec zajímavá soutěž ukazující 23 pracovišť 
modelářů (včetně několika českých) s nutností určit, komuže to vlastně patří. A kdyby 
někdo nevěděl, na následující straně je vtipná nápověda. Tentokrát navrhuji 5 liber 
britských utratit za pár piv a časopis si jen půjčit u kamarádů... 
 
 
 
 
24.5.2014 - Výsledky prvního závodu DDM CUP 2014 jsou tady. Austerlitz je skutečně 
německý název pro Slavkov u Brna, nikoliv Kyjov, líheň automodelářských talentů. Důkaz 
o tom je zde 
 
23.5.20014 - První letošní týden v květnu končila v hlavním městě Španělska Madridu 
výstava věnovaná úspěchům pilota Formule 1 Fernanda Alonsa. Součástí výstavy byly 
všechny vozy, s nimiž tento španělský pilot závodil, získané trofeje a další věci vztahující 
se k závodům. Několik fotografií z velmi povedené výstavy jsou k prohlédnutí zde.  
 
 
 
 
21.5.2014 - Svátek má Monika. Včera proběhlo vyhlášení mistrovství České republiky BPA 
Gallardo Cup 2014 a konal se první letošní závod seriálu DDM Cup 2014. Fotogalerie zde. 



Výsledky žáků zde. Výsledky dospělých nejsou k dispozici, ale zvítězil Václav Kohout před 
Doctorem a Věčným vývojem.  
 
       
 
18.5.2014 - Petr Krčil se stal ve Finsku na MS dvounásobným mistrem světa. Jedná se o 
kategorie G7 i OMO. Gratulace ! Výsledky OMO zde a G7zde 
 
     
 
17.5.2014 - I Bernie Ecclestone by byl spokojený být v pozici Jardy Švandy. Seriál Morava 
Open k radosti mnohých zavíta i do Pardubic u Hradce Králové a počet 25 závodníků v 
G12 byl přesně to, co organizátoři předpovídali. Milé a vyrovnané závodění a po delší době 
nikoliv moravský vítěz závodu G12. Ale již v Mariánském údolí, které nahradí do třetího 
závodu původně plánovaný Vítkov s Klokočovem, může být všechno jinak. Kdo má fotky, 
nechť laskavě zašle na email. Díky všem, kdo dorazili. Výsledky zde 
 
     
 
 
15.5.2014 - Ačkoliv další závod BPA CUP BRNO 2014 se koná až ke konci září, přihlášky se 
množí. Připomínáme omezený počet týmů na 20. Dnes dorazily hned čtyři přihlášky z Brna 
a třetina míst je tak obsazena. Více zde 
 
13.5.2014 - Na žádost mnohých, kteří si zřejmě špatně zapsali termín druhého závodu 
seriálu Morava Open 2014 v Pardubicích, jsme se rozhodli, že tuto sobotu zorganizujeme 
podobný závod se shodnými pravidly. Proto ti, kteří si chtějí zazávodit s modely F128 a 
G12 mají možnost. Čas otevření dráhy bude zveřejněn. Těšíme se na vás ! 
 
 
 
12.5.2014 - Tuto sobotu se na pardubické autodráze uskutečnil druhý závod letošního 
seriálu Morava open 2014. Závod se odehrál v komorním prostředí, překvapivě bez účasti 
většiny automodelářů z moravské části republiky. Asi tušili, jak by pro ně závod dopadl. 
Za Pardubice nenastoupil ani Tomáš Marek, který dal přednost Hondě konané ve Vídni. V 
závodě F1 28 (po návratu ze zahraničí v pátek pozdě večer) překvapivě zvítězil Doctor, 
který využil zaváhání Romana Kalhouse, jemuž v poslední jízdě upadlo levé kolo jeho 
žluté formule. Na podiu tyto dva doprovodil s dalším Lotusem Radek Novák. V kategorii 
G12 již Roman nenechal nikoho napochybách, kdože to letos kraluje domácí autodráze a 
díky novému motoru s přehledem zvítězil. O osm kol za ním skončil Doctor a třetí byl zase 
stále se lepšící Radek Novák. Závodu se zúčastnilo jen 15 závodníků. Díky paní 
Kalhousové jako vždy za luxusní bufet. Fotografie a podrobné výsledky zveřejníme brzy. 
Další, v pořadí již třetí závod seriálu se uskuteční v červnu ve Vítkově (nebo snad 
Klokočově ??? :-) ).  
 
2.5.2014 - Kdo si pamatuje tyto legendy slot racingu? Těžko říci, zda se najde někdo, kdo 
dá dohromady jejich jména... 
 



 
1.5.2014 - Dívka měsíce dubna 2014 převzala zároveň vládu nad anketou dívka roku 
2014, neboť získala rekordních 18 nejlepších hodnocení. Překonat ji může dívka pro 
květen. Hlasujte zde 
 
                    
30.4.2014 - Celkové výsledky celého seriálu MČR BPA Gallardo 2014 zde 
 
29.4.2014 - Mistrovství České republiky BPA Gallardo Cup 2014 má své vítěze: 
 
      Seriál žáků vyhrál s náskokem Lukáš Tříska z Trutnova, byť několikrát v sezóně 
prohrál s Hradubickým Adamem Beranem. Vítězství Lukáše je zasloužené, ani jednou se 
totiž nejelo na jeho domácí trutnovské dráze. V soutěži dospělích se rozhodovalo až v 
posledním závodě. Jeden bod rozdílu mezi (před posledním závodem vedoucím) Pipanem 
a druhým Vendou Kohoutem znamenal znamenité zakončení. Boj to byl o to vyrovnanější, 
když před poslední pětiminutovou jízdou měli oba shodný počet kol. Ale Pipan šel na 
červenou drážku trpící nedostatkem proudu a Venda si druhé místo v závodě a vítězství v 
seriál celkem nenechal utéci. Fotografie ze závodu zde. Výsledky závodu zde. Celkové 
pořadí bude zveřejněno jakmile jej Radek Pavlíček jako organizátor dodá. První závod 
DDM Cupu se bude konat 20.5.2014. 
 
 
27.4.2014 - Kdo si myslel, že na Cahozu do Pardubic dorazí méně než 16 závodníků, ten se 
velice mýlil. Nakonec se na start postavilo 18 závodníků. A navíc se kolem dráhy 
nacházelo několik dalších diváků, ať už mladí Matěj Novák a Tomáš Holý, táta Adama 
Berana pečlivě sledující další jeho velký závod či trojice legendárních modelářů ze 
Žamberka. Foto zde 
 
 
 
25.4.2014 - Nový přípravek od AB Slotsport na upichování pneumatik pro dráhové 
modely.  
 
 
 
24.4.2014 - Startovní listina letošního CZECH MASTERS čítá 51 jmen. Nepochybně půjde o 
senzační závod jak pro závodníky, tak i pro diváky. Více o tom, kdo se již přihlásil zde  
 
 
 
22.4.2014 - Paní inženýrka Kalhousová  po dlouhém váhání, způsobeném nedobrou 
pověstí pelešného doupěte zvaného Na Jatkách v Žamberku, se rozhodla  přece jen 
navštívit onu restauraci a vyhovět tak pozvání Žambereckých (v jazyce tohoto severského 
etnika se tomu říká ZÁPŮJČKA). Učinila tak v den sváteční, totiž na velikonoční pondělí, 
kdy bylo lze očekávat přítomnost modelářské ekipy v rodné nálevně. Patřičně se na 
návštěvu vybavila velikonočními vajíčky a beránkem, pro zapomětlivé koledníky měla i 
svoji vlastní pomlázku. Jenže ouha - nálevna byla ZAVŘENÁ, osazenstvo bůhví kde !!!  To 
se rovná téměř urážce, ale nebudeme situaci hrotit, jen zdůrazníme, že Žamberečtí přišli o 



zcela unikátní možnost přivítat paní inženýrku na své rodné hroudě a kdo ví, zda taková 
situace se bude ještě někdy opakovat.  
 
        
 
 
19.4.2014 - V sobotu 26.4.2014 se na Pardubické dráze koná závod seriálu Cahoza Cup. 
Následně v úterý 29.4.2014 se v HK na autodráze Barák uskuteční poslední závod 
letošního mistrovství České republiky Gallardo Cup 2014. Poté od května odstartuje seriál 
DDM CUP 2014. Termíny budou brzy zveřejněny, změny v pravidlech reflektují požadavky 
účastníků loňského seriálu. Kromě hradecké autodráhy bychom měli navštívit sráhu v 
Trutnově i v Pardubicích. Pravidla jsou k nahlédnutí zde. Reportáže z minulého ročníku 
tady, loňské výsledky zde, loňská fotogalerie tady.  
 
 
 
 
17.4.2014 - Díky všem, kteří dnes dorazili na pardubickou autodráhu a podíleli se na 
realizaci závod.u 8 x 2 minuty pro děti, zejména Novisovi za organizaci, žambereckým za 
zapůjčení modelů a ovladačů a ostatním za nasatování a podporu. Vítěz získal pohár, 
druhý a třetí pečené perníky. Příjemným překvapením byla premiérová účast hned tří 
nových tváří a na poprvé si junioři nevedli vůbec špatně. Velmi vyrovnané výsledky jsou k 
přečtení zde. Doufáme, že příště rovněž většina dorazí, podobný závod budeme brzy 
opakovat.     
 
 
15.4.2014 - Po velikém boji zvítězil ve včerejším Gallardu Venda Kohout nad Pipanem a 
Radkem Novákem. V žácích uspěl po dvou vítězstvích Adama Berana opět Lukáš Tříska. 
Podrobné výsledky jsou zde. Seriál pokračuje posledním závodem 29.4.2014. Potom 
přijde DDM CUP. Se svolením novomanželů doplňujeme jedn krásnou fotku ze soboty. Po 
dlouhé době vidím oba bez ovladače v ruce... :-)  
 
 
 
 
14.4.2014 - V úterý 15.4.2014 pokračuje v HK Mistrovství ČR Gallardo Cup 2014. Pár 
postřehů z BPA CUPU v ÚSTÍ NAD LABEM 2014 si lze přečíst zde.   
 
 
13.4.2014 - Tento týden Team Lotus testoval mnohá vylepšení pro další závod. Vozy 
dosáhly časy srovnatelné s PR24, ale i to se zdá býti překonatelné...  
 
 
 
 
11.4.2014 - Se společenskými akcemi plánovanými na tuto sobotu se roztrhl pytel. Kromě 
svatby tu máme i jedno nepříjemné sdělení. Tyto věci nepublikuji rád, ale byl jsem o to 
požádán a je těžké příteli nevyhovět. Čtěte zde.  



 
A ještě jedna zpráva: Ve čtvrtek 17.4.2014 od 17.30 hodin ježdění pro zájemce na 
pardubické autodráze.  
 
 
 
10.4.2014 - Nejdůležitější automodelářskou akcí tohoto týdne je jedna pražská svatba. 
Budoucím novomanželům již dnes blahopřejeme a věříme, že v sobotu prožijí krásný den.  
 
 
 
09.4.2014 - Pro tento týden jsme připravili fotografie jedné z dnes již neexistujících 
autodráh, zaměřili jsme se na servisní zázemí automodelářů a poslední postřeh: 
Autodráze lehce propadne kdokoliv. Třeba i The Doctor Valentino 
 
 
 
 
8.7.2014 - Tak a fotografie už jsou k dispozici zde. A k tomu ještě jedno malé video na 
připomenutí sobotních závodů.  
 
 
 
7.4.2014 - Díky BPA slot racing, E-SLOTCAR.CZ a Brumíkům jsme mohli předat mnoho 
zajímavých cen v mnoha disciplínách. Kromě ... 
 
 
5.4.2014 - Jeden den, jedna dráha, jeden závod, devět týmů a mnoho vítězů. Takový byl 
BPA CUP ÚSTÍ 2014. Podrobné výsledky naleznete zde. Díky všem, kteří přijeli. 
Podrobnosti budou následovat.    
 
 
 
 
2.4.2014 - Dle posledních zpráv je v Ústí nad Labem vše připraveno na sobotní závod. 
Dráha ubytá a nově namazaná, bufet zorganizován, prostě vše jak má být. Dráha bude 
otevřena v sobotu v 7.30 hodin, trénink skončí v 10.30 hodin a závod odstartuje v 11.00 
hodin.  Registrace týmů na závod ukončena. Další tým může nastoupit jen při absenci 
některého stávajícího.  
 
      
 
1.4.2014 - Březnová dívka měsíce více jak 16 nejlepších hodnocení nezískala, třeba se to 
povede dívce měsíce dubna.  
 
 
 



25.3.2014 - Dalším závodem pokračovalo MČR Gallardo Cup 2014. Měli jsme jednoho 
vítěze starého (vítězství v žácích obhájil z minula Adam Beran, neboť Lukáše Třísku 
trápily technické problémy s modelem), jednoho vítěze nového (Pipan byl pokořen 
Vaškem Kohoutem), jeden závodník přijel premiérově až z Prahy (ing. Pavel Kulovaný). 
Zajímavé je, že minule třetí Voříšek skončil dnes beznadějně poslední - asi neměl svůj 
den. Jinak opět krásné závodění, 17 závodníků je na všední den slušný počet. Neustále 
vyhlížíme přihlášení Lucie Markové, která stále marně čeká na svůj první model. 
Zajímavostí bylo řízení závodu žáků samotnými dětmi a nevedly si vůbec špatně. Díky za 
účast všem!  Foto zde. Výsledky zde.  
 
     
 
24.3.2014 - Stručná recenze brzy a pastorku zaujala nebývalé množství závodníků a 
soukromé dotazy jsou na denním pořádku. Proto upřesnujeme, že u brzdy jde o diodovou 
nastavitelnou brzdu, prioritně určenou k odporovým ovladačům PARMA a podobným. 
Modul brzdy je vybaven vestavěnou vratnou pojistkou ,kterou mají i el. ovladače. Modul 
lze nastavit v rozsahu max. brždění až po minimální brzdění-v tomto režimu je červený 
kabel rozpojen. Vše je osazeno v malé krabičce a zapojuje se jako modul mezi dráhu a 
červený banán . Cena: 399Kč. Pastorek je v modulu 72 pitch, pasuje na veškeré převody, 
nejlépe však Cahoza v odpovídajícím modulu, zatím není nitridován, vnitřní díra je přesná, 
na sestavení nejsou nezbytné usazovací hodinky. Cena: 200,--Kč. Obojí dodává: e-
slotcar.cz 
 
 
 
23.3.2014 - Vyzkoušeli jsme novinky na trhu SRC. Exkluzivní nový pastorek HRC 72 pitch - 
7 zubů v top kvalitě za rozumnou cenu a přídavnou brzdu k levným ovladačům. Oba 
produkty mají velkou šanci uspět díky vysoké kvalitě za skvělou cenu.  
 
                       
 
 
 
21.3.2014 - Přesně před 54 lety se narodil Ayrton Senna. V roce 1987 závodil se žlutým 
vozem Lotus Camel 99T Honda pod startovním číáslem 12 a o rok později získal první ze 
tří titulů mistra světa.  
 
 
 
18.3.2014 - Mistrovství České republiky BPA Gallardo Cup 2014 pokračoval dalším 
závodem. Napínavé bylo zejména finále A žáků, kde prvého Adama Berana a druhého 
Lukáše Třísku dělily pouhé dva metry. Poslední jízda byla velkým představením Lukáše, 
který stáhl dvoukolový rozdíl, ale poslední dva metry byly nad jeho síly. Krásný závod 
dětí, i rozdíly na dalších pozicích nebyly nijak veliké. V kategorii 18+ mistrovský závod 
ovládl Pipan. Už zase nebyl k zastavení. Výsledky zde. Fotky zde. DALŠÍ ZÁVOD GALLARDA 
JIŽ PŘÍŠTÍ TÝDEN 
 
 



 
 
17.3.2014 - Nová lekce angličtiny pro automodeláře je zde 
 
 
 
14.3.2014 - Díky JTC máme pár fotek z Hondy u nás.  
 
 
 
 
13.3.2014 - Máme exkluzivní informace o tom, jak dopadla cesta Pana C. do Rio de 
Janeira. A opět se ukázalo, jak těžké bývá někdy hlasovat v naší anketě. Čtěte zde 
 
 
 
 
11.3.2014 - Další aktuality, tentokrát z prosince 1988 
 
 
 
10.3.2014 - První letošní číslo SCRN vydávané Patem Skenem obsahuje rozhovory s 
Keithem Gibsonem (aktuálním předsedou britského slot racingu) a s Andresem 
Brommessonen (prezidentem ISRA), který na sebe prozradil, cože to všechno v životě 
dělal a co chce mezinárodnímu levelu slot racingu přinést. Lee Parsons pokračuje ve 
vysvětlování stavby motoru třídu X12, tentokrát se zaměřuje na osazení kotvy, pružinky, 
šunty (mimo jiné u šuntování rozlišuje styl Horký a Saunders). Vrcholem vydání je však 
pohled na slot racingové působení Rosse Brawna, jehož známe spíše z nedělních velkých 
cen F1. Jeho obchodní zkušenosti začaly právě stavbou a prodejem modelů pod názvem 
HB products a skončily koupí stáje Honda v F1. Možná inspirace pro další generaci. 
Fotogalerie v čísle mimo jiné obsahuje obrázky nových kvalitních podvozků od Yurije 
Dubicka či ukázky možných sestavení podvozků JK Cheetah X25 použitých různými týmy 
na MS v Kyjevě a mnohé další. Nástup mladých prezentuje vítězství Johna Goodinga v 
ES24 v britském mistrovském závodě konaném v Rockinghamu a bez zajímavosti jistě 
nejsou ani technická data prvních  osmi jezdců z MS v Kyjevě. Mnoho pěkného čtení za 
pět liber britských.  
 
