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Oslovila jsem své kamarádky (i soupeøky),
které aktivnì pro na�i Asociaci pracují, a po-
kusila se získat nìco málo informací o tom,
proè se vìnují trenérské èinnosti, co jim rádio-
vý orientaèní bìh pøinesl i vzal. Trenérek, �en
a dívek v�eho vìku, je mezi �ROBáky� pomìr-
nì hodnì. A vìnují se dìtem i juniorùm od mi-
ni�kolièky a tréninky oddílù, pøes �ákovskou
pøípravku a� po reprezentaci. Nìkteré to dì-
lají i 30 let, jiné teprve zaèínají.

V roce 2009 byla Jitka �imáèková vyhlá-
�ena ÈOV mezi nejlep�ími trenérkami mláde-
�e, souèasnì je sama aktivní závodnicí, v ka-
tegorii D35 reprezentantkou ÈR a vedoucí
oddílu SZTM ROB Pardubice. Co pova�uje za
svùj dosud nejvìt�í závodnický a naopak tre-
nérský úspìch?

Za úspìch pova�uji to, �e u� tolik let jsem
schopná se pøipravit na ME èi MS a témìø po-
ka�dé mám nìjakou individuální medaili. Ji�
nìkolik let s obavami oèekávám, �e to skon-
èí, ale zatím to skonèilo �jen� titulem mistra
svìta. Urèitì si nejvíc vá�ím zlata z ME 1993
na Milovech. Bylo to doma v ÈR a moje první
zlato v �enách. Dodnes mám lesy na Vysoèi-
nì hroznì ráda.

Jako trenérka mám radost, �e ná� oddíl
funguje. Máme borce s ambicemi, ale i �ir�í
základnu tìch, kteøí bìhají proto, �e je to baví
a jsou v dobré partì. Mám radost z ka�dého,
kdo se pøestane bát v lese a kdo dá pøednost
sportu pøed poflakováním se po sídli�ti. Jsem
ráda, �e se mi podaøilo dát dohromady sku-
pinku juniorù a �ákù, kteøí ji� pochopili, �e bez
tvrdého tréninku to nejde. Já jim ukázala ces-
tu, pøipravila podmínky pro trénink a u� je na
nich, jak se toho chopí. Zatím to funguje
a mám radost z ka�dé medaile, kterou vybo-
jují. Obrovskou odmìnou jsou úspìchy na ME
a MS. Vím, �e jejich úspìch není jen má zá-
sluha, ale tvrdá døina na soustøedìních repre-
zentace. Nìkdo musí pracovat s �irokou zá-
kladnou mláde�e, kde se podaøí nìkoho
objevit, namotivovat a dobøe pøipravit pro re-
prezentaci. A nìkdo u� pracuje s tìmi pøipra-
venými. A tak to má být.

Nedávno se dìti na tréninku ptali, jak vy-
padal �hon na li�ku�, kdy� jsem zaèínala.

�eny to chtìj taky...
(aneb proè trénovat ROBáèata)
MARCELA �RÙTOVÁ
O èem psát do prvního èísla, kdy� je zima a mráz? Vloni jsem øíkala, �e pro rádiové
orientaèní bì�ce není zima obdobím spánku, ale tréninku a pøípravy na sezónu. V ka�-
dém pøedchozím èísle jste si mohli pøeèíst o úspìchu èeské reprezentace, a� u� mláde�-
nické, juniorské, seniorské nebo veteránské. Bylo to v�dy o sportovcích a medailích, ale
velmi málo o dal�ích lidech, kteøí na tom mají skoro stejný podíl jako sami závodníci � tj.
o jejich trenérech a vedoucích oddílù.

Sama sobì tedy odpovídá Marcela �rùtová,
jak se pøihodilo, �e tolik let trénuje dìti v oddí-
le Radioklub OK1KYP Praha.

