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Mezinárodní závody 
v ROB – Hranice na 
Moravě 9.–11. 5. 2008

(zapsala Míša 
Marečková)

SK Radio-
sport Bílovice 
nad Svitavou se 
zúčastnil s nej-
p o č e t n ě j š í m 
družstvem z celé 
republiky a ze-
jména v nej-
m l a d š í c h 
k a t e g o r i í c h 
zcela ovládl 
stupně vítězů.

Z á v o d y 
v Hranicích začí-
naly už v pátek, 
kdy se běželo 
Mistrovství ČR 

na krátké trati. Když jsme dorazili na shro-
maždiště, měli jsme ještě před odchodem 
na start chvíli času. Tak jsme ihned obsadili 
houpačky a kolotoč na blízkém dětském 
hřišti. Já jsem na kolotoč vlezla jen jednou, 
ale docela mi to stačilo. Díky našim kamará-
dům z Chebu se totiž točil hodně rychle.

První závod se nám povedl krásně. 
Kačka Bžatková se stala mistryní republiky 
(své vítězství pak ještě dvakrát zopako-
vala). V mladších žácích si pro druhé místo 
doběhl Honzík Priessnitz. V kategorii junio-
rek jsme obsadily 3., 4. a 5. místo (já, Ája 
Moučková a Vlasta Podešvová).

Po odběhnutí závodu jsme přejeli do 
tělocvičny v Hranicích, kde jsme přespávali. 
Někteří si ještě vyšli na malou procházku 
městem a pak jsme všichni zalezli do spa-
cáků. Další den jsme měli totiž běžet dva 
závody - klasiku na 3.5 MHz a štafety. Byl 
krásný den, sluníčko svítilo a ptáci zpívali. 
Terén byl sice kopcovitý, ale závodníkům 
hodně pomáhalo množství cest. Kačka 
zopakovala své vítězství, tentokrát měla 
další závodnice v její kategorii více než dvoj-
násobný čas běhu. V mladších žácích naši 
obsadili všechna místa na bedně, Honza 
Priessnitz jako první, druhý Matěj Žáček 
a třetí Vojtík Bžatek. Mně se závod taky 
povedl, doběhla jsem první a Ája Mouč-
ková čtvrtá. V ženách se na třetí místo 
dostala Iva Matulová.

Po ukončení závodu jsme si prohlédli 
nedaleký hrad Helfštýn a pak nás čekalo 
Mistrovství ČR ve štafetách. Týmy oddílu 
SK Radiosport Bílovice nad Svitavou získaly 
dvě zlaté, jednu stříbrnou a dvě bronzové 
medaile. Jsme prostě nejlepší.

Večer proběhlo ve dvoraně zámku 

v Hranicích vyhlášení výsledků. Štafety na 
stupních vítězů dostaly chutný frgál s číslicí 
podle umístění. Než jsme se vrátili do tělo-
cvičny, většina už měla místo obří medaile 
jen prázdnou krabici.

V neděli nás čekal dvoumetr a odjezd 
domů. Mně se ten závod moc nepovedl. 
Terén byl těžký, špatně mi to měřilo a mo-
tala jsem se v hustnících.

Po obědě jsme si ještě dobalili věci, byl 
vyhlášen poslední závod a všichni už se 
těšili domů.

SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou
Závodní sezóna v plném proudu
Kačka Bžatková mistryní republiky
Jarní soustředění 

- Budislav 1.– 4. 5. 2008
První květnový víkend patří již tradičně 

jarnímu oddílovému soustředění, které se 
konalo v krásné a orientačně náročné pří-
rodě poblíž Budislavi. Členitý terén, pís-
kovcové skály a hluboká údolí umožnily 
stavitelům tratí postavit náročné závody, 
které prověřily schopnosti i vytrvalost všech 
účastníků.

Tentokrát s námi jeli ve velkém počtu 
i nejmladší závodníci. Mnozí běželi vůbec 

poprvé samostatně, ale všichni si s překáž-
kami poradili, nikdo se neztratil a všichni si 
to moc užívali. Zde nasbírané zkušenosti 
zúročili již o týden později na mezinárod-
ních závodech v Hranicích na Moravě.

Po celou dobu soustředění se o naše 
stravování obětavě staral pan Milan Vlček. 
Většina zúčastněných maminek mu příleži-
tostně pomáhala, ale nejvýznamnější podíl 
měli manželé Lenka a Zbyněk Žáčkovi. 
Všem děkujeme.

MS v Koreji se blíží
Letošní Mistrovství světa v ROB se bude 

konat v prvním zářijovém týdnu v Koreji 
poblíž Soulu. V červnu a červenci proběh-
nou nominační soustředění české reprezen-
tace, na kterých budou bojovat o nominaci 
také závodníci z našeho oddílu: Ája Mouč-
ková, Míša Marečková, Jenda Vlček, Lucka 
Procházková, Ondra Stehlík, Iva a Jirka 
Marečkovi. Popřejme jim mnoho štěstí 
a rychlé nohy.

Mezinárodní mistrovství ČR v ROB na 
klasické trati - Jedovnice 16. – 17. 8. 2008

V srpnu náš oddíl pořádá nejvyšší 
republikovou soutěž v ROB, na kterou 
bude přímo navazovat naše tradiční letní 
oddílové soustředění. Pro tyto akce jsme 
vybrali krásné lesy mezi Jedovnicemi a Křti-
nami. Zde si budou moci závodníci nejen 
z ČR, ale i z dalších evropských zemí ověřit 
své schopnosti a ti nejlepší vyladit formu 
pro Mistrovství světa v Koreji.

Za oddíl SK Radiosport
Ing. Iva Marečková

Vašek Hrubý

Na stupních vítězů je první Honzík Priessnitz, 
druhý Matěj Žáček
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