 
 
 
7.3.2014 - Registrace týmů na BPA CUP Ústí je otevřena. Kdo má zájem nechť neváhá, 
počet míst je omezen. Dosud přihlášené týmy jsou tady. Pravidla závodu jsou zde. 
 
 
 
 
5.3.2014 - Výsledky Eurocupu v Gothě / Results of Eurocup in Gotha 
 



 
 
4.3.2014 - Další díl reportáže o cestě největšího čs. automodeláře na karneval do Rio de 
Janeira pokračuje. Kdo nebyl v Gothě, může si druhou kapitolu přečíst zde. 
 
 
 
3.3.2014 - Pár postřehů z víkendového závodu jsou k přečtení zde. /Some info about 
weekend EC race in Gotha you can read here. Protože internet dnes vládne světu, zkusili 
jsme se spolehnout na překladač Google. Původní reportáž jsme nechali automaticky 
přeložit do angličtiny a potom následně zpět do češtiny. Co z programu vypadne máte zde. 
Tady jsou fotografie ze závodu / photos from the race 
 
                                   
 
 
2.3.2014 - Dívka měsíce března přichází. Správnou odpověď na poslední otázku ankety 
ohledně staromódního podvozku uhádli jen dva modeláři. Podvozek není nikoho od nás, 
nýbrž velikého Rosse Brawna, který se posléze začal věnovat poněkud větším a dražším 
autům...  
 
                                                                               
 
28.2.2014 - PŘEDSTAVUJEME: LOTUS LM od BPA pro kategorii ES24 
 
                                     
 
27.2.2014 - Komu asi patří ??? 
 
   
 
26.2.2014 - Blíží se zveřejnění dalšího dílu cesty Pana C. na karneval do Ria de Janeiro. 
Den zveřejnění Epizody 2 bude 28.2.2014. Místo zveřejnění Epizory 2 bude Gotha. Čas 
zveřejnění Epizody 2 bude 19.59 hodin. Koho zajímá, kam se podívá náš hrdina nyní a co 
přitom zažije, nechť si do svého kalendáře zapíše Eurocup v Gothě.  
 
25.2.2014 - Gratulace Pipanovi k vítězství v Gallardu. Výsledky tady. Video ze závodu zde. 
Krásná cena pro vítěze od neznámého sponzora z Trutnova tady.  
 
    
 
22.2.2014 - První MEGAZÁVOD roku 2014 se blíží. EUROCUP V GOTHĚ se koná ve dnech 
28.2.2014 - 2.3.2014. Veliká česká výprava bude bojovat se závodníky z Německa a 
Rakouska. Oblíbené kategorie PR24, ESG12 a ES24.    
 
 
  



20.2.2014 - Až z dalekého Finska přicestovaly nové modely pro blíže nezjištěnou 
kategorii. Díky Jirkovi Štruncovi za poslání zajímavých fotografií.  
 
18.2.2014 - Karneval v Rio de Janeiro 2014 
 
Po loňské nudné zprávě o všední cestě obyčejného modeláře z malého města do Brazílie 
jsme se tentokrát rozhodli, že zadáme zpracování reportáže o letošní návštěvě karnevalu 
v Riu někomu zkušenějšímu, než jsme my sami. Požádali jsme proto věhlasného českého 
novináře a reportéra z oblasti denních zpráv, aby cestu vybraného jedince sledoval a 
dokumentoval. První díl série všedního i nevšedního putování na nejslavnější karneval 
světa je zde: 
 
1. díl - Moskevská mise  
 
Tak takhle to před rokem začalo, pamatujete? V termínu od 8. do 12. února 2013 proběhl 
každoroční úžasný karneval pořádaný v brazilském Rio de Janeiru. Ačkoliv se nejedná o 
modelářskou disciplínu, náš klub se rozhodl z příspěvků svých členů uhradit jednomu 
spravedlivě vylosovanému členu klubu letenku s tím, že výherce poté sepíše své zážitky, 
podělí se o fotky a naladí ostatní na příští rok, kdy bychom se na podobnou akci chtěli z 
Pardubic vydat všichni. Od té doby...... pokračovat ve čtení 
        
17.2.2014 - Těší nás, kolik radosti přineslo zveřejnění pár starých fotek obouchaného 
modelu Dahmen. Kdo bude mít podobné archiválie doma a bude se chtít  podělit, je vítán. 
Znamená to ale zajít do sklepa, vytáhout krabice a naskenovat, případně nafotit stejně 
jako učinil Jarda Švanda. Díky.   
 
Další historické aktuality jsou tady. Tentokrát ze srpna 1988... 
                                                
16.2.2014 - Z jaké dílny pochází model Dahmen vyobrazený níže, je zřejmé např. z tohoto 
detailu. Jak se do modelu dostával motor, vlastně netuším, vycházel jsem z poskytnutých 
informací... :-) 
 
 
14.2.2014 - To všechno odnesl čas. Historie slotracingu v Žamberku a okolí má velikou 
tradici, což je zřejmé i z těchto fotografií. 
   
13.2.2014 - Nedávno jsme zveřejnili plánek a pár informací k vozu Dahmen. Potěšující je, 
že se okamžitě ozval jeden modelář s tím, že má originál vozu. Tento model pochází z 
roku 1987. V tomto roce se jezdil velmi oblíbený seriál 3 hodiny A3/24 a konkrétně tento 
vůz byl postaven jako náhradní pro závod v Liberci v roce 1987. 
 
Karoserie je tak jak bývalo v té době zvykem laminátová se spoustou "maketových" 
prvků, které se porovnávaly a hodnotily právě podle toho plánku. Šásko je ze stejné 
"továrny" a je také poplatné své době - dráty, fosforbronz, trubičky, uchycení motoru 
pomocí šroubků. Motor tzv "stříbrná 16", která v té době nebyla běžně k dostání a ten kdo 
ji vlastnil byl na "vrcholu modelářského blaha", jak je dále patrné z obrázků je motor 
"vybaven" kotvou Cahoza, kterou lze přirovnat zhruba k dnešní X12. Co se nedochovalo 



jsou zadní gumy, nejspíše tam byly černé nebo oranžové "silikony" - co taky jiného, že? :-
)) 
 
Seriál A3/24 patřil ve své době k velmi populárním a scházelo se na něm mnoho kvalitních 
posádek. Jezdilo se na autodráhách v  Brně, Liberci, Jablonném v Podještědí, Plzni, 
Znojmě, Praze... Více mohou sdělit ti, kteří to zažili a ještě si pamatují. Fotografie jsou 
tady. 
 
11.2.2014 - V minulosti byly karoserie modelů převážně maketové a nezbytností byly ke 
každé karoserii plánky. Jednou z nejčastějších karoserií na závodech byly vozy Dahmen. 
Ti z východních Čech jistě vzpomenou karoserie z dílny Milana Vasko.  Plánek i doplňující 
informace jsou tady. 
        
 
10.2.2014 - NOVINKA pro BPA Cup Ústí 2014: V kategorii Superproduction je povolen 
libovolný motor 16D (bez možnosti kombinace dílů s X12) 
 
9.2.2014 - Další rozhovor. Po Darth Vaderovi přichází další legenda slot racingu.  
 
8.2.2014 - Další závod BPA CUPU se uskuteční v Ústí nad Labem dne 5.4.2014. Všichni 
jste srdečně zváni ! 
 
7.2.2014 - Ve Vídni zahájili seriál levného klubového závodění. Plechovka + Falcon + 
eurosportová karoserie. Elita jistě ohrne nos, nicméně závodníků mohou takové závody 
přivést více než jsme v posledních letech viděli třeba na Grand Prix. Pravidla zde  
 
6.2.2014 - Přidány výsledky Gallarda konaného v den derby HK-PCe v ledním hokeji, další 
aktualita z oblasti dráhového modelářství stará asi 25 a půl roku  a taky nová anketa 
 
3.2.2014 - Pravidla Eurocupu jsou poprvé v češtině. Číst lze zde.  
         
2.2.2014 - Děkujeme Amatérovi, Frantovi Holému a Kamillu Klapkovi, kteří se podělili o 
fotky z BPA CUPU v Jihlavě.  
      
1.2.2014 - Dívka měsíce února je zde.  
 
29.1.2014 - Díky poskytnuté fotodukumentaci ze závodu máme možnost vidět 
legandárního závodníka s tzv. "Dernišovou žárovkou".  
          
28.1.2014 - Reportáž o BPA v Jihlavě je připravna k distribuci. Poutavé čtení je k dispozici 
zde.  
 
27.1.2014 - Další závod Gallardo Cupu v HK se uskuteční dne 4.2.2014. Další termíny 
seriálu jsou k dispozici zde 
 
26.1.204 - Těm, které ještě zajímá dění ve Svazu modelářů, připomínáme poslední 
aktualitu jejich webu: http://svazmodelaru.cz/new_smcr/aktualita.htm 
 



25.1.2014 - Závod s názvem BPA CUP JIHLAVA 2014 je u konce. Vítězem je aktualizovaný 
česko-španělský tým Pat a Mat, druhý skončil moravský MMT1 a třetí téměř domácí Věčný 
Vývoj. Další pořadí zde. Díky vybranému startovnému mohly tři týmy odjet s voucherem 
na nákup modelářského materiálu, jeden tým získal motor X12, dva týmy nové podvozky 
a tři nejlepší obdrželi skvělá jihlavská piva Ježek - "Každé pivo bodne, ale Ježek zvlášť".  
Ti, kteří měli zájem, odvahu či potřebu mohli okusit něco z nové produkce BPA - malý 
sáček na zavírání s modrou tabletou k posílení mužnosti. Tradiční autoři již nyní píší své 
postřehy ze závodu. Fotky budou zveřejněny jakmile dorazí.       
     
24.1.2014 - Prvním vítězným týmem BPA CUPU JIHLAVA 2014 je Roka - Roka. Konkrétně 
v kategorii Internetová anketa. Druhý skončil HRC, třetí MMT1. 
                      
18.1.2014 - Přidány fotografie z Hondy v Praze a z lednového Gallarda. 
 
17.1.2014 - Rubrika Historie se s novým rokem mění na Zpátky do minulosti a v části 
aktuality máme první příspěvek. 
 
15.1.2014 - Výsledky úterního závodu Gallardo Cupu v HK naleznete tady. Opět to bylo 
vyrovnané. Díky všem, kteří se zúčastnili.  
  
 
14.1.2014 - Další dva týmy jsou přihlášeny na BPA CUP JIHLAVA 2014. Připomínáme, že 
se bude opět soutěžit o mnoho hodnotných cen. Připraveno je mnoho karoserií z produkce 
Radka Pavlíčka, několik nových podvozků JK Cheetah pro PR24, kupony na nákup e-
slotcar.cz, motor X12, lahvové pivo z Plzně pro některé speciální disciplíny, další drobnosti 
a samozřejmě pohár pro vítěze kategorie Superproduction a dva poháry pro celkového 
vítěze závodu. K tomu mnoho pardubického perníku. Více jak polovina startovního pole je 
již obsazena.    
 
13.1.2014 - Protože v Praze na Hondě chyběla dvorní reportérka BPA CUPU Tereza 
Filingerová, bylo třeba najít novou oběť (tedy vlastně dobrovolníka) k sepsání reportáže o 
závodě. S přihlédnutím ke zkušenostem z dob minulých se dobrovolně přihlásil Jarda 
Švanda a mile potěšil tím, že reportáž dodal už druhý den po závodě.  Mnohokrát 
děkujeme. Kdo má zájem dozvědět se více o prvním závodě nového ročníku Hondy aneb o 
tom, "jak Moraváci poprvé dobyli Prahu", má možnost kliknout tady. K závodu je třeba 
ještě doplnit dvě věci. Jednak, že vítěz závodu v tréninku dvakrát pálil svůj drahý a 
nezničitelný kosmický ovladač, a to tak, že dýmu bylo opravdu více než dost a také, že po 
závodě se Amatér v rozporu s tradicí odměnil salátovou mísou. Už asi opravdu stárne... :-)  
  
12.1.2014 - Doplněny autodráhy pro závody BPA CUP 2014 
 
11.1.2014 - Díky rodině Hojerových za krásnou reportáž o posledním závodu BPA v 
Pardubicích. Martinovi zato, že ji napsal a poslal emailem, Zuzce zato, že jej k tomu 
donutila. Díky Frantovi Holému můžeme zveřejnit celkové pořadí Hondy v Praze i nájezdy 
ve skupinách. Velký závod, krásná dráha, hojná účast, vynikající bufet a skvělá zábava.   
 
10.1.2014 - Přihlašování na BPA CUP JIHLAVA 2014 probíhá podle zásady "first come, 
first drive". Maximem pro únosné časové zvládnutí závodu i pro prostorové možnosti depa 



je pravděpodobně 18 týmů. Pro modeláře bez modelů jsou připravena Taxi auta za 
stejných podmínek jako v Pardubicích.  
 
 
9.1.2014 - Tajemně se nám objevila ještě jedna reportáž z listopadového BPA CUPU v 
Pardubicích. Protože nevím, kdo nám ji z emailové adresy abcdefg@gmail.com poslal, 
poprosíme o tipy v anketě, od koho může reportáž pocházet. Kdo si dílo před hlasováním 
chce přečíst, má možnost tady. 
 
8.1.2014 - Další krásný klubový závod s názvem Pražský pohár 2013/2014 je za námi. 
Výsledky zde, počet 21 závodníků ve středu po práci může mnoho seriálů závidět.  
 
7.1.2014 - Původně byl záměr nahradit anketu Dívka měsíce anketou "Modelář měsíce", 
ale tím by zřejmě značně klesla sledovanost našich stránek, protože o slot racing  jde na 
těchto stránkách soudě dle diskuze asi až na druhém místě. Proto pokračujeme s dívkou 
měsíce ledna. Nejmenuje se ani  Yeti, ani Věra, ale je to dívka s krásným českým jménem 
Emanuela. Nejvíce hlasů loni dostala dívka listopadu Oksana, konkrétně 24.  
 
5.1.2014 - Těsně před Vánoci dorazilo mnohým do poštovních schránek další, listopadové, 
číslo anglického časopisu SCRN. Můžete si v něm prohlédnout nové podvozky Briana 
Saunderse pro kategorie ES32 a ES24, George Russell Vám ukáže způsob rozletování a 
rovnání podvozků z dílny Horký - Reček a přečtete si o 32 BOC a o týmovém závodu 
BSCRA, který opět vyhrál tým Luton ve složení Cleave, Stemman, Wills a Thrower. 
Podstatnou část tvoří informace o posledním mistrovství světa na Ukrajině. Hlavní 
reportáž je nazvána "Fyhr létá" a popisuje průběh závodů ve všech čtyřech kategoriích s 
dvojnásobným úspěchem flegmatického Skandinávce od nervydrásajícího souboje s 
Horkým v F132 po relativně jasné vítězství v ES24, dále těsný souboj Horký - Karlík v 
ES32 a (zejména kvalifikační) blamáž v PR24 ukončenou ziskem prvního titulu mistra 
světa pro ruského závodníka Dolzhanského soutěžícího společně se Švédem Landrudem. 
Radost Rusa je vidět již na fotografii na úvodní straně časopisu. Další část informací se 
týká technických novinek, zejména podvozků a "bitvy dizajnových gigantů" Castricone 
versus Reček. Vše je doplněno spoustou fotografií novinek, včetně zveřejněných údajů o 
motorizaci a zpřevodování. Zajímavé je, že Fyhrovi k obhajobě loňského titulu v ES24 
stačil loňský model se vším všudy a také kdoví, jaké by bylo pořadí ES32, kdyby Jirka 
Karlík nevozil ve svém voze přední paroh z modelu Peterise Dunise. Závěrem nechybí 
pokračování seriálu z minula na téma výroba kotev Danem Millerem alias Mr. Potential 
Kinetics. Za pět liber britských pro mnohé krásný vánoční dárek.  
4.1.2014 - Ve středu 8.1.2014 se uskuteční další díl nekonečného seriálu s názvem 
Pražský pohár. Závod hostí autodráha AMC Praha 6 na Podbabě.  
 
31.12.2013 - Třetí dárek je na světě. Anketa o největší automodelářskou událost roku 
2013 nemá svého vítěze. Výsledky hlasování jsou k nahlédnutí zde. Všem, co nám zůstali 
věrni, přejeme do roku 2014 pevné zdraví, splnění nejen modelářských přání a plno přátel 
kolem sebe.  
 
22.12.2013 - Do konce roku Vám postupně přineseme ještě tří dárky:  
 
První dárek - pozvánka  



 
Druhý dárek - rozhovor s velmi svérázným automodelářem 
 
Třetí dárek - pohled do velmi dávné historie (začátky slot racingu v Žamberku) 
 
       Šťastné a veselé Vánoce 
 
Jsem automodelářská vánoční kočička. Všem, kteří mě na obrazovce třikrát políbí, budou 
v příštím roce splněna tři automodelářská přání.  
 
 
19.12.2013 - Severokorejský Pchjong Jang se stal jednoznačně jediným adekvátním místem, kde 
může stát socha nejlepšího československého automodeláře. Druhé místo v pořadí, jihomoravský 
Kyjov, bylo poraženo téměř o dvojnásobek hlasů. Jakmile se v našem bufetu shromáždí dostatek 
peněz od dobrovolných dárců na bronzovou sochu a nejméně tři letenky do Severní Koree (a zpět), 
bude akce slavnostně realizována. Do té doby tu máme minimálně ještě jednu anketu hodnotící 
letošní sezonu dráhových automodelářů.    
 
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pyongyang_Juche_tower.JPG 
 
18.12.2013 - Foto, video i text - tak taková je reportáž z vánočního závodu Gallardo Cupu v HK. Kdo 
má odvahu dozvědět se  více, má web otevřený. Všichni ostatní nechť laskavě odejdou.  
 