S �li�kou� nás seznámil Dan OK1DSD
v roce 1975, pak následovalo nìkolik let ak-
tivní radioamatérské èinnosti, kdy jsme nejen
bìhali, ale uèili se i morzeovku, jezdili na Pol-
ní dny a nakonec získali OL koncese. Kdy� mi
bylo 17 let, tak se Dan odstìhoval a mohlo to
v�echno skonèit. Nebyl �ádný vedoucí, který
by vedl dál li�kaøskou sekci v na�em radioklu-
bu. Byli jsme ale dobrá parta, já byla jedna
z nejstar�ích, tak�e nezbylo ne� se ujmout ve-
dení tréninkù. A nikdy jsem toho nelitovala.
Pro�la jsem si i úspì�ným závodnickým ob-
dobím, bohu�el nìkolikrát jsem skonèila na ne-
populárním místì náhradníka v �enské repre-
zentaci. Na �velké závody� do svìta jsem se
podívala a� po návratu z mateøské dovolené,
kdy� vznikly v roce 2001 kategorie veteránek.
V souèasné dobì je ná� oddíl urèitou raritou
mezi v�emi oddíly. Vedení dìtí se vìnují té-
mìø výhradnì �eny (kromì mì snad v�echny
uèitelského povolání) � nìkdy si øíkám, �e
Dá�u, Hanku, Leonu a Eli�ku obdivuji, �e je�-
tì odpoledne po �kole jsou schopné pøijít a po-
máhat mi s tou drobotinou.

V 90. letech pùsobila jako trenérka a lékaø-
ka reprezentaèního dru�stva Jana Omová.
Jak se na tuto dobu dívá s odstupem? A jak
vnímá �ampionáty teï?

Moc pìkná doba. Byla jsem podstatnì
mlad�í, plná sil a elánu. Já jsem vlasnì jako
trenér skonèila proto, �e jsem nemohla záro-
veò dìlat trenéra a závodit. Mistrovství si nyní
u�ívám daleko více. Jako trenér jsem nevìdì-
la, kde mi hlava stojí, vlastní závody jsem strá-
vila povìt�inou na startu a do cíle pøijela po
v�em. Bylo a je mi v partì robákù  dobøe a je
jedno, jestli jako trenérce nebo závodnici.

Velmi dlouho se ji� ROB vìnuje Vlasta Vla-
chová, OK1VFU. Absolvovala trenérskou �kolu
FTVS UK, je autorkou diplomové práce Tré-
nink mláde�e (krok za krokem ke zvládnutí
ROB). Posledních 10 let vede spoleènì s Mir-

kem Vlachem �ákovskou pøípravku reprezen-
tace. Díky profesnímu pùsobení ve �kolní dru-
�inì má oddíl Radioelektronika Cheb stálý pøí-
liv nových zájemcù. Jak na své zaèátky
vzpomíná ona?

Budoucí tchán a budoucí man�el mne pøe-
svìdèovali, abych tento sport vyzkou�ela.

A co pova�uje za nejvìt�í úspìch své tre-
nérské kariéry?

100 medailí, které pøivezli na�i svìøenci
z Mistrovství Evropy �ákù. Na v�ech jedenác-
ti ME� mìl ná� oddíl v�dy nejménì jednoho
závodníka a poka�dé se vrátili s alespoò jed-
nou medailí. A �e ná� oddíl stále funguje i po
25 letech a poøád pøichází noví zájemci. Od
roku 1983 nám dosud pro�lo rukama asi 500
a� 550 dìtí.

Trenérka nebo úspì�ná závodnice? Na ne-
lehkou otázku hledala odpovìï Dá�a Skøiva-
nová (Radioklub OK1KYP Praha).

Kterého úspìchu si cením nejvíce � podob-
nì jako Jitka � individuální medaile na mém
prvním Mistrovství svìta v roce 1988 ve �vý-
carsku. Teï u� se cítím více trenérkou ne�
závodnicí. Kde je ta hranice? Asi kdy� pøi vlast-
ním závodì otoèíte hlavu, abyste zjistili, zda
dítì, které míjíte, se pohybuje v lese s jisto-
tou nebo se strachem èi brekem. A úspìchy
z druhé trenérské strany? Kdy� se nìkterý
z na�ich odchovancù po letech vrátí, tøeba jen
na jediný závod na�eho oddílu. V posledních
5 letech jsem se sna�ila udìlat nábor na �kole,
kde dìlám vychovatelku. Tì�í mì, kdy� kdo-
koliv z na�ich dìtí získá èestné místo na Mis-
trovství �ákù ÈR nebo nìkdo z bývalých od-
chovancù postoupí do �ákovské a juniorské
reprezentace ÈR a podaøí se mu probojovat
na presti�ní závody jako je Mistrovství Evro-
py nebo Mistrovství svìta.