15.12.2013 - Tradiční předvánoční závod legend se odehrál jako obvykle na velmi záludné dráze 
v Žamberku. Adresa Na Jatkách je mnohým dobře známa, letos jen tři přihlášené modely, ale i tak to 
bylo něco unikátního. Jen nám chybí výsledková listina, aby bylo prokázáno, kdo nakonec závod 
vyhrál. No nevadí, příští rok se vše bude opakovat. Podrobnosit  zde.  
 
14.12.2013 - Jak jste na tom v aktuálním světovém žebříčku dráhovách modelářů se můžete 
dozvědět  tady. A do závodu BPA CUP Jihlava 2014 máme přihlášený  první tým.  
 
12.12.2013 - BPA CUPU 2014 v termínu 25.1.2014 bude hostit autodráha v JIHLAVĚ. Pravidla 
doznají jen kosmetických změn a budou zveřejněna do Vánoc. Jako obvykle chystáme různá 
překvapení, speciální ceny, anketu před závodem a těšíme se také na přítomnost mnoha krásných 
žen. Je možné, že se opět dočkáme nějakého comebacku modelářských hvězd minulosti.  
 
11.12.2013 - Výstižné a působivé shrnutí sezony Morava Open, byť v cizím jazyce, naleznete na  
oficiálních stránkách seriálu. 
 
10.12.2013 - Rubrika historieobsahuje další článek. 
 
9.12.2013 - Děkuji všem, kteří pro SRC něco bezplatně udělají. Příkladem je první reportáž z 
posledního závodu BPA v Pardubicích. Konkrétní dík patří Terce Filingerové z Liberce. Všechny, 
které průběh závodu zajímá, mohou číst  zde.  Mimochodem, existence první reportáže nebrání 
poslání reportáží dalších od jiných týmů. Nejlepší z reportáží obdrží na dalším závodu zajímavou cenu 
:-)   
 
7.12.2013 - Sdělení k BPA CUPU 2014 



 
Dopisem ze dne 16.10.2013 jsme požádali Svaz modelářů ČR, jmenovitě Mgr. Navrátila a Ing. 
Žemličku o zařazení seriálu BPA CUP 2014 do oficiálního kalendáře modelářských akcí pro rok 2014. 
 
Dne 6.12.2013 nám bylo Janem Žemličkou telefonicky sděleno, že dle sdělení, které se mu dostalo 
dne 5.12.2013 na zasedání Svazu modelářů (kde byl přítomen) se do oficiálního kalendáře tento seriál 
zařadí pouze pokud budou propozice závodu upraveny tak, že do závodu budou smět nastoupit jen 
členové Svazu modelářů. Protože chceme umožnit účast v tomto seriálu všem automodelářům bez 
ohledu na to, zda jsou či nejsou členy Svazu a navíc jiné výhody (kromě zařazení do kalendáře, jehož 
oficiální verzi většina z nás za poslední čtyři roky nikdy neviděla) nám tento krok nepřináší, bylo 
rozhodnuto o tom, že pravidla měnit nebudeme a i nadále členství ve Svazu modelářů nebude 
podmínka účasti v tomto závodě. 
 
Ze shora uvedených důvodů proto nenaleznete naše závody v kalendáři Svazu modelářů, který bude 
(snad) zveřejněn osobami, které byly před více jak čtyřmi lety zvoleny, aby pomáhaly českému 
slotracingu a hájily zájmy dráhových automodelářů na Svazu modelářů. Každý, kdo si chce pěkně 
zazávodit v příjemné atmosféře, má na výběr několik seriálů mimo rámec Svazu modelářů, kromě 
mezinárodních závodů a BPA CUPU rovněž Cahoza Cup, Eurocup či jiné. A ještě každý ročně ušetří 
100,-- Kč placených v podstatě za nic, resp. za to, co běžný český automodelář (kromě pár 
vyvolených) nikdy neuvidí. 
 
Závody BPA CUP 2014 se budou konat ve dnech: 
25.1.2014 
5.4.2014 
27.9.2014 
6.12.2014. 
Žádný z těchto termínů nekoliduje se žádným dosud zveřejněným závodem. 
 
 
6.12.2013 - Dnem 17.12.2013 startuje v Hradci Králové další ročník BPA GALLARDO CUPU. 
Pravidla  tady 
 
5.12.2013 - Ve dnech 30.11. a 1.12.2013 se ve švédském Partille u Goteburgu uskutečnil tradiční 
závod Gothenburg 1000. Výsledky ze závodu s jedinou českou účastí jsou  lt tady 
 
4.12.2013 - Pro ty, kteří nepřijeli (aby poznali, o co přišli) i pro ty, kteří dorazili (aby zavzpomínali na 
sobotní závody) přinášíme hned dvě sbírky fotografií. Jednu  lt naši a druhou od Franty  Holého. Díky 
startovnému a přispění partnerů závodu jsme mohli na konci závodu předat  lt tyto hodnotné ceny. K 
průběhu závodu sami psát reportáž nebudeme a jen čekáme, kdo se jako první této krásné práce 
dobrovolně ujme.   
       
 
3.12.2013 - DDM HK  - Papírové karoserie, pneumatiky, dětské šampaňské, lepidla na papír, modely 
letadel, RC modely aut, RC modely vrtulníků, házedla, velký model náklaďáku, diplomy všem a zlaté 
poháry pro prvních deset nejlepších a ještě jeden zvlášť pro nejmladšího závodníka seriálu. Tak takové 
byly ceny pro děti účastnící se letošního podzimního seriálu DDM Cup HK. Celkovým vítězem se stal 
Jakub Novák. Počet 23 dětí ( z toho čtyři holky) a dále 11 dospělých, tedy celkem za šest závodů se 
vystřídalo 34 závodníků, což překonalo veškerá očekávání pořadatelů.  Oblibu si našla i soutěž 



papírových karoserií vytvořených dětmi, která bývala samostatně odměňovaná po skončení většiny 
závodů. Díky Vašku Kohoutovi za poskytnutí autodráhy i dočasného depa připravovaného pro každý 
závod v prostorách chodby, díky pořadatelům Pepínovi a Novisovi, díky všem, co přijeli a pomáhali 
dětem závodit ve velmi příjemné atmosféře. Pro poslední závod, který také rozhodoval konečné pořadí 
dospělých, upustili pořadatelé od vybírání startovného, což mnohé tatínky s více dětmi šetřící před 
vánočními nákupy také potěšilo. Posledního závodu se zúčastnilo 26 závodníků, což může závidět 
mnohý podnik dráhového mistrovství republiky dotovaný slavným Svazem modelářů. Již po skončení 
posledního letošního závodu se ozvaly hlasy, že by bylo vhodné v závodech DDM s nezměněnými 
pravidly pokračovat i po Vánocích, a to včetně zavítání na autodráhu do Trutnova. Těsné výsledky 
posledního závodu tadya konečné pořadí všech disciplín  tady. 
 
Jeden z pořadatelů seriálu Radek Novák k závodům uvedl: "Doufám že se Vám všem 2. ročník DDM 
CUPu Hradec Králové líbil. Mám za to , že dětí bylo fakt hodně a vše proběhlo k spokojenosti dětí. A o 
to hlavně šlo. Všem děkuji za spolupráci a těším se na další ročník". 
 
 
2.12.2013 - V úterý 3.12.2013 se uskuteční poslední závod DDM CUPU v HK. Průběžné pořadí 
jednotlivých kategorií je  tadyPoté bude následovat slavnostní ukončení celé sezony a udělování cen 
dětem.  
 
1.12.2013 - Dnes doplněny podrobné  výsledky z BPA a přidána nová  dívka měsíce prosince Iva, 
někdy známá pod uměleckým jménem Blue Aqua.  
 
30.11.2013 - BPA CUP PARDUBICE 2013 je minulostí. Děkujeme všem, kteří si dnes našli cestu 
do města hokeje a perníku. Závodu se zúčastnilo 17 týmů. Vítězné týmy byly dva, jeden v celkovém 
pořadí (Pat a Mat), druhý v kategorii SUPERPRODUCTION (MyJsmeVámToŘíkali). Hlavním partnerem 
závodu byl BPA slot racing Radka Pavlíčka, který poskytl karoserie pro všechny přihlášené týmy. 
Drobné ceny poskytli i další partneři závodu: JMS (lepíky do závodu), F. Holý (spotřební materiál), 
V. Kohout (diplomy) a neznámý sponzor z Moravy (intimní cukrovinky). Všem děkujeme. Výsledky jsou  
zde. Na sochu nejlepšího československého automodeláře bylo vybráno již 62,-- Kč. Podrobnosti ze 
závodu budou následovat. Fotografie a postřehy a reportáže ze závodu od dobrovolníků jsou vítány.    
 
26.11.2013 - Velmi starou reportáž o tom, jak probíhalo mistrovství ČSSR dráhových modelů v 
Košicích v roce 1989 si můžete přečíst  lt tady 
 
BPA CUP PARDUBICE 2013 - ZMĚNA ! 
 
Časový harmonogram BPA CUPU PARDUBICE se z důvodu žádostí týmů, které v Pardubicích mnoho 
nenajezdili, mění tak, že v pátek je shodně s BPA Ústí nad Labem 2013 tříhodinový trénink.  
 
1.2.1   Trénink    - pátek 18.00. až 21.00 hodin 
 
                            - sobota 07.30 až 10.30 hodin 
 
1.2.2.   Přejímka   - sobota 10.15 až 10,45 hodin 
 
1.2.3.   Zahájení    - sobota 10.50 až 10.55 hodin 
 



1.2.4.    Start závodu    - sobota 11.00 hodin 
 
24.11.2013 - Fotorgafie z  DDM HK a z  Morava Open Brno 
 
23.11.2013 - Krásné prostředí, rychlá dráha a vyrovnané závody. Takový byl poslední závod Morava 
Open v Brně. Závodu se zúčastnilo 21 závodníků a díky vítězství urvanému v poslední jízdě se 
celkovým vítězem G12 stal David Sedlařík. Titul ve formulích jako každý rok obhájil Jirka Cihlář. V 
žákovském poháru dominoval Lukáš Raus. Cenu od firmy BPA slot racing obdržel nejmladší žák Petr 
Zemánek.  
 
Seriál Morava Open 2013 je tak u konce a obrovský pohár pro vítězný klub si odvezla Force India z 
Vítkova (nebo možná z Klokočova). Již teď se těšíme na další ročník, který premiérově zavítá i do 
moravských Pardubic u Hradce Králové. Výsledky závodu naleznete  tady. Díky Jardovi Švandovi za 
organizaci úspěšného ročníku. Poděkováním od nás je i tato fotografie.  
 
22.11.2013 - Přidány  fotografie z EC 
 
21.11.2013 - BPA CUP PARDUBICE 2013 
 
14 dní po Eurocupu organizujeme BPA CUP PARDUBICE 213, což je dvouhodinový závod pro 
dvoučlenné týmy v PR24. Libovolný PR24 podvozek, motor X12 (nebo Proslot SPEEDFX 16D bez 
modifikace). Startovné 300, - Kč za tým. Ceny všech zúčastněných týmů. Těšíme se na Vás! 
 
14 days after Eurocup we organize BPA CUP PARDUBICE 2013, which is a 2 hour race for teams of 2 
drivers in PR24 class. Any PR24 chassis, motor X12 (or PROSLOT SPEEDFX 16D without any changes), 
PR24 body. Starting fee 300,-- Kč for the team. Prices to all teams. If you have time and are 
interested, we would be very keen to have one foreign team in the race. You are very warmly 
welcome ! 
 
14 Tage nach der Eurocup organisieren wir BPA CUP PARDUBICE 2013, die ein 2-Stunden-Rennen für 
Teams von 2 Fahrern in PR24 Klasse ist. Jede PR24 Chassis, Motor X12 (oder Proslot SPEEDFX 16D 
ohne Änderungen), PR24 Körper. Startgeld 300, - Kč für das Team. Preise für alle teilnehmenden 
Mannschaften. Wenn Sie Zeit haben und interessiert sind, würden wir uns sehr bemüht, ein 
ausländisches Team im Rennen zu haben. Sie sind sehr herzlich willkommen! 
 
20.11.2013 - Z BPA CUPU PARDUBICE 2013 je mezinárodní závod. Přihlásil se první zahraniční 
jezdec. 
 
19.11.2013 - Výsledky DDM Cupuze dne 19.11.2013 a příspěvek s názvem CARPE DIEM 
 
Protože slot racing vyžaduje v dnešní době zejména propagaci, která by mu přinesla nové modeláře, 
připravili jsme malou virtuální fotogalerii prezentující slova a myšlenky závodníků. Jako všechno na 
našich stránkách se i zde jedná o naprostou fikci, o fotky ze závodu, který se nikdy nekonal, a 
případná shoda vyobrazených osob a charakterů se žijícími osobami je čistě náhodná. Pro těhotné a 
kojící ženy, děti do 15 let a manželky a přítelkyně automodelářů není příspěvek vhodný. Může narušit 
mravní vývoj jmenovaných. Za případné způsobené škody však jako obvykle neručíme.   
 
Prohlídku můžete začít  zde. 



 
Jinak děkujeme všem, co do Pardubic na závody EC dorazili. A na viděnou na BPA CUPU v 
termínu 30.11.2013. Tam to teprve bude síla, opravdové vyvrcholení v sezóně... 
 
18.11.2013 - V úterý 19.11.2013 pokračuje v HK seriál DDM CUP. Všichni jste vítáni.  
      
 
18.11.2013 - Dostali jsme zajímavý dopis: 
 
Vážení sportovní přátelé, příznivci SRC, 
 
dlouho jsem zvažoval zda mohu poslat přihlášku na tento velice prestižní podnik. Ani v tom 
nejodvážnějším snu mne nenapadlo , že bych se mohl zúčastnit,  a svými " výkony " narušoval jinak 
pohodový průběh tohoto závodu. Vzhledem k tomu, že jsem  o tomto již legendárním seriálu 
neskutečně úžasných závodů, slyšel pouze z vyprávění a přečetl několik fantastických reportáží, 
zlomilo to moji skromnost a dovoluji se přihlásit na BPA CUP pořádaný v Pardubicích. 
 
Pokud to jenom trochu půjde , prosím o zařazení do seznamu startujících, již to bude pro mne 
obrovská čest, být ve startovní listině mezi hvězdnými teamy a piloty. Pokud mne pak necháte 
startovat , slibuji že se materiálně budu podílet na cenách pro startující posádky. 
  
BPA OFICIAL TEAM 
  
Piloti budou upřesněni v den závodu, nejsem si jist kdo bude chtít trpět se mnou v teamu. 
  
S veškerou úctou k pořadatelům 
 
Radek Pavlíček 
 
 
17.11.2013 - EUROCUP PARDUBICE 2013 
Hranice čtyřiceti závodníků překonána nebyla. Závody však byly úžasné ve všech kategoriích. Veliký 
pohár za celkové vítězství si opět odváží AMC Praha 6.  
 
Výsledky závodu ES24 
1. Petr Vaněček, 2. Tomáš Marek, 3. Christopher Gruber 
 
Výsledky závodu  ESG12 Expert 
1. Tomáš Marek, 2. Christopher Gruber, 3. Petr Vaněček 
 
Výsledky závodu  ESG12 Amateur 
1. Zuzka Baštová, 2. Luca Rath, 3. Jarda Jaeger 
 
Výsledky závodu PR24 
1. Jarda Jaeger, 2. Luca Rath, 3. Ondra Krainer 
 
 
 



 
12.11.2013 - Ve středu 13.11.2013 pokračuje dalším závodem  Pražský pohár. Závodí se tentokrát 
na Podbabě. 
 
11.11.2013 - Přihlášen 12, 13. a 14. tým na  BPA Pardubice. Tři moravské týmy jsou 
fantastická bilance. Pokud všichni přijedou, budeme muset doplnit židle. Dva týmy zbývají do dvou 
plných skupin.      
 
10.11.2013 - Výsledky Hondy v Ústí tak, jak jsem je dostal.  
 
BPA CUP PARDUBICE SUPERPRODUCTION - K této kategorii sdělujeme, že počet motorů není 
omezen. Použití motoru po jakékoliv úpravě ale znamená okamžitou diskvalifikaci. Na dráze v 
Pardubicích vyzkoušeno, že vhodné zpřevodování je 10/36 v 64 pitch (časy na oranžové 5,4). Varianta 
8/36 v 64 pitch je pomalejší, ale velmi dobře se řídí (časy tamtéž 5,7). Jiné alternativy ponecháme na 
vás, zpřevodování není omezeno, jen není možné použít méně než 7 zubů na pastorku (to ale asi ani 
nikdo nebude zkoušet, že?). Převody a pastorky má na skladě  Franta Holý. 
 
 
 
 
9.11.2013 - Přidány průběžné  výsledky DDM Cupu HK 2013.  
 
 
8.11.2013 - Byl aktualizován  seznam týmů na BPA CUP PARDUBICE 2013 
Tři taxi auta jsou zabrána a patří týmům: Jája a Pája , 2K a hysTERKY 
Ještě jedno TAXI by bylo k dispozici. Kdo by měl zájem, nechť se  ozve. 
Pro zájemce o zakoupení sdělujeme, že podvozky i motory skladem má Jiří Míček, karoserie BPA a 
zbytek Franta Holý. 
 
Nové úpravy se dočkala také stránka http://www.autodraha.org 
 
 
7.11.2013 - Od založení webu dne 30.3.2012 registrujeme přes 20.000 přístupů. Je to zásluha 
všech, kdo na naše stránky chodí. Děkujeme.  
 
6.11.2013 - EUROCUP PARDUBICE 2013 
 
O příštím víkendu se na autodráze v Pardubicích koná poslední závod EUROCUP 2013. 
Čtvrtek 14.11.2013 - trénink od 17.00 hodin 
Pátek 15.11.2013 - trénink od 16.00 hodin + závod PR24 
Sobota 16.11.2013 - závod ESG12 
Neděle 17.11.2013 - závod ES24 
Více o závodě, včetně pravidel na:  http://eurocup.attanslot.cz/ 
------------------------------------------------------------------------------- 
Next week Pardubice Racetrack hosts final round of EUROCUP 2013. 
Thursday 14.11.2013 - training from 17.00 Hours 
Friday 15.11.2013 - training from 16.00 Hours + PR24 race 
Saturday 16.11.2013 - race ESG12 



Sunday 17.11.2013 - race ES24 
More about the race, incl. rules at:  http://eurocup.attanslot.cz/ 
------------------------------------------------------------------------------- 
Nächste Woche Pardubice Racetrack beherbergt Endrunde EUROCUP 2013. 
Donnerstag 14.11.2013 - Training von 17.00 Stunden 
Freitag 15.11.2013 - Training ab 16.00 Uhr + PR24 Rennen 
Samstag 16.11.2013 - Rennen ESG12 
Sonntag 17.11.2013 - Rennen ES24 
Mehr zu den Rennen, inkl. Regeln:  http://eurocup.attanslot.cz/ 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
5.11.2013 - THE WINNER TAKES IT ALL 
 
Další závod DDM CUPU HK je minulostí. Pipan byl sesazen z trůnu posledního hradeckého vítěze. 
Způsobem STAR - CÍL jednoznačně zvítězil domácí Radek Novák. V závodě žáků zvítězil Jakub Novák 
před Markem Štoskem.  Nezávodící, ale řádně a hlasitě fandící, sestřenice dcery závodícího modeláře 
vybrala jako nejkrásnější modely následujících závodníků: 1. Jakub Novák, 2. Matěj Novák, 3. 
Daniel Drábek. Tedy totální rodinný "sweep out" :-) Na startu se objevolo 9 žáků a 7 dospělých, tedy 
16 závodníků celkem. Pozitivní zprávou je účast další dívky, konkrétně Elišky Pituchové a na poprvé si 
rozhodně nevedla špatně. O vyrovnanosti závodu svědčí (kromě dominance Novise) počty kol, resp. 
metrů na 2./3. místě, 4./5. místě a 6./7. místě, kdy pokaždé rozhodovaly dílky dráhy. Konečné pořadí 
je  zde. Škoda, že tentokráte nemohl přijet nikdo z Trutnova ani Náchoda. Další závod je za 14 dnů, 
konkrétně 19.11.2013 opět v HK.  
   
 
 
  
 
3.11.2013 - Život je změna, proto i náš web prochází určitou designovou změnou. Lepší bude zejména 
fotogalerie. Poděkování Frantovi Holému za výraznou pomoc.    
 
2.11.2013 - Čtvrteční hallowweeeenské ježdění na dráze má svého vítěze stylem VENI, VIDI, VICI. 
JMS přijel jako poslední, jen s ovladačem, bylo mu přiděleno značně podprůměrné auto začínajícího 
modeláře z Pardubic a přesto dokázal zvítězit a záskat tak hodnotnou cenu, na níž si mnozí brousili 
zuby. Minule závodilo 8 osob, nyní 12. Pořadí  zde. Jen škoda, že jak Václav Kohout z Hradce, tak i 
obě pardubická R - Roman i Radek - dorazili rovněž bez modelů. Ve výsledcích jsou písmenem G 
označeni nikoliv milovníci piva Gambrinus, ale modeláři soutěžící s modely Gallardo. Fotografie ke 
shlédnutí jsou  zde  
 
 
     
 
 
Také zveřejňujeme  pozvánku na legendární závod na Praze 7 s názvem 6 hodin 2013. Zpráva o 
závodu je k přečtení  zde a kdo má email na Stiga, dejte mu prosím vědět, že dráha stále přes 
všechny prohlášení existuje (více viz  zde). 
 
 



  
 
 
A ještě něco. Ačkoliv nemusím RedBull a zejména Vettela (pro jejich "fér" jednání vůči Webberovi)  
tohle je hezké.  
 
 
1.11.2013 - Říjnová dívka měsíce získala rekordních 17 hlasů hodnotících ji jako velmi krásnou. 
Rekordní výsledek může změnit příchozí listopadová kráska milující kromě dráhových modelů i vodu 
a bílé oblečení. Hlasování o dívce listopadu je  tady. 
 
 
 
28.10.2013 - Tento čtvrtek 31.10.2013 se u nás koná veřejné ježdění. Otevíráme v 17.00 
hodin. 
 
27.10.2013 - Více informací o autodráze v Trutnově  tady 
 
26.10.2013 - KONEC STÁVAJÍCÍ RADY AUTOMODELÁŘŮ          
 
Na webových stránkách  www.svazmodelaru.cz a  kaum.svazmodelaru.cz lze dohledat následující 
dokumenty:  lt Stanovy 2010 ,  zápis z konference a  zápis č. 1 . Kde jsou další zápisy, zda vůbec 
existují, zda se rada scházela, co projednávala a co vůbec pro český slotracing minulá rada udělala, 
nemíníme komentovat.  
 
Důležitější je, že ze čl. V. stanov vyplývá, že "V modelářském klubu se mohou sdružovat členové jedné 
nebo i více odborností. Modelářský klub řídí jeho Rada, která se schází dle potřeby, nejméně 
jedenkrát za rok. Rada je volená na 4 roky členskou schůzí, a to tak, aby v ní byly zastoupeny 
odbornosti klubu. Rada klubu je složena z předsedy a členů rady. Při svém jednání rozhoduje většinou 
hlasů přítomných, v případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. Předseda klubu je jeho 
statutárním zástupcem. Členská schůze je nejvyšším orgánem modelářského klubu. Rozhoduje o 
základních otázkách souvisejících s činností klubu. Členskou schůzi svolává rada klubu podle potřeby, 
nejméně však 1x za čtyři roky." 
 
Ze zápisu z konference vyplynulo, že 17.10.2009 byla zvolena poslední rada ve složení Žemlička, 
Pražák, Mechl. Protože však funkční období poslední rady ve složení Žemlička, Pražák, Mechl uplynulo 
a ze stanov ani výsledků konference nevyplývá žádná možnost automatického prodloužení 
jejich funkčního období pro případ nekonání nové volby, jsou automodeláři v současné době bez 
platně zvolené rady, když uvedené tři osoby již nemohou platně činit žádné právní úkony.  
 
Jednotlivé kluby tak jsou nyní nuceny obracet se přímo na Svaz modelářů. 
 
Většina členů pardubického klubu SCRC má zato, že by bylo vhodné, aby se Svaz modelářů postaral o 
urychlenou volbu rady nové, nejlépe ještě v letošním roce, a to bez ohledu na to, jaká bude 
případná budoucnost svazu. Na organizaci této volby je v případě zájmu ostatních náš klub připraven 
se aktivně podílet.  
 



Není totiž vhodné, aby automodeláři neměli platně zvolenou radu, čímž ztrácejí možnost zákonnou 
cestou podílet se na výhodách vyplývajících ze členství ve Svazu modelářů.  
 
Přání a organizace nové volby (o níž se nikdo z poslední platně zvolené rady - nyní již bez pravomocí) 
však nemůže být přáním jen jednoho či dvou klubů. Takovýto krok by měl mít podporu většiny 
aktivně fungujících klubů, zejména těch, které provozují autodráhy a účastní se automodelářských 
závodů.  
 
Prosíme proto ty kluby, které mají zájem, aby se situace v českém slot racingu ve vztahu 
ke Svazu modelářů urychleně řešila, aby prezentovali svůj názor, zejména na to, zda si 
přejí či nepřejí volbu nové rady ještě v letošním roce. Samotná organizace je věcí technickou a 
organizační, nicméně bez podpory většiny klubů nemá cenu se Svazem dále vyjednávat.  
 
K tomuto sdělení lze užít email, dopis nebo naši konferenci.     
 
Urychlená volba rady je vhodná zejména pro možnost koordinace termínů závodů a pravidel 
seriálů na příští sezónu, která se blíží, včetně mistrovství republiky žáků a případné využití 
finančních zdrojů. Měla by též automodeláře reprezentovat, přičemž automodeláři sami by měli mít 
zájem své koordinátory mít a spolupracovat s nimi. Prioritně je toto vhodné pro všechny, kdo 
provozují autodráhy a dávají tak organizátorům seriálů (což jsou mnohdy osoby bez vlastních 
autodráh) i všem ostatním modelářům možnost, svoji zábavu realizovat.     
 
Děkujeme 
 
Za SCRC Pardubice Vaněček, Kalhous, Marek 
 
 
 
 
23.10.2013 - VLK V ROUŠE BERÁNČÍM aneb 22. října 2013, Trutnov a seriál DDM CUP HK 
 
 
 
 
Na fotografii chybí právě fotografující Tonda Tříska a Pepíno. 
 
 
21.10.2013 - Některé články mě nudí. To však rozhodně není případ reportáží dvorní dopisovatelky 
pardubických stránek Terezy Filingerové. Při čtení mě jenom mrzelo, že jsem na těch závodech 
nemohl být. Muselo to být veliké. Senzační článek o Hondě v Brně k přečtení i stažení  zde 
 
20.10.2013 - Již toto úterý 22.10.2013 pokračuje DDM CUP HK závodem v TRUTNOVĚ. Papírové 
karoserie pro všechny, standardní PROSLOT 16D SPEED FX a libovolná kola o šířce max. 16mm. 
Adresa autodráhy je V Domcích 488, 541 01 Trutnov-Horní Předměstí. Navigace: Prijedete do 
Trutnova,jedete porad rovne na prvni kruhovy objezd,tam pojedete rovne na druhy kruhovy objezd,na 
tom odbocite do prava a na prvni krizovatce do leva mezi baraky az prijedete na parkoviste skoly.Pote 
obejdete skolu az se dostanete k vratum na stadion a tady uz mame drahu.Doufam ze to najdete v 
pohode kdyz tak zavolejte 777 684 495.Cau Roman Tříska 



 
 
 
 
19.10.2013 - První z několika TAXI vozů je připraven pro BPA CUP PARDUBICE 2013. Včera na 
bílé jezdí soustavně 4,8 s / kolo. Zájemci nechť se ozvou telefonem či emailem.  
 
 
 
 
 
6.10.2013 - Výsledky z mistrovství světa ISRA v Kyjevě naleznete tady. Vítězem PR24 
posádka Landrud - Dolzhanskiy. Další pořadí zde 
 
 
 
 
 
 
5.10.2013 - Skvělý seriál Morava Open 2013 pokračoval závodem v Jihlavě. Zde jsou 
výsledky F1 a G12. Ve Vídni se zároveň koná závod 24Heures Du Mans.  
 
 
 
 
 
4.10.2013 - Mnoho fotografií z BPA v Ústí z různých zdrojů jsou tady. Všem, co fotili a 
poslali mi fotky, děkuji. 
 
 
 
 
3.10.2013 - Již tuto sobotu se koná v Jihlavě třetí závod Mistrovství ČR v G12 s názvem 
Morava Open 
 
 
 
 
2.10.2013 - Mužem závodu DDM CUP ze dne 1.10.2013 je Radek Pavlíček z BPA slot 
racing, který představil nový elektronický ovladač. Další fotografie jsou tady. Všem 
zúčastněným děkujeme za sportovní chování při závodě.  
  
 
 
 
 
1.10.2013 - Hlasovat o nové dívce měsíce můžete zde 
 



 
 
 
 
30.9.2013 - Krátké video z warm-upu jedné ze skupin sobotního závodu BPA CUP ÚSTÍ je 
na YouTube 
 
 
 
 
 
 
29.9.2013 - BPA CUP v Ústí je u konce. Pořadí jednotlivých týmů naleznete zde. Krátkou 
zprávu ze závodu zveřejníme v brzké době. Díky všem, co dorazili !   A  JE  TO  ! 
 
 
 
 
 
26.9.2013 - Poslední známé zveřejněné výsledky hlasování modelářů o možných změnách 
v pravidlech Hondy jsou tyto: 
 
 
 
 
 
25.9.2013 - První pražský pohár pana Pavla přivítala Podbaba. Přívětivé poježdění 
přilákalo patnáct plechovek. Praha plus Pardubice podaly parádní představení. Příští 
podnik pořádá Praha 7.   
 
Pořadí zde 
 
Krátká reportáž Kuby Štrunce je k přečtení na http://www.slotcarnews.e-slotcar.cz/ 
 
 
 
 
 
23.9.2013 - Tuto středu startuje nový ročník Pražského poháru. Závodit se začíná na 
Podbabě.  
 
Zářijové číslo anglického časopisu SCRN se převážně věnuje srpnovému British Nationals 
1/24. Potěšující je, že jednu z hlavních rolí sehrál i český závodník Tonda Vojtík. Kromě 
toho uvnitř čísla naleznete nabídky nových podvozků, příspěvek Lee Parsonse o stavbě 
motorů pro G12, dále rozhovor s novým předsedou BSCRA Keithem Gibsonem, který ve 
funkci nahradil Jamese Cleava, potom technické detaily osmi nejlepších v každé kategorii 
24NATS, krátké články o mezerách mezi magnety, důvodu písmene S na novém podvozku 
Piera Castriconeho pro ES24, rozhovor s věčně usměvavým Paulem Shepherdem, shrnutí 



Czech Masters 2013 a dále jen moře a moře písmen a fotografií o British Nationals 2013. 
Krásné čtení za pět liber britských. 
 
 
 
 
 
 
22.9.2013 - Pozvánkou na BPA CUP ÚSTÍ je i toto krátké video představující legendární 
autodráhu, která hostila v roce 2003 ISRA MS v Brně. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=yFomJ4Zrb4Y 
 
 
 
 
 
 
20.9.2013 - Tento víkend se koná EuroCup v Bruhlu 
 
 
 
 
19.9.2013 - Výsledky poslední ankety: Na otázku "V případě, že by se jeden závod 
Pražského poháru konal na autodráze v Pardubicích, tak se závodu:" odpovědělo 13 
pražských modelářů, že zúčastní. Když k tomu připočteme tři pardubické a 2 hradecké 
pravidelné účastníky, vyjde nám 18 osob, které by k závodu dostavili. Informace k 
zamyšlení, zejména pro Pavla Kulovaného. Nyní je tu však další anketa bezprostředně se 
vážíci na blížící se BPA CUP ÚSTÍ NAD LABEM 2013.  
 
 
 
 
 
 
18.9.2013 - Následující reportáž popisuje první závod DDM Cupu HK 2013. Nezbytnou 
součástí jsou i mírné změny platné od dalšího závodu a překvapení v podobě hostování 
závodu na legendární autodráze. Čtěte zde 
 
 
 
 
 
16.9.2013 - Na stránce http://isra2014.com naleznete zveřejněné informace o ISRA MS 
2014. Závod, který nečekaně odřekl Thajský Bangkok se nakonec uskuteční v Lotyšském 
Limbaži. Obrázky nové autodráhy jsou tady 
 
 



 
 
 
 
14.9.2013 - Termíny DDM Cup podzim 2013.  
 
17.9. 
1.10. 
22.10. 
5.11. 
19.11. 
3.12. -finále + předání cen.  
 
Start závodu bude v 17:30 
 
 
 
 
 
 
11.9.2013 - Stručný popis toho co se dělo v sobotu v pardubickém bunkru naleznete tady 
 
 
Mužem závodu byl poraněný Standa Polič, který přesto bojoval jako lev. Další fotografie 
zde 
 
 
 
 
 
 
10.9.2013 - Omlouvám se za nedopatření, správná fotografie mistrů malých měřítek je 
tato: 
 
 
 
 
9.9.2013 - Tito dva velikáni českého slotracingu jsou letošní mistři ČR malých měřítek. 
Tonda Vojtík v F132 a Tomáš Marek v ES32. 
 
 
 
 
 
 
 
8.9.2013 - Podrobné výsledky z Grand Prix konané v září v Pardubicích jsou na této 
stránce.  



 
Konference je opět k dispozici.  
 
Pravidla a termíny Pražského poháru jsou na světě. Čtěte tady 
 
 
7.9.2013 - Stupně vítězů z poslední Grand Prix letošní sezony konané na dráze v 
Pardubicích: 
 
ES32 krátký závod: 1. Vojtík, 2. Marek, 3. Krčil 
 
ES32 dlouhý závod: 1. Marek, 2. Vojtík, 3. Žemlička 
 
F132 krátký závod: 1. Vojtík, 2. Žemlička, 3. Krčil 
 
 
   
 
  
 
 
 
4.9.2013 - Fotky z letošního USRA NATS jsou k prohlédnutí tady 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.9.2013 - Vyjádření ke dvěma reakcím na mé krátké hodnocení Cahozy v Luštěnicích 
 
 
 
 
Z technických důvodů není konference dočasně v provozu 
 
 
Vítěz G27 Petr Krčil 
 
 
 
 
 
 



Vítěz kvalifikace G27 Zdeněk Beneš 
 
 
 
 
 
Vítěz G7 Paul BEUF Pedersen 
 
 
 
 
 
 
2.9.2013 - Dívka měsíce září 2013 je z Ruska. Jmenuje se Oksana, pochází z Vladivostoku, 
ale od roku 2007 žije v Moskvě. Manželovi je 73 let, vlastní dvě jaderné elektrátrny a 
pracuje 8 dní v týdnu. Oksana se zabývá mystickými jevy, sbírá jachty a náhrdelníky z 
jantaru a ráda cestuje do Řecka. V posledníh letech si oblíbila Krétu.   
 
 
 
 
1.9.2013 - Pozvánka  
 
Zveme Vás na 4.závod Grand Prix 2013 konaný v Pardubicích ve dnech 6. - 8. 9. 2013. 
Kategorie jsou ES/32 a F1/32. Dráha bude otevřena v pátek 6. 9. 2013 od 16 hodin 
 
 
 
 
 
31.8.2013 - Vítězem krátkého závodu Cahozy v Luštěnicích je Pavel Kulovaný a vítězem 
hlavního závodu je Jiří Nováček. Celkově letošní seriál vyhrál Pavel Kulovaný.  Dráha 
nebyla na závod celkově umytá ani namazaná, párky došly už v sobotu v poledne, 
rozhodčí se spíš bavil než sledoval závod, Spytech na starém počítači padal jako na 
mistrovství žáků loňský rok, jedna celá jízda dlouhého závodu se proto musela opakovat a 
z místních závodníků nastoupil jen Rosťa Volný a Tomáš Řípa. Škoda. Ale jako 
mimopracovní zábava pro lidi, co nevědí s penězi a volným časem, dobré. Hodnocení tedy 
"za tři".    
 
 
   
 
 
 
29.8.2013 - V USA na autoidráze Mid-America Raceway se letos koná USRA NATS. Odkaz 
na dráhu včetně web kamery je tady 
 
 



28.8.2013 - Pěkná společná fotka z British Nationals 
 
 
 
 
 
27.8.2013 - Na této stránce naleztene avizovaná pravidla pro DDM Cup 2013 
 
 
26.8.2013 - První tři závodníci na British Nationals v kategorii ES24 jsou:  
 
1. Ian Barker, 312.42 kol,  
 
2. James Cleave, 310.16 kol 
 
3. Jan Žemlička, 303.20 kol. 
    
  
25.8.2013 - V nedělním závodě v G12 v Anglii vítězí Tonda Vojtík před jmény Parsons a 
Cleave. Další pořadí zde 
 
 
24.8.2013 - Již jsou k dispozici výsledky British Natinals 2013 v kategorii PR24. Nejlepší 
tři jsou Cleave, Vojtík, Wills. Poslední jízda byla úžasná, rozdíl mezi prvním a druhým byl 
pouhé 1,28 kola.  Další pořadí a nájezdy kol zde 
 
 
 
 
 
 
24.8.2013 - S příchodem nového školního roku se opět chystá DDM Cup HK pořádaný v 
královéhradeckém BARÁKU. Informace budou brzy na našem webu.  
 
 
 
10.8.2013 - Bez komentáře 
 
 
 
 
"Just got to put my shoes on..." = "Jen si obuji boty..." 
 
 
10.8.2013 - Jistě nejoblíbenější a nejrozšířenější kategorií dráhových modelů je v 
současnosti PR24. Co stavba takového modelu obnáší se dočtete zde.  
 
 



 
 
 
 
6.8.2013 - První číslo elektronického GLOBAL SLOT RACING NEWS je na světě. Počíst si 
můžete tady. Pro vstup do časopisu použijte ikonu uprostřed stránky. 
 
 
 
 
 
 
3.8.2013 - Srpnová dívka má ráda červenou barvu a koupání. Jmenuje se Linda. Pod 
číslem K084 naleznete v katalogu BPA slot racing zajímavou karoserii. Jedná se o 
Maserati 450S Le Mans Zagato. Více o tomto voze najdete zde. 
 
 
    
 
 
 
 
 
29.7.2013 - Vzhledem k blížícímu se závodu BPA CUPU ÚSTÍ 2013 žádáme zájemce 
emailem o potvrzení účasti v závodě. Pravidla jsou zde 
 
 
25.7.2013 - Ve zcela sportovním duchu srovnatelným se slavnou cyklistickou Tour de 
France se nesl závod uspořádaný během Otevřeného klubového dne. Do Pardubic přijeli 
modeláři z Náchoda, Prahy, Liberce i Hradce Králové. Závod byl napínavý do posledních 
sekund a mnohé modely v závěru dělily jen centimetry. Přes počáteční proklamace 
všechny modely prošly důkladnou přejímkou a nebyla udělena jediná penalizace. Ukázalo 
se, že i závod 8 x 2 minuty může být pro mnohé vyčerpávající. Druhým poznatkem je, že 
pardubickou dráhu zvládnou v klidu obsloužit tři nasazovači. Za třetí, pořád se máme od 
Romana co učit. Věčný vývoj nelze zastavit.  
 
Výsledky minizávodu jsou ke stažení zde.  
 
Fotogalerie 
 
 
TRÉNINK 
 
 
 
 
 
SKUPINA B 



 
 
 
 
SKUPINA A 
 
 
 
 
ROZDÍL DRUHÉHO A TŘETÍHO PO 16 MINUTÁCH ZÁVODU 
 
 
 
 
ROMAN VYSVĚTLUJÍCÍ PŘED STARTEM TAKTIKU DO ZÁVODU 
 
 
 
 
 
23.7.2013 - K množícím se dotazům ke stavebním pravidlům pro čtvrteční ježdění uvádím, 
že jsou volná a přejímkou projdou jen modely Amatéra. Gallardo s 16D a plechovka s X12 
by byly ideální, ale do soutěže zařadíme cokoliv od wingů po A4. Soutěžní pravidla mohou 
ještě projít změnou, ale počítá se se dvěma minizávody 8x2 minuty. Cílem akce je se spíše 
o prázdninách sejít a vyzkoušet si modely pro druhou část sezony. Váhající modeláře má 
nalákat snímek zobrazující oblíbenou pasáž pardubické dráhy.. 
 
 
 
 
 
11.7.2013 - V novém čísle britského SLOT CAR RACING NEWS doporučuji kromě 
obsáhlého povídání o 50. ročníku BSCRA Nats 1/32 zajímavý rozhovor v Danem Millerem 
vyrábějícím kotvy PK. Sám jsem se například poprvé dozvěděl, co (kromě iniciálů Petra 
Krčila) znamenají ona dvě písmenka na kotvách kanadského výrobce. Kdo nemá časopis 
objednaný, tomu jej rád zapůjčím na našem klubovém dni 25.7.2013.  
 
 
 
 
 
 
6.7.2013 - Díky Martinu Hojerovi jsou ke shlédnutí fotografie z Czech Masters 2013 
konaného v Praze. A ještě jedny fotky, tentokrát Kuba Štrunc a Eurocup Vídeň 2013 
 
 



5.7.2013 - Objevila se nová vydařená wewbová stránka o historii švédského, ale i 
světového slotracingu. Osobně jsem poprvé uviděl celé výsledky z některých závodů, 
např. z prvního mistrovství ISRA v roce 1992 
 
 
4.7.2013 - Shodně s loňským rokem jsme se i letos rozhodli dát modelářům možnost 
vyzkoušet si své modely a zazávodit si na naší autodráze v průběhu letních prázdnin. 
Rozšířený klubový den 2013 se bude konat dne 25.7.2013 od 16,30 hodin. Více informací 
zde 
 
 
3.7.2013 - Dívka měsíce července se jmenuje Blue Queen a pochází z USA 
 
 
1.7.2013 - Výborné závody v pohodové atmosféře, chutné jídlo, rychlá dráha, oblíbené 
kategorie, ale jen jeden český vítěz. To byl Eurocup 2013 pořádaný ve Vídni.  
 
 
 
 
 
27.6.2013 - Na konci července by měl vyjít nový elektronický časopis o slot racingu. 
Spisovatelé mohou poslat své články (nejlépe v angličtině) či zaregistrovat svůj klub. 
Uvidíme, co z toho bude.. 
 
 
 
 
 
 
24.6.2013 - Výsledek ankety: Slot racing se opravdu objevuje ve filmu PULP FICTION: 
Historky z podsvětí, USA, 1994. Ve filmu Vincent Vega (John Travolta) plní úkol od svého 
Velkého pána Marsellase, kterým je se postarat o jeho atraktivní sexy manželku Miu (Uma 
Thurman) po dobu jeho pobytu na Floridě. Vincent, který úkol považuje za zkoušku 
loyality, ve které musí za každou cenu obstát, navštíví s Miou bar U Mazaného králíčka. Po 
vstupu do restaurace se za nimi objevuje velká autodráha s názvem "The Young Racers", 
u které se baví hosté. Screenshoty jeden, dva, tři a čtyři výsledek ankety jednoznačně 
potvrzují. Jen  ti nejlepší dokáží určit kolik má autodráha drážek, jaký je na ní nejlepší lap 
s PR24 a co si objednal Vincent v baru k pití... 
 
 
 
23.6.2013 - Brzy bude v prodeji nový podvozek od JK pro F1 1/24 
 
 
 
22.6.2013 - Několik fotografií z Czech Masters 2013 najdete zde 
 



 
17.6.2013 - Pražský pohár za 625,-- Kč aneb Czech Masters 2013 
 
 
 
 
O tomto víkendu proběhl již druhý ročník mezinárodních závodů Czech Masters v 
kategoriích Open 12 a ES24. Vítězi jsou Tomáš Marek (Open 12) a Jiří Míček Senior 
(ES24). Jízdní čas byl organizátory stanoven na 1 minutu kvalifikace, 8 x 3 minuty 
rozjížďky a pro 8 šťastných v každé kategorii 8 x 5 minut finále. To vše za 25 euro za 
kategorii, tedy kdo přijel na oba závody 1250,-- Kč. Jen pro porovnání, v Praze na 
Podbabě si také 8 x 3 minuty můžete každý druhý měsíc zajezdit za 70,-- startovného na 
Pražském poháru. Tolik asi dnes činí rozdíl mezi klubovým závodem a mezinárodním 
podnikem.  
 
Přestože se celkem do závodu dopředu registrovalo 58 závodníků, na start dorazilo 
pouhých 39 závodníků v Open 12, resp. 29 v ES24. Důvody jsou rozličné, nicméně 
odhlášení či stručná omluva od každého by měly být samozřejmostí.  
 
Paralela s Pražským pohárem pokračuje při konstatování obsazení finálových jízd. S 
výjimkou Chairmana Chrise byla obě finále obsazena jen českými závodníky. Pravda, 
zahraniční světová scalová špička (Trigilio, Fyhr, Castricone, Gugu, Gawronski, 
Dolzhanskiy, atp.) ani letos na Czech Masters nedorazila, ale co na tom. Extra nic 
mezinárodního se tedy nekonalo, naštěstí pár Skandinávců oživilo jinak běžnou českou 
Grand Prix obohacenou o tradiční dvojice z Belgie, Rakouska a Litvy. Pravda, nesmí se 
zapomínat na britského rozhodčího Kevina Graye. Typický anglický gentleman, velmi 
sympatický a vstřícný. Nicméně letos dokonce skutečně penalizoval.  
 
Celkové výsledky ukázaly, jak si stojí český slot racing v porovnání se zahraničními 
kolegy. Zatímco české výpravy v Anglii či Skandinávii obsazují příčky nejvyšší, zde neměli 
hosté šanci. Při sečtení finálových pozic ve sportovní mluvě domácí zvítězili 14-2. Skvělé !  
 
Ale ještě lepší by bylo motivovat absolutní zahraniční světovou špičku k návštěvě závodu 
a k možnosti porovnání sil na naší, v současné době druhé nejlepší autodráze v České 
republice. To by potom byla podívaná.  
 
Nicméně díky do Prahy za krásné závody. Již dnes je znám termín dalšího, v pořadí již 
třetího ročníku. Ten by se měl uskutečnit od 13. do 15. 6. 2014. 
 
Doctor 
 
 
Výsledky Open 12 
 
Kvalifikace 
 
Semifinále 
 



Finále  
 
Celkové 
 
 
Výsledky ES24 
 
Kvalifikace 
 
Semifinále 
 
Finále  
 
Celkové 
 
 
 
Klady 
 
Bezchybná organizace 
 
Moderní autodráha 
 
Oblíbené kategorie 
 
Skvělý bufet 
 
Zápory 
 
Pro většinu krátký jízdní čas 8 x 3 minuty 
 
Na české poměry drahé startovné 
 
Chudé ceny pro finalisty 
 
Nefunkční karoserie pro ES24 
 
Letní červnový termín 
 
 
 
15.6.2013 - Výsledky finále Czech Masters ESG12 jsou tady. Několik fotografií nevalné 
kvality a obsahu z Grand Prix Pardubice 2013 tady.  
 
 
14.6.2013 - On-line vysílání z Czech Masters 2013 je dostupné tady. 
 
 



8.6.2013 - Dívka měsíce června k nám přiletěla z řeckého Rhodosu. Hlasovat lze zde. 
 
 
 
5.6.2013 - Dne 4.6.2013 proběhlo vyhlášení letošního ročníku BPA GALLARDO CUPU 
2012/2013 
 
Vítězové jsou 
 
D1ž - Štěpán Brož 
 
D1 - Pipan 
 
D2 - Radek Pavlíček  
 
Fotografie z Gallarda jsou tady 
 
 
3.6.2013 - Výsledky Grand Prix Pardubice: 
 
PR24 krátký závod 
 
PR24 dlouhý závod 
 
ES24 krátký závod 
 
ES24 dlouhý závod 
 
 
2.6.2013 - Celkové pořadí MČR GP ES24 
 
 
 
 
1.6.2013 - Celkové pořadí MČR GP PR24 
 
 
 
 
31.5.2013 - Tréning na pardubickou Grand Prix je v plném proudu. Právě probíhají 
týmové porady ve Steak stationu.  
 
 
 
 
 
17.5.2013 - Ve středu se na autodráze v Nové Pace konal další závod seriálu SPCV. 
Výsledky jsou tady a fotografie zde. Gratulace Romanovi, který přijel a zvítězil.  



 
 
 
 
 
16.5.2013 - Petr Krčil se stává Mistrem světa v G27 
 
 
 
 
 
 
12.5.2013 - Úžasně krásně zpracované číslo další "Občasníku" Kuby Štrunce je na světě. 
Zejména hodnotná je pasáž o Mistrovství světa v Plezni z roku 1997, ale i další fotky, 
reportáže a v neposlední řadě i sbírka brusek na kolečka. Ke shlédnutí zde 
 
 
11.5.2013 - Prodává sendviče, před závodem se pravidelně modlí a je historicky prvním, 
kdo na Nat´s obsadil první dvě místa v pořadí otec - syn. Ano, další rozhovor nám 
poskytl... 
 
 
 
 
 
10.5.2013 - Celkové výsledky BPA Gallardo Cupu jsou tady 
 
 
 
 
 
3.5.2013 - Zveřejňujeme pozvánky na dvě zajímavé modelářské akce 
 
Czech Masters 2013 + pravidla  
 
Vratislavská dvouhodinovka 
 
 
1.5.2013 - S květnem přichází i nová dívka měsíce. Jmenuje se Katka a miluje automobily 
a závodění v drážkách. Další zprávou je, že mistrovství světa ISRA 2014 se po stažení 
nabídky thajského Bangkoku bude konat v Lotyšsku. Nabídka je zde a potvrzující dopis 
zde.  
 
25.4.2013 - Na YouTube se dají nalézt různé věci. Třeba toto modelářské video mě 
pobavilo i poučilo. Ke shlédnutí je zde   
 
22.4.2013 - Václav Karlíček nám poslal plno zdařilých fotografií z BPA CUPU PRAHA 2013.  
Veškeré fotografie z Hondy v Pardubicích naleznete zde 



 
21.4.2013 - Dne 20.4.2013 proběhl v Pardubicích závod seriálu Cahoza Cup. Výsledky jsou 
k nahlédnutí zde 
 
19.4.2013 - S reportážemi vážícími se na BPA CUP Praha 2013 se roztrhl pytel. K dispozici 
je další z článků na toto téma. Ke shlédnutí je zde.  
 
16.4.2013 – Může nás jen těšit, že mladá nadějná generace nejen závodí na autodráze, 
ale též že je připravena a ochotna se podělit o zážitky ze závodů s ostatními. Závodnice s 
iniciály T.F. pro absentující připravila krátké shrnutí průběhu akce. Terce veřejně díky za 
odvedenou práci. Číst můžete tady 
 
     
 
 
15.4.2013 - Zájemci o shlédnutí fotografií, kteří nevěří SkyNetu ani Facebooku naleznou 
první várku fotografií zde. Další fotky budou brzy.  
 
 
14.4.2013 - Závod se spoustou vítězů a dobré zábavy má své výsledky zde .  
 
Z vítězství se radují: 
 
 
 
Vítěz internetové ankety: MyJsmeVámToŘíkali (sada dekorativních lahví z Plzně) 
 
Vítěz ceny pro nejkrásnější tým: KRAKATICE (materiál od BPA slot racing) 
 
Vítěz ceny pro nadějného jezdce: JAN MORVIC (nový podvozek pro PR24) 
 
Vítěz ceny pro nejmladšího jezdce: JAKUB NOVÁK (kompletní motor X12) 
 
Vítěz ceny za luxusní bufet: JAN KAČEROVSKÝ (šampaňské) 
 
Vítěz zvláštní ceny: FOTR A SYN (nový podvozek PR24) 
 
Vítěz ceny za nejvíce kol ujetých po 7200 sekundách od startu: PAT A MAT (2x pohár) 
 
 
Díky Radku Pavlíčkovi z BPA slot racing za množství karoserií pro ceny pro všechny 
účastníky závodu. 
 
Na viděnou při dalším závodě. 
 
 
 
 



 
 
12.4.2013 - BPA CUP PRAHA 2013 má prvního VÍTĚZE. Je jím tým MyJsmeVámToŘíkali a 
vítězství získal v internetové anketě. Výsledky hlasování s notářským ověřením jsou k 
dipozici zde 
 
 
7.4.2013 - V sobotu 13.4.2013 odstartuje BPA CUP PRAHA 2013. Stručná rekapitulace k 
závodu: 
 
V pátek není trénink. V sobotu: 
 
Trénink - 07.30 až 10.30 hodin 
 
Přejímka - 10.15 až 10,45 hodin 
 
Start závodu - 11.00 hodin 
 
Kvalifikace není. Každý tým si vylosuje místo pro rozjížďky, které činí 8 x 7,5 minuty. Poté 
15 minut na opravu modelů, měnit nelze jen podvozek. Poté všichni absolvují finále 8 x 
dalších 7,5 minut. Nájezdy rozjížděk a finále se sčítají. Na modelu se měří jen výška 
zadního spoileru (35 mm) a celková šířka (83 mm).   
 
 
3.4.2013 - Výsledky posledního Gallarda zde 
 
 
 
1.4.2013 - Nová aprílová dívka měsíce je zde. Opět je vidět, že jediným kritériem je 
fyzická krása a záliba dívek v kvalitní produkty. Rozhodně nejde o žádný placený "product 
placement"  
 
 
30.3.2013 - Tento snímek pochází skutečně z mistrovství světa ISRA konaného před 
několika lety v ... 
 
 
27.3.2013 - Na tomto odkazu jsou uveřejněny konečné výsledky Morava Open 2013 - 
Mariánské Údolí. Fotografie naše i Martina Doležela naleznete zde 
 
 
24.3.2013 - MORAVA OPEN 2013 / 1. závod Mariánské Údolí  
 
Krátké zprávy: 
 
Jarda Švanda přijel do Mariánského Údolí vyhrát F1 i G12.  
 



Účast byla důstojná, 21 lidí, závodníci byli z Čech i Moravy, skutečné mistrovství 
republiky. Chyběli jen zahraniční závodníci.  
 
Celkové pořadí zveřejníme brzy.  
 
Dráha v údolí za Olomoucí je úžasná. Legendy nelhaly. Skutečně jde o nejlepší čtyřproud, 
co jsem kdy viděl. Interně jsme jej nazvali "Tobogán šílenců". 
 
Pro tři nejlepší v součtu obou kategorií byly připraveny zlaté poháry. 
 
Tři nejúspěšnější žáci obdrželi ceny od BPA slot racing. 
 
Moravskou slivovici zastoupilo plzeňské pivo. Došlo až ve dvě v noci, tak jsme šli spát. 
 
S jídlem v místním bufetu to bylo slabší, na zelňačku jsme si netroufli. A o moc víc toho v 
bufetu neměli. 
 
Rozhodčí, který si při závodě čte beletrii, není schopen kvalitně řídit závod. Ale jinak se 
mladý Hlaváček snažil. 
 
Některým lidem bych zakázal nasazovat. Když nasazovat nechtějí, nemají ani jezdit na 
závody. Až mám pocit, že jde o úmysl lidem zkazit závod. Jedním z těch, co můj názor 
sdílí, je po sobotě Martin Doležel. Jistě by skončil mnohem výše v pořadí G12, nebýt osoby 
jménem... no nic.  
 
Ukázalo se, že závody na Moravě mají tradici, kvalitu a velkou podporu mnoha závodníků 
z různých klubů.  
 
Díky za možnost zažít nevídané. Na další závody ve Vítkově, Klokočově i jinam jistě opět 
dorazíme.  
 
Informace o průběhu a výsledcích závodu zveřejníme brzy. 
 
 
22.3.2013 - Anketa 
 
 
 
 
19.3.2013 - V současné době jsou přihlášeny další velmi zajímavé týmy na BPA CUP 
PRAHA 2013, konkrétně Persico a Krakatice. 
 
17.3.2013 - Po rozhovoru s Matti Fyhrem přichází další rozhovor, opět se slot racingovou 
legendou. Otázky i odpovědi se dočtete zde 
 
 
 
 



10.3.2013 - V úterý 12.3.2013 pokračuje GALLARDO CUP v Hradci Králové 
 
9.3.2013 - Tento člověk vypadá, že jej nikdo a nic kolem něho nezajímá. Jestli se o 
seveřanech říká, že jsou chladní, tak tento modelář je klasickým příkladem. Vidět u něho 
projev emocí, to je jako spatřit britskou královnu ve spodním prádle - ačkoliv  teoreticky 
možné, ve skutečnosti science fiction. Ale možná právě tato osobnostní charakteristika je 
pro závodění s modely nespornou výhodou. Modely si staví sám, na závodech posedává 
sám, není jej slyšet a skoro ani vidět. Až na momenty, kdy se rozdávají poháry za 
vítězství. Pak většinou vystoupí ze stínu a odnáší si většinou jen ty za první místo. Je 
mistrem světa. A buďme konkrétní, šampionát přece nevyhrál jednou. Plechovky vyhrál 
třikrát se svým bratrem Einairim (2000, 2002, 2004 - hezky pravidelně ve dvouletkách). 
Potom přidal ještě titul o rok později s Brianem Saundersem. S ES32 vyhrál dvakrát (1998 
a 2008), s F132 jednou (2004), ale v královské třídě ES24 vyhrál nejen v roce 2008, ale i 
na posledním šampionátu v roce 2012 ve švédském Malmö. Co o něm víme jistě je, že se 
jmenuje MATTI FYHR. 
 
 
7.3.2013 - Množství mezinárodních závodů ve slotracingu vyžaduje soustavné zlepšování 
jazykové vybavenosti automodelářů. Elita se zdokonaluje v brazilské portugalštině, pro 
ostatní je zde základní kurz angličtiny.  
 
5.3.2013 - Díky Kamilu K. máme na netu další fotografie z letošní perníkové Hondy. Odkaz 
je zde 
 
3.3.2013 - Výsledky Hondy Pardubice zde  a fotky od Honzy Korce ze závodu jsou tady 
 
 
 
2.3.2013 - Jarní dívka měsíce je zde 
 
1.3.2013 - Tento víkend pokračuje Honda závodem v Pardubicích.  
 
29.2.2013 - Tento den v kalendáři skutečně není. 
 
25.2.2013 - Krátkou zprávu Franty Holého o tom, jak probíhal závod CAHOZA v Jihlavě 
naleznete zde 
 
18.2.2013 - Pardubický automodelář v Riu - zpráva o jedné zcela nevšední cestě 
automodeláře je zde 
 
 
 
15.2.2013 - V úterý 19.2.2013 pokračuje v Hradci Králové GALLARDO CUP. Najde se 
konečně někdo, kdo v kategorii D2 zastaví tovární vůz BPA ??? Pokusit se o to můžete od 
17.30 hodin. Průběžné pořadí je k nahlédnutí zde 
 
 
 



 
 
7.2.2013 - Co tato tato fotka představuje, se možná dozvíte zde. 
 
 
 
 4.2.2013 - S několikadenním zpožděním přichází dívka měsíce února, která ukazuje, že 
některé modely jsou nádherné i zezadu. Otázkou je, zda překoná minulou dívku, která 
zvítězila poměrem 10 - 0 - 0. Pouze odborníci poznají, co má únorová kráska v ruce. 
 
2.2.2013 - Výsledky z obou sobotních závodů GP konené v Praze najdete zde. Závody to 
byly zajímavé, organizace v Praze je vždy vynikající. Páteční trénink se protáhl dlouho do 
noci, potom nás po příchodu z baru čekalo zajímavé (byť trochu hlučné a nečekané) 
překvapení. Formát dvou samostatných závodů v jednom dni je dobrý. Potěšila účast 
cizinců, konkrétně Slováky Rado Flegmatika a Gustu Pohodáře doplnil charismatický Janis 
Nabokins z Litvy i se svojí nepřehlédnutelnou přítelkyní s unikátním účesem i botama. 
Nicméně nutno podotknout, že ač se jela kategorie PR24, 22 závodníků není na pražské 
poměry moc. Doufáme, že na BPA PRAHA 2013 se 13. dubna 2013 sejde více závodníků.    
 
31.1.2013 - Další pohledu do historie ukazuje legendy slot racingu za mladých let, tedy v 
dobách, kdy se začaly oddělovat zrny od plev. Ač čas neúprosně pádí kupředu, některé 
tváře zůstávají stále stejné. Nejméně tři osoby ze snímku stále aktivně a úspěšně 
modelaří. Myslím, že anketa není třeba, poznáte je všichni hned... :-) :-) :-) 
 
 
 
 
 
30.1.2013 - Některé fotografie z průběhu včerejšího gallarda jsou zde 
 
25.1.2013 - Narodila se TOYOTA COUPE. Nová karoserie pro Grand Prix 2013 a ISRA 2013 
je na světě. Více zde 
 
 
 
 
23.1.2013 - Pod startovním číslem 6 se na na BPA Cup Praha 2013 přihlásila dnes již 
legendární posádka osob, jejichž pravou totožnost nikdo nezná. Někdo říká, že ve své 
garáži před domem mají soukromý pivovar a jiní zas, že vlastní napůl továrnu na uzeniny. 
Co my víme jistě, že si říkají Pipan a Starosta. 
 
22.1.2013 - Byla zveřejněna pravidla na CZECH MASTERS PRAHA 2013. Loňský závod byl 
úžasný, fotky z něho jsou zde a zde plus malá reportáž zde. Zájemcům o závod 2013 
doporučujeme provést registraci co nejdříve. Více na http://www.czechmasters.e-
slotcar.cz/main_registration_cz.html 
 



21.1.2013 - Díky V. Karlíčkovi jsou k dispozici další fotky z BPA Cupu Praha 2012, zejména 
pódium a přebírání ocenění. Prohlídka je možná zde Také Kulovka stáhl po 3 měsících 
fotky z aparátu a mohlo tak být doplněno několik zajímavostí do galerie ISRA 2012  
 
20.1.2013 - Je zřejmé, že M. Schumacher žádný hlas nedostane, neboť sádra není ve 
správných barvách. V anketě vítězí Miloš Hojer. Protože součástí slot racingu je i stále 
více upadajíci závodění wing carů, bude zajímavé sledovat, kolik závodníků se postaví na 
start takového podniku, jako je mistrovství České republiky na konci ledna. Očekává se 
veliký zájem zejména v souvislosti s březnových mistrovstvím Evropy konaným na téže 
autodráze. Kdo si troufne, může odhadnout počty závodníků na startu třídy G7.  
 
 
17.1.2013 - Pro znalce dějin jsme přirpavili další anketu 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
14.1.2013 - Zveme Vás na další závod ze série nazvané BPA CUP, který se uskuteční 
13.4.2013 v Praze na Podbabě. Pravidla jsou k dispozici zde , seznam přihlášených týmů 
zde . Zájemce o start prosíme o zaslání stručné přihlášky s názvem týmu a jezdců na email  
scrc-pardubice@e-slotcar.cz 
 
12.1.2013 - Výsledky Hondy v Praze naleznete zde , jednotlivé skupiny zde 
 
9.1.2013 - Ve středu se konal na Praze 6 další závod PP. Pořadí první pětky v cíli bylo: 1. 
Amatér, 2. Kulovka, 3. Mr. Smith, 4. The Doctor, 5. Věčný Vývojář 
 
8.1.2013 - Úterní Gallardo v Hradci má jednoznačného vítěze: Na nestárnoucího Radka 
Pavlíčka v Divizi 2 nestačil nikdo a proto se stal po zásluze vítězem. Vítězem D1 byl opět 
Pipan. Závodu se zúčastnili modeláři z Trutnova, Žamberka, Náchoda, Hradce a Pardubic.  
 
 
5.1.2013 - Koho zajímá modelářský i osobní život člověka na obrázku, nechť navštíví tuto 
stránku 
 
 
 
 
3.1.2013 - Doplnil jsem závody pořádané naším klubem a odkaz na neoficiální nesvazový 
kalendář. Více v této části 
 
 
2.1.2013 - Byla vyzkoušena další modelářská pomůcka pro pájení. Více zde  



 
 
 
 
 
1.1.2013 - Šťastný Nový rok! Od konce března 2012, kdy byly naše stránky spuštěny, byl 
náš web navštíven  počten krásných 6933 přístupů. Děkujeme všem, kterým se náš web 
líbí. Pro všechny z vás přichází nová dívka měsíce ledna 2013. Hlasovat můžete zde.  
 
28.12.2012 - Mistrovství světa ISRA  2014 - Kdo má zájem dozvědět se víc o mistrovství 
světa ISRA 2014, nechť vstoupí sem 
 
25.12.2012 - V osmdesátých a devadesátých letech byla etalonem nejen na národní 
scéně. Tato autodráha udávala trend i v měřítku mezinárodním a konaly se na ní mnohé 
mezinárodní závody. Jedná se o autodráhu v ... 
 
22.12.2012 - Vánočním modelářským dárkem od nás je osmset fotografií z mistrovství 
světa v Mamö. Prohlídku můžete začít zde 
 
21.12.2012 - Vzhledem k tomu, že mayskou civilizací avizovaný konec světa dnes 
nenastal, přeje Vám všem i SCRC Pardubice VESELÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY 
 
 
 
 
 
18.12.2012 - Dnes se konal první závod nového ročníku Gallardo Cupu. Rychlé výsledky: 
1. Pipan 2. Doctor 3. Vašek Ukázalo se tak, že nová kategorie D2 nemusí být rychlejší než 
základní D1. Solidní účast nabídla 3 skupiny, tentokrát nám žáčci docela povyrostli. 
Pravidla zde Odkaz na organizátora zde 
   
17.12.2012 - Fotografie z BPA Cupu Praha 2012 jsou k nahlédnutí zde 
 
16.12.2012 - Fotky z posledního závodu Hondy v Plzni najdete díky Kamilu Klapkovi zde 
 
15.12.2012 - Včera skončil letošní ročník seriálu Honda Cup. Na poslední závod se z 
různých příčin mnoho závodníkl nedostavilo, na vině byla i ledovka v Praze a v Západních 
Čechách. Nicméně závod to byl zajímavý, výsledky jsou k dispozici zde.  
 
Celkové pořadí Hondy 2012 je: 1. Marek 2. Sedlařík 3. Cihlář 4. Flaisig 5. Reček 6. Vaněček 
7. Žemlička 8. Horký 9. Heřman 10. Kalhous 
 
12.12.2012 - Přidána kompletní reportáž z mistrovství světa ISRA 2012 
 
 
Foto k nové anketě. 
 
 



 
 
 
3.12.2012 - Nájezdy jednotlivých drážek na bowlingu naleznete zde. Součástí je i velmi vydařená 
fotogalerie.  
 
 
2.12.2012 - Hlavní událostí nového měsíce je nová tvář měsíce prosince. A taky skončil jeden velký 
závod.  
 
     
 
 
BPA CUP PRAHA 2012 je úspěšně za námi a bylo to velké. Ukázalo se, že nová verze pátečního 
tréninku v podobě sportování všeho druhu je jednoznačným přínosem, neboť pět ze šesti jezdců na 
podiu se pátečního bowlingu i cyber-olympidády zúčastnilo. Ukázalo se, že doma je doma a kromě 
toho, že oba z Markulky zvládali bezchybně hod oštěpem i skákání přes překážky, i v sobotu potvrdili 
dosavadní pravidlo, že BPA CUP se opět stal kořistí domácího týmu. Jezdilo se 2 hodiny, tedy 120 
minut, resp. 7200 sekund a letošní vítězové se do vedení závodu dostali v posledních 30 vteřinách 
závodu. A protože tam těch posledních 30 vteřin vydrželi, byli to oni, kdo převzali dvojici krásných 
pohárů. Vítězům sláva a díky všem, co nám s akcí pomáhali, všem, co nás podporovali a zejména 
všem, kteří dorazili. Díky Radku Pavlíčkovi z BPA Slot Racingu si každý tým odnesl kromě potvrzení pro 
rodinu o tom, co tým v sobotu 1.12.2012 dělal i karoserii z firemní produkce a další drobné ceny. Od 
počátku byl velký zájem o ceny za nestandarní aktivity, ať již to bylo hlasování na internetu, 
nejmladšího účastníka, tým z největší dálky či tým s největším nájezdem na modré, resp. s nejmenším 
počtem kol na žluté. Další podrobnosti i fotografie budou následovat. Již nyní je zřejmé, že příští rok 
budeme pokračovat dalšími závody.   
 
Výsledky první hodiny a jsou k dispozici.  
 
Potvrzení, které obdržel vítězný tým k dispozici zde a jejich vítězný model zde 
 
 
27.11.2012 - Tak máme za sebou další díl DDM Cupu HK. Účast tentokrát trochu horší, ale o to větší 
klubové závody to byly. Dětská i dospělácká skupina s pauzírováním a přes malou účast jsme končili k 
osmé večer. Na finále v Pardubicích jsou 11.12.2012 zvány i manželky a kamarádky. Více na  
 
 
    
 
 
26.11.2012 - Vzpomínka na Kimiho a nedělní GP Brazílie. Foto je s názvem: Nechte mě na pokoji, vím 
dobře co mám dělat... :-) 
 
 
 
 
 



24.11.2012 - Jazykové cvičení pro automodeláře naleznete v naší nové rubrice zde Dále byla 
aktualizována pravidla na II. ročník BPA GALLARDO CUPU 2012/2013. Více  
 
 
22.11.2012 - Dobývání Švédska Čechy  (aneb reportáž o jedné výpravě na jedno mistrovství 
světa) 
 
První díl reportáže o pár lidech, kteří se letos vydali na mistrovství světa do Švédska naleznete zde. 
Další díly budou zveřejněny, až se najde někdo, kdo je dokončí... 
 
 
13.11.2012 - DDM CUP úspěšně pokračoval dalším závodem. Minule bylo 11 dětí, dnes již 12. Jestli 
to takto půjde dál, bude Václav Kohout nucen dostavět další stolky na chodbě. Výsledky nejsou 
důležité jako to, že vše proběhlo v pohodové náladě, děti si ježdění velmi užily a přivezly domů sladké 
trofeje. Potěšující je přítomnost dalších modelářů z Východních Čech, konkrétně z Trutnova. A 
Krakonošovi junioři si nevedli rozhodně špatně, neboť si odvážejí jeden z dětských šampusů. Díky 
Pepínovi a Radku Novákovi za organizaci. Pár fotografií zde.  
 
11.11.2012 - Přidáno několik fotografií ze závodu Morava Open 2012 v Jihlavě.  
 
10.11.2012 - Vážení, na BPA CUP PRAHA 2012 je přihlášeno 17 týmů. Abychom poskytli všem co 
možná největší možnost zazávodit si, doznala pravidla změnu. Všechny týmy pojedou kromě rozjížděk 
i finále 8 x 7,5 minuty. Kvalifikace je zrušena, pořadí pro rozjížďky se určí losem na přejímce.  
 
 
 
 
 
Časový harmonogram: 
 
PÁTEK 
 
- v pátek není trénink 
 
- avšak očekává se sraz všech přihlášených v pátek 31.11.2012 mezi 17,30 - 17,45 na 
dráze Praha 6 (dráha bude vypnutá, ale lze odložit modelářský materiál) a společný 
odchod na Bowling Radava, Praha 7, Milady Horákové 37 (více na 
www.radava.cz/miladka). Cestou možnost odložit spacáky na dráze Praha 7, kde lze 
přespat (je to blíž bowlingu, cesty zpět totiž bývají delší a náročnější než cesty tam). 
Spaní na dráze Praha 6 možné je také (tělocvična + vlastní spacáky), více sdělí Libor 
Kacíř. 
 
- v restauraci sraz nejpozději v 19.00 hodin (měl by být zamluven dostatečný počet stolů 
a židlí, zajistí Kulovka) 
 
- od 20.00 do 22.00 již jsou zamluveny 3 dráhy na bowling. Týmy hrají v tom složení, jak 
jsou nahlášeny na sobotní závod. Komu bude partner/partnerka absentovat, musí si 
nalézt náhradu na místě.  



 
- celková cena se rozpočítá na osoby, vychází to kolem 130,-- Kč.  
 
 
SOBOTA 
 
- trénink 7,30 - 10,30 hodin 
 
- přejímka 10,15 - 10,45 hodin 
 
- zahájení 10,50 - 10,55 hodin 
 
- start 11,00 hodin 
 
 
- kvalifikace se nekoná, složení skupin rozjížděk určí los na přejímce 
 
- rozjížďky 8 x 7,5 minuty, poté modely do depa,  
 
- 15 minut na údržbu modelu (nelze měnit jen podvozek, ostatní ano)  
 
- všichni nastupují podle aktuálního pořadí do finále na dalších 8 x 7,5 minuty 
 
- nájezdy v rozjížďkách a finále se pro celkové pořadí u všech týmů sčítají 
 
 
 
BUFET 
 
Bufet zajišťuje pořádající klub AMC Praha 6 
 
 
Více o závodě naleznete zde 
 
Aktualizovaný seznam přihlášených naleznete  
 
Reportáž ze závodu v Pardubicích naleznetr zde 
 
 
Těšíme se na nejlepší závod roku 2012. 
 
SCRC Pardubice + AMC Praha 6 
 
 
 
 
 
 



 
 
6.11.2012 - Na další v řadě rozhovorů jsme si vybrali věčně usměvavého modeláře z 
Anglie. Na závody jezdí jako James Bond s britskou vlajkou a jako Mr. Bean s maskotem v 
podobě medvídka. Učitel z Lutonu sice působí dojmem velkého dobráka, ale na závodní 
dráze se mění pro mnohé v noční můru, která nemá se soupeři slitování. Ukázal to i v 
Malmo, kde v PR24 skončil na 9. místě, a to přijel o den déle než většina účastníků. Na 
dotazy odpovídal trpělivě a mile. Kdo chce vědět víc, nechť zamíří sem.  
 
 
 
 
 
 
5. 11. 2012 - Výsledky Morava Open Jihlava 2012 jsou  Výsledky Cahoza Jihlava 2012 jsou 
zde. Celkové výsledky Cahozy 2012 zde.  
 
 
4.11.2012 - Poslední závod Cahozy se odehrál v Jihlavě. Po něm následoval závod Morava 
open s tím, že zde jsou jezdci s nejlepším součtem pořadí formulek i G12: 
 
 
 
Podrobnosti o závodě budou následovat 
 
 
3.11.2012 - Sdružení ISRA mělo od svého založení v čele člověka jménem Charlie 
Gooding. S většími či menšími úspěchy vedl tuto asociaci až do října letošního roku. V 
Malmö byla totiž provedena změna předsedy ISRA a po Goodingovi převzal tuto roli 
známý Chris Bruyninx. Na oficiálních stránkách byla posléze zveřejněna otevřená 
korespondence, která se obsahem blíží mezinárodní diplomacii. Kdo má zájem přečíst si 
více, dopis Charlie Goodinga nalezne zde a odpověď Chrise Bruyninxe zde.  
 
 
2.11.2012 - Kdo chce před Vánoci cestovat na zajímavý závod do zahraničí, má možnost 
zúčastnit se ve dnech 1.-2.12.2012 v pořadí již 40. ročníku Gothenburg 1000, který ve 
Švédsku pořádá GO-69. Propozice zde . My však spíše doporučujeme v pořadí druhý závod 
série BPA CUP 
 
 
1.11.2012 - Letošní mistrovství světa ISRA před chvílí skončilo, ale už teď jsou zahájeny 
práce na přípravě toho pro příští rok. Kdo má zájem vidět, kde se bude konat a jak bude 
vypadat dráha, má šanci se více dozvědět zde.    
 
Díky snaze Jirky Karlíka udělat přehled v termínech závodů pro příští rok (když naše Rada 
nic nedělala, nedělá a asi nikdy ani dělat nebude) je sestaven přehled nahlášených závodů 
pro příští rok. Ačkoliv se nejedná o oficiální kalendář SM ČR, myslím, že nic lepšího k 



dispozici mít nebudeme. Stávající stav je k nahlédnutí zde.  Jirkovi díky, že si s tím dal 
práci.  
 
 
31.10.2012 - Dívka listopadu přichází o den dříve než nový měsíc. Její tvář je zde.  
 
 
27.10.2012 - Rychlá dráha, hojná účast, perfektní organizace. Tak lze charakterizovat 
letošní závod Hondy v Brně. Výsledky jsou   
 
 
24.10.2012 - Více o DDM CUPU 2012 se dozvíte zde. 
 
 
23.10.2012 - Dnes skončil první závod DDM HK Cupu 2012. Výsledky nejsou důležité, 
rozhodující je, že se akce zúčastnilo 11 dětí. Opět se ukázalo, že Gallardo je opravdu 
nerozbitné a s motorem Proslot 16D a černými koly neskutečně rychlé. A to bylo povoleno 
maximálně jen 10 voltů. Další termíny budou následovat.  
 
 
 
 
 
 
14.10.2012 - Díky mé účasti na mistrovství světa v Malmö mohlo vzniknout hned několik 
velmi zajímavých rozhovorů s automodeláři z ciziny. Asi tři hodiny předtím, než 
odstartovala skupina A v kategorii PR 24, našel si čtvrthodinu člověk s iniciály P.C., jenž je 
ale v modelářském světě spíše známý jako "El Bandito". Zpočátku lehce nedůvěřivý Ital se 
po chvíli otevřeně rozpovídal a na konci při loučení jsem již měl pocit, že se známe roky. 
Taková povaha k Italům prostě patří. Kdo má zájem přečíst si víc, má možnost  
 
             =            
 
 
 
 
 
11.10.2012 - Napínavá skupina A závodu kategorie PR24 na vikingském mistovství světa 
je zadokumentovaná zde:  
 
Část 1 
http://www.stream.cz/uservideo/764479-isra-worlds-2012-malmo-pr24 
 
Část 2 
http://www.stream.cz/uservideo/763169-isra-worlds-2012-malmo-pr24 
 
Kvalita je nižší vzhledem k serveru, originál je mnohem lepší. V případě zájmu a na žádost 
originál ve čtyřech dílech pošlu přes uschovnu.  



 
 
 
 
 
10.10.2012 - Takto vypadala česká reprezentace po skončení kategorie PR24. 
 
 
 
 
 
 
 
9.10.2012 - Brněnský slot racing má novou webovou adresu: www.srcbrno.cz 
 
 
8.10.2012 - Na BPA Cup se přihlásil další zajímavý tým. . A taky jsme se vrátili z Malmo. 
Bylo to velké, zážitků je mnoho. Z 57 týmů v PR24 skončil tým "Doctor Kulovka" na 22. 
místě. Cílem pro některé v týmu bylo sice místo 19., ale i tak velká spokojenost. Více 
informací bude následovat.  
 
 
2.10.2012 - S příchodem nového měsíce je tu nová dívka. Také se nečekaně rychle přiblížil 
závod mistrovství světa scale. A my tam budeme také. Díky všem, co nám volali, psali a 
jinak přáli štěstí. Tentokrát jej budeme k dobrému výsledku jistě potřebovat. Snad se 
česká výprava ve švédském Malmö neztratí. V pravém sloupci zkuste tipovat, kolik titulů 
mistra světa získá někdo s českým lvem na triku.  
 
 
22.9.2012 - A na to jsme čekali dlouho a vroucně. Na BPA Cup Praha 2012 se přihlásil 
první ryze moravský tým. Ze závodu se tak stává celorepubliková soutěž. Doufáme, že 
mimo MMMT se závodu zúčastní i další významní modeláři z Brněnska či Olomoucka. 
Aktualizovaný seznam přihlášených najdete zde.  
 
 
16.9.2012 - Aktuality pro tento den jsou: 
 
 
Opravdu jsme slot racingový klub. Nás rubrika "Dívka měsíce" nezajímá, děláme ji jen pro 
ty z vás, které vlastně autíčka nezajímají.  
 
 
Na BPA Cup Praha 2012 je již přihlášeno 10 týmů. Pro pohodový průběh ve dvou 
skupinách tak zbývá jen šest volných míst. 
 
 
Dne 12.9.2012 byl odstartován nový ročník Pražského poháru v kategorii PR24. 
Zahajovalo se oproti loňsku netradičně již v první polovině září. Závodění to opět bylo dle 



výsledků vyrovnané, jen škoda, že to měl Kulovka při neúčasti špičkových mimopražských 
závodníků tak snadné. Výsledky jsou zatím dostupné jen na: 
http://amcp6.wz.cz/_pp2012_2013.html 
 
 
Kvapem se blíží scalové mistrovství světa. Více informací naleznete na 
http://www.isra2012.com/ V sekci "Entrants" naleznete seznam přihlášených, potěšující 
je velký počet závodníků od nás.  
 
 
Vítězi jednotlivých kategorií seriálu Grand Prix pro letošní rok jsou: 
 
P. Krčil - F1 32 - E 
R. Johan - F132 - A 
 
T. Marek - ES32 - E 
J. Vukjaklia - ES32 - A 
 
V. Horký - ES24 - E 
S. Buchsbaum - ES24 - A 
 
V. Horký - PR24 - E 
P. Vaněček - PR 24 - A 
 
Celkové vítězství obhájil jako loni (a předloni, a předpředloni) V. Horký.  
 
Mimochodem, naposledy jsme měli jiného celkového vítěze GP v roce 2008. V rámci 
tréninku proti skleróze si zkuste vzpomenout bez nahlížení do výsledků kdo to byl... 
 
Pokud postrádáte více z výsledků GP (nebo si stále nemůžete vzpomenout na onoho 
člověka, který vyhrál v roce 2008) zamiřte na http://grandprix.attanslot.cz/ 
 
 
 
4.9.2012 - Na trhu se objevil nový měřič síly motorových magnetů pro automodeláře. Dle 
sdělení výrobce jde o limitovanou sérii 10 kusů. Jeden už máme v klubu. Pro více 
informací klikněte zde.  
 
 
3.9.2012 - Výsledky poslední Grand Prix sezony 2012 v kategorii ES32 naleznete zde 
 
 
2.9.2012 - Prázdniny skončily a s příchodem září tu máme novou dívku měsíce. Ačkoliv 
výrobci automobilů i závody Formule 1 preferují soustavný downsizing, někteří stále tvrdí, 
že objem ničím nenahradíš. Skutečnost, že upsizing má své výhody vás může zkusit 
přesvědčit nová dívka měsíce.  
 
 



29.8.2012 - Pro mnohé nekonečná letní přestávka bez ovladačů v ruce se blíží ke konci. V 
pátek 31.8.2012 budou zahájeny první tréninky na čtvrtý a zároveň poslední závod Grand 
Prix ročníku 2012. Tento závod tak symbolicky odstartuje druhou polovinu letošní sezony 
automodelářů. A co nám může závod přinést? Úvahu na toto téma naleznete na GP Praha 
2012 Preview 
 
 
26.8.2012 - Někdo říká, že se narodil s ovladačem v ruce. A jiní zase, že má ve svém 
obytném karavanu postaveného prvního Bluekinga na světě. Co my víme určitě je, že se 
jmenuje...  Nový rozhovor se světoznámým automodelářem naleznete zde 
 
  
22.8.2012 - Založili jsme novou rubriku s názvem PÉLE-MÉLE (francouzsky Pel-mel, tedy 
různorodá, chaotická směs; česky nazýváno jako „páté přes deváté“). Kdo by měl ve své 
fotogalerii podobné modelářsky zajímavé příklady hodné následování, budeme rádi za 
jejich zaslání. Děkujeme. 
 
                 Jak má vypadat příkladné pracoviště automodeláře se dozvíte zde.  
 
 
15.8.2012 - BPA  CUP  PRAHA   2012  se bude konat 1. prosince 2012  
 
Vážení modeláři,  
 
dovolujeme si Vás pozvat na další dvouhodinový závod dvoučlenných týmů v kategorii 
PR24  nazvaný BPA CUP PRAHA 2012, který se uskuteční v sobotu dne 1.12.2012 na 
autodráze na Praze 6 díky laskavé podpoře klubu AMC Praha 6.  
 
Pravidla naleznete zde. Přihlášené týmy budou doplňovány zde. 
 
Přihlášky prosím posílejte na email scrc-pardubice@e-slotcar.cz  
 
Pro ty z vás, kteří snad váhají s přihláškou, připomínáme zajímavý průběh Elgas Cupu 
Pardubice 2012. Reportáž zde a fotografie zde 
 
Rádi Vás na startu uvidíme.  
 
SCRC Pardubice a AMC Praha 6. 
 
12.8.2012 - Veškeré výsledky 2012 USRA Nat´s Division 1 jsou v příslušné sekci. V 
nejprestižnější PRO G7 zvítězil Paul Beuf Pedersen, nicméně do třetí jízdy vedl s 
náskokem 10 kol Petr Krčil. Necelou minutu před koncem třetí jízdy, kdy byl na bílé, jej 
oprava stála celých 55 kol a bylo po šanci na dobrý výsledek.  
 
 
9.8.2012 - Dnes má svátek Roman. Gratulujeme ! Výsledky kategorie Pro G27 nalzente 
zde.  
 



 
8.8.2012 - Výsledky kategorie G27 L naleznete zde. 
 
 
7.8.2012 - Program USRA NATS 2012 Div 1 
 
Tuesday 8/7 - 27 Lite (Wrightway Products) 
Wednesday 8/8 -  Grp27 (Balance by Beuf) 
Thursday 8/9 - OMO (Red Fox) 
Friday 8/10 - Semi Pro G7 (ASK Racing Motors) 
Saturday 8/11 - Pro G7 (Stupidfast) 
 
Místo konání: 
Buena Park Raceway 
6161 Lincoln Ave 
Buena Park, CA 90620 
Gerding King Track, Kingleman 
 
 
6.8.2012 - Video GP Jihlava - kdysi dávno, mnoho roků zpět... 
 
Na webové adrese http://www.stream.cz/uservideo/749322-src-grand-prix-jihlava 
naleznete video, které je vzpomínkou na Grand Prix Jihlava konanou v termínu 10.-
11.6.1994. Kategorii PR32 tehdy vyhrála osoba jezdící pod přezdívkou Jozef Lapčák, 
druhý byl někdo, kdo si říkal Jirka Karlík a třetí jakýsi Františel Poledna. V F132 dominoval 
opětr Jirka Karlík (který celý ročník následně vyhrál), druhý byl Michal Radkovič a třetí 
Jarda Švanda. V SP32 zvítězil Jarda Švanda, druhý byl Franta Poledna a třetí Michael 
Krause. A v G12 zvítězil Vlado Okáli, druhý skončil Jarda Švanda a třetí Michal Pokorný. 
Kategorie PR24 ani ES24 se v Jihlavě nejely. Případná shoda aktérů publikovaného 
příběhu s osobami dnes žijícími je zcela náhodná. 
 
 
5.8.2012 - První česky mluvící modelář, kterého jsme se ptali na všechno možné i 
nemožné, je z MMT. A není to nikdo jiný, než ... 
 
 
2.8.2012 - Je tu srpen a ním další prázdninová dvojice dívek. Je nám jasné, že červenec 
nasadil laťku opravdu vysoko, ale třeba se i tyto krásky budou líbit.  
 
 
30.7.2012 - Díky Pepínovi přidány nějaké fotky ze čtvrtečního ježdění.  
 
 
29.7.2012 - Děkujeme všem, kteří přijeli ve čtvrtek na náš klubový den. Ani jsme nečekali, 
že dorazí vedle modelářů z Hradce, Náchoda a Žamberka i modeláři z Prahy a dokonce i  
MMT. Za velkou účast jsme rádi.  
 
 



25.7.2012 - Vedle samotného modelu a ovladače jsou neodmyslitelnou součástí výbavy 
každého automodeláře přenosná depa. Tyto kufry se liší nejen velikostí, barvou a 
konstrukcí, ale také stupněm systematičnosti a pořádku, který v něm jejich majitelé 
(ne)udržují. Uvedené lze prezentovat na pár příkladech zde. Mnoho modelářů si zde jistě 
najde kufr svůj či svých kolegů. Zároveň vyhlašujeme soutěž o nejlépe a nejhůře uklizený 
kufr. Vítězové v obou kategoriích obdrží hodnotné ceny. 
 
 
17.7.2012 - Druhý rozhovor v pořadí poskytl pro náš web nikdo jiný než švédská 
modelářská legenda, stavitel drah, organizátor mistrovství světa z roku 2004, zároveň 
univerzitní profesor a nesmírně zajímavý člověk. Jeho jméno je Lars Harrysson.   
 
 
15.7.2012 - Přidány dvě fotografie jedné téměř zapomenuté autodráhy z Francie. Více 
zde. 
 
 
14.7.2012 - Vážení modeláři, protože přes prázdniny nebývá mnoho příležitostí vyzkoušet 
si své modely, naplánovali jsme na čtvrtek 26.7.2012 od 17.00 hodin na autodráze v 
Pardubicích "rozšířený klubový den". Rádi bychom vás pozvali na ježdění, nejvíce s 
modely kategorie seriálů Gallardo, Honda, PR24 a SPCV, případně i jinými.Pokud bude 
dostatek lidí, provedeme závod 8 x 3 minuty, jinak se uskuteční soutěž v času na kolo (tři 
kola laptimeru po 2 minutách s možností práce na modelu mezi jízdami). Jinak se bude 
jen mluvit, vyvíjet a jezdit.   
 
 
13.7.2012 - Krátkou reportáž, jak probíhal závod ESG12 na Czech Masters 2012, 
naleznete zde. Další fotografie ze závodu zde. 
 
 
13.7.2012 - Po technických potížích s webem, které se podařilo odstranit díky pomoci 
Franty Holého zase fungujeme. 
 
 
8.7.2012 - Přidány fotografie všech závodníků kategorie ESG2 na Czech Masters 2012 
 
 
2.7.2012 - Dívka měsíce 
 
Na prázdninové měsíce jsme do rubriky Dívka měsíce připravili opravdovou bombu. Tomie 
a Romaine,  blondýna a tmavovláska, jedna seriozní s brýlemi, druhá svobodomyslná s 
dětským výrazem ve tváři, obě v těsném (více než přátelském) objetí. Prostě každému 
podle jeho vkusu. Věříme, že tentokrát se opravdu všichni zapojíte do našeho hlasování o 
atraktivitu obou dívek měsíce. Nic lepšího již v této rubrice asi nikdy nespatříte. Obě 
krásky můžete shlédnout zde.   
 
 
 



19.6.2012 - Pro ty, kteří na našich stránkách postrádají výsledky, sdělujeme, že vše 
podstatné z víkendového Czech Masters naleznete na:  
 
 
http://www.czechmasters.e-slotcar.cz/lang1/results_open12.html 
a 
http://www.czechmasters.e-slotcar.cz/lang1/results_esg24.html 
 
 
Pro ty, kteří hledají něco nového, nevšedního, jsme připravili rubriku Rozhovorů s 
automodeláři. Sem tam si vybereme nějakou oběť a položíme jí všední i nevšední otázky. 
A protože víkendové závody přímo vybízely k vyzpovídání zahraničních legend dráhového 
modelářství, první rozhovor naleznete zde.  
 
 
 
 
13.6.2012 - Ve dnech 25. - 27. listopadu 2011  se na legendární autodráze "Letná" 
umístěné na Praze 7 uskutečnil již 43. ročník s názvem 6 hodin 2011. Z pardubického 
klubu se na start velkého závodu odvážil pouze Věčný vývojář Roman Kalhous. Někdy až 
téměř neuvěřitelný závod, který se v průběhu let příliš nezměnil, byl plný obratů a 
nečekaných překvapení. Jak se může z černého koně závodu stát skutečný vítěz se 
dočtete zde.  
 
Původní propozice závodu naleznete zde: 
http://scrc7.wz.cz/upload/Propozice_6hodin2011.pdf 
 
Konečné výsledky závodu naleznete zde: 
http://scrc7.wz.cz/6hodin2011.php 
 
 
  
 
11.6.2012 - Nabízíme k prodeji použtý, ale plně funční zdroj ve velmi dobrém stavu. Více 
info zde 
 
8.6.2012 - Po dlouhé době čekání došlo k dokončení malé reportáže z Hondy ve Vídni. 
Přečíst si ji můžete zde.  
 
6.6.2012 - Přidány výsledky Grand Prix konané o víkendu v Pardubicích, a to včetně 
podrobných výsledků jednotlivých jízd.  
 
1.6.2012 - Je tu první víkend v červnu a s ním kromě Grand Prix v Pardubicích přichází i 
nová dívka měsíce. Její jméno je Inge a pochází ze Švédska. Barvou plavek dává světu na 
vědomí, jakému že to týmu formule 1 fandí. Křeslo pro fotografování dodala firma Ikea.  
 
26.5.2012 - Jak jistě víte, součástí našeho webu jsou rovněž reportáže z různých 
modelářských závodů. Osobně preferuji reportáže, které obsahují jak fakta, tak i osobní 



pohled na věc. Jsem rád, pokud se jako čtenář při reportáži pobavím a zasměji, ale také 
pokud se dozvím nejen pořadí jezdců v cíli, ale různé střípky a drobnosti o tom, co závod 
přinesl.  
 
 
 
 
V tomto směru za jednu z nejlepších reportáží, která kdy v slot racingovém světě vznikla, 
považuji článek Tondy Vojtíka o tom, jak byl v roce 2009 v Anglii na British Nationals. Dle 
mého takto by měly reportáže vypadat. Člověk se mnoho dozví, pobaví se, co závodník 
zažil a protrpěl a špičkové je, pokud dá autor možnost, aby ostatní nahlédli do "duše" 
závodníka před závodem, v jeho průběhu nebo pokud sdělí co si myslel, proč co dělal, jak 
vzniklé problémy řešil, a podobně.  
 
Myslím, že mnozí jste již reportáž četli, nicméně přesto jsem požádal TKV o svolení jeho 
"dílo" znovu publikovat. Třeba článek může sloužit jako inspirace pro ostatní, kteří se 
zúčastní zajímavého závodu a chtějí nám sdělit něco víc, než jen konečné pořadí v cíli.  
 
Reportáž naleznete zde. 
 
Fotografie naleznete zde.  
 
 
24.5.2012 - Vzhledem k tomu, jaké oblíbenosti dosáhl nový seriál dráhovek ve Východních 
Čechách s názvem BPA Gallardo Cup, jsem požádal organizátora závodů o souhlas s 
publikací dosavadních výsledků i fotografií. Aktuální dění ohledně Gallarda najdete také 
na www.slot-bpa.com 
 
 
22.5.2012 - Dnes proběhlo slavnostní vyhlášení prvního ročníku BPA Gallardo Cupu 2012. 
Současně se uskutečnil jednohodinový závod týmů, kde dominoval tým ve složení Kalhous 
- Pavlíček. Vítězem v celkovém pořadí se stal Václav Kohout, druhý skončil Standa 
Němeček a třetí Radek Pavlíček. Celkem se prvního ročníku zúčastnilo 32 automodelářů, z 
toho 9 žáků. Fotografie z dnešního dne naleznete zde.  
 
 
21.5.2012 - Přidány fotografie získané ve Vídni na Hondě. Většina z nich je umělá 
fotomontáž vytvořená ve Fotoshopu, proto jakákoliv shoda s konkrétními automodeláři je 
čistě náhodná.  
 
 
19.5.2012 - Honda ve Vídni viděla dnes po strhujícím finiši premiérové vítězství Jirky 
Cihláře. Gratulujeme ! Výsledky jsou zde. 
 
 
18.5.2012 - Objevily se nové webové stránky www.slotcarnews.e-slotcar.cz, na kterých 
naleznete internetový časopis Jakuba Štrunce. Myslím, že se jedná o příklad hodný 
následování.   



 
17.5.2012 - Vedoucí seriálu Grand Prix a modelářský klub SCRC Pardubice Vás zvou na 
3.závod seriálu Grand Prix 2012, který se koná 1. - 3. 6. 2012. Soutěžit se bude v 
kategoriích PR/24 (dva závody v sobotu) a ES/24 (dva závody v neděli). Dráha bude 
otevřena již v pátek 1. 6. 2012 od 14 hodin. Podrobnosti k závodu naleznete na 
http://grandprix.attanslot.cz/ 
 
Oproti tomu pořadatel seriálu zrušil závod Cahozy naplánovaný původně na 8.-9.6.2012. 
Více na http://cahoza.cz/cup/home.htm 
 
15.5.2012 - V nové rubrice se pokusíme vzpomenout si na autodráhy, které se v dávné či 
nedávné minulosti stávaly svědky neohrožených bojů modelů aut o více jak jedno 
desetiletí starší. A kde jinde začít než na autodráze v ... 
 
 
12.5.2012 - Přesně před týdnem odstartoval první Elgas Cup. My dnes přinášíme 
fotografie na závodě pořízené.  
 
9.5.2012 - Po reportáži Elgas Cup 2012 část I.  následuje část II. Jako bonus přidáváme 
modelářskou raritu - foto závodníka, který má čtyři ruce. 
 
 
 
8.5.2012 - Přidány podrobné výsledky Elgas Cupu Pardubice 2012. Navíc jsme upravili 
nabídku reportáží a fotografií tak, aby byly přehlednější.  
 
7.5.2012 - Závod ELGAS CUP PARDUBICE 2012 ovládly výhradně karoserie od BPA Slot 
Racing. Na magické datum 5.5.2012 byl na autodráze v Pardubicích naplánován nový 
vytrvalostní závod dvoučlenných týmů nazvaný Elgas Cup Pardubice 2012. Kdo přijel... 
více v rubrice Reportáže 
 
 
 
 
5.5.2012 - Premiérový závod nazvaný Elgas Cup je za námi. Konečné pořadí se po mnoha 
bojích ustálilo na: 
 
1/ Pat a Mat - 1397 kol 
2/ Team Elgas - 1381 kol 
3/ MarKulka - 1315 kol 
4/ Euro Racing - 1300 kol 
5/ V+V Team - 1231 kol 
6/ TyCoToUrčitěNevyhrajou - 1211 kol 
7/ MyJsmeVámToŘíkali - 1111 kol 
8/ HRC - 987 kol 
 
9/ Dům Dětí - 501 kol v semifinále 
10/ Pitný Režim - 490 kol v semifinále 



11/ Team Z - 369 kol v semifinále 
 
Více informací bude brzy následovat. Děkujeme všem, co přijeli. Bylo to fajn.  
 
 
 
 
3.5.2012 - Zjevně nejoblíbenější rubrika zatím neplní očekávání, proto jsme slečnu 
obměnili. Zvažuje se zavedení dívky týdny, aby někteří nemuseli čekat tak dlouho.  
 
Pro ty, které zajímají i autíčka, jsme v rubrice "Jak na to" doplnili návod na modelářský 
kufr, který se vyráběl pod značkou Amatér. Někteří říkají, že se jedná o nejlepší kufr 
všech dob a dodnes jej můžete vidět u špičkových jezdců na závodech.  
 
Navíc brzy doplníme další fotografie z historie, třeba jednu téměř zapomenutou 
východočeskou autodráhu, která bývala svědkem mnoha velkých závodů. Tipněte si, která 
to bude. 
 
1.5.2012 - S příchodem května přichází nová dívka. Celý měsíc můžete hlasovat, zda se 
vám líbí. 
 
30.4.2012 - Přidány fotografie z Hondy ve Strakonicích. Navíc se blíží Elgas Cup v 
Pardubicích a nová dívka na květen. 30.4.2012 - Přidány fotografie z Hondy ve 
Strakonicích. Navíc se blíží Elgas Cup v Pardubicích a nová dívka na květen.  
30.4.2012 - Přidány fotografie z Hondy ve Strakonicích. Navíc se blíží Elgas Cup v Pardubicích a 
nová dívka na květen.  
 
25.4.2012 - Vážně nevážná reportáž ze závodu Hondy ve Strakonicích je k přečtení zde 
 
23.4.2012 - Stále častěji se na modelářských závodech objevují osoby něžného pohlaví. A výsledkově 
se mnohé krásky umisťují velmi vysoko a dokáží se i pořádně pobavit u baru. Příkladem je poslední 
Honda ve Strakonicích. Více nových tváří, které se třeba někdy stanou i naší dívkou měsíce, naleznete 
zde. 
 
 
 
 
 
 
22.4.2012 - Tak už je na Elgas Cup dvanáct týmů, potěšil nás Pitný režim a jako poslední se 
nahlásil Euro Racing. Připomínáme, že dráha v pátek nebude k dispozici, ale v případě zájmu vyrazíme 
v pátek večer po místních barech a krčmách. Dejte vědět, kdo by měl zájem. Nicméně spaní na dráze 
není možné.   
 
22.4.2012 - V části Výsledky naleznete info o tom, jak to celé ve Strakonicích na Hondě skončilo. 
Fotografie a reportáž přijde brzy. 
 



21.4.2012 - Závod Hondy ve Strakonicích je za námi. Vítězem Amatér, druhý David Sedlařík a 
třetí Jarda Reček. Fotky doplníme během pár chvil. Závod se vydařil, byť byly jen čtyři skupiny. Díky 
rodině Vadlejchů a snad dráha přežije pokusy o její zničení.  
 
19.4.2012 - Honda 2012 a Strakonice - Preview 
 
Již zítra odstartuje čtvrtý závod letošního seriálu Honda Cup. Hostitelem budou Strakonice a jejich 
autodráha, která již něco zažila. S přihlédnutím k vyrovnanosti letošního ročníku doporučuji závod 
nevynechat. Otázkou je, zda pardubický Amatér navýší svůj náskok v celkovém pořadí či zda se na 
přední příčky vrátí osoby tradičních jmen. Míru Vadlejcha jsme již delší čas na závodech dráhovek 
neviděli, totéž platí o strakonických Marku a Tomáši Rosembergových (ani jednoho neplést se známým 
hercem) či Martinu Kohelovi. Obhájce titulu Jarda Reček je zatím "až" sedmý, ale jeden závod 
vynechal. Ve Strakonicích se tradičně dařívá pražským esům Kulovkovi, Plecitému či libereckému 
Standovi Poličovi. Všichni jmenovaní, ač Hondu letos ještě nejeli, mohou skončit velmi vysoko. Jak vše 
dopadne, se dozvíme až v sobotu večer.  
 
 
17.4.2012 - Na autodráze v HK pokračuje seriál BPA Gallardo Cup. Výsledky jsou zde . Více o 
seriálu na www.autodraha.org 
 
 
16.4.2012 - ELGAS Cup 
Poslední a snad konečná verze pravidel je zde. Již je přihlášeno 10 týmů a někteří další váhají. S 
blížícím se závodem doporučujeme zaregistrovat se na emailu scrc-pardubice@e-slotcar.cz 
 
 
11.4.2012 - Výjezd na  PRAŽSKÝ POHÁR  11.4 2012 
Odjížděli  jsme v 16 hodin z Hradce Králové směr Opatovice a tradááá na dálnici směr Praha. Cestu 
jsme si zkracovali debatou o novinkách v autodráhove  elektronice . Po příjezdu na autodráhu v 
Podbabě proběhlo krátké potrénování , přejímka modelů a už jen rozřazení do dvou skupin.  Jelikož se 
nás sešlo 17 závodících,  jezdila skupina B v devíti, kdy vždy jeden závodník  pauzíroval. V této 
skupině jsme  i všichni z Pardubic a Hradce. Ježdění po dráze, alespoň z mého začátečnického 
pohledu, bylo poněkud obtížnější z důvodu ne optimálního namazání dráhy. Nakonec jsem ale skončil 
na krásném 17. místě, na první seznámení s dráhou dobré, vyhrál Tomáš Marek, druhý byl Miloš Hojer 
a třetí Petr Vaněček. Další pořadí je na netu. Po závodě ještě proběhlo testování aut pro příště, poté 
balíme věci, nasedáme do auta a se zastávkou na rychlou večeři už míříme domů. Radek Novák 
 
 
11.4.2012 - Každý zájemce o Elgas Cup, i pokud nemá partnera či partnerku (do závodu), nechť se 
ozve na email scrc-pardubice@e-slotcar.cz 
 
 
10.4.2012 - Protože poslední rubrika je zjevně nejnavštěvovanější, byly doplněny nové modely 
ideálních nasazovaček. A pravdu má ten, kdo tvrdí, že na dráze je víc takových krásek... 
 
 
9.4.2012 - Veselé Velikonoce  
 



7. 4. 2012 - Doplněny další týmy na Elgas Cup 
 
 
4.4.2012 - Doplněny další fotografie 
 
 
1.4.2012 - Fotografie z vídeňské GP jsou v příslušné sekci 
 
 
31.3.2012 - Účast Továrníka, Amatéra a Doctora na GP ve Vídni. V součtu to bylo 600 ujetých 
kilometrů, 22 závodníků celkem, 2 závody PR24, 3 rozbité modely a umístění na pozicích 5. , 19. , 20. 
, 5. , 7.  a 9. Už jsme zažili lepší soboty. Naštěstí v neděli Továrník dojel v ES24 na 2. , resp. 3. místě.  
      
 
30.3.2012 - Zprovoznění webové stránky klubu. Velký dík v této souvislosti patří Frantovi 
Holému z AMC Prahy za pomoc a trpělivost s námi 