Vloni rodina �imáèkova napodobila rodinu
Omových a na Mistrovství svìta startovaly
matky veteránky se svými dìtmi. Jaké byly
pocity ze zisku medailí? Je ROB opravdu ro-
dinným sportem?

Jitka: �Na posledním MS jsem si opravdu
u�ívala, �e jsem tam spoleènì se synem. Byla
to Ondrova první úèast na juniorském �ampio-
nátu. Fandìní jsem si u�ila moc a moc. A na�e
medaile byly prostì super. Urèitì jsem mu fan-
dila víc ne� sobì a stálo to za to.�

Jana: Vzpomínám na nejkrásnìj�í pøíjezd
do cíle � bylo to na mistrovství svìta v Nìmec-
ku v roce 1997, kdy ke mne pøistoupil masér
se slovy: �Jak by se Ti líbilo mít obì dìti mis-
try svìta?� Nejprve jsem se usmála a pak to
probreèela. Byl to nádherný pocit. A zopako-
vala jsem si ho je�tì mnohokrát � jako matka
i jako veteránská mistrynì svìta. Druhá otáz-
ka � ROB jako rodinný sport? Kuba zaèal
v �esti, Mi�ka v pìti letech, já jsem svùj první
závod bì�ela, kdy� mi bylo ètyøicet. No a dce-
ra si na�la man�ela také mezi robáky.

Jitka �imáèková na spoleèném oddílovém soustøedìní
vysvìtluje dìtem orientaèní hru, která je právì èeká.

Marcela �rùtová vysvìtluje Ondrovi Peèovi kde je start
a cíl na mapì. Kontroly u� bude muset najít sám.

V zimním období zasvìcuje Vlasta Vlachová (OK1VFU) dìti
do tajemství mapy v uèebnì ve Franti�kových Lázních.
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V dne�ní dobì není lehké pøitáhnout dìti
k zájmové èinnosti � daøí se �li�ce� více na ma-
lém mìstì nebo ve velkomìstì?

Vlasta: Nevidím rozdíl. V�dy zále�í na pod-
mínkách, které mìsto nebo vesnice pro sport
vytváøí a na rodièích, zda dìti ke sportu ve-
dou. Souèasné dìti jsou línìj�í ne� døíve, tak-
�e pokud je rodièe tak trochu nenutí nìco dì-
lat, stejnì vìt�inou skonèí u poèítaèe.

Dá�a: Myslím si, �e tì��í je to v hlavním
mìstì, které nabízí spoustu aktivit u� od �ko-
lek, �ikovnìj�í dìti mají ka�dý den nìjaký krou-
�ek. Ve 3. tøídì jsou dìti u� rozebrány, a tak
jsme nuceni nabírat prvòáèky � a to je na nì
pøíli� brzy. Je pak velké umìní udr�et zájem
dìtí o tento sport a mnohem vìt�í �piplaèka�
s touto drobotinou. V men�ím mìstì je mo�-
no získat dìti rùzného vìkového seskupení
a myslím si, �e je v�echno víc rodinné. Ale ani
tam to nebude tak jednoduché a mo�ná se
projeví také více finanèní problémy.

Pardubice se py�ní titulem �Mìsto sportu�.
Jakou pozici má ROB mezi hokejem a dal�ím
velikány?

Jitka: Hokej je v Pardubicích stále sportem
èíslo jedna. Ale sna�íme se pomalu probojo-
vávat alespoò mezi ty ostatní, co� se nám

v posledních letech snad i daøí. A to hlavnì
díky výsledkùm na�í mláde�e. Ka�dý rok se
mezi sportovce pardubicka probojuje alespoò
jeden ROBák (letos dokonce tøi) a tak o sobì
dáváme vìdìt. S hokejem a basketbalem se
soupeøit nedá, ale i tak se nevzdáváme a poku-
síme se dostat hned za nì. Spousta lidí v Par-
dubicích ví, co je to ROB, a to je to hlavní.

�e je tøeba vychovávat nejenom závodní-
ky, ale také nové vedoucí a trenéry, to si uvì-
domuje celé vedení Asociace ROB. Není to
lehký úkol, dne�ní dospívající mají spousty
zájmù a podchytit je je bìh na dlouhou vzdá-
lenost. Obèas se to zadaøí � vìt�inou i díky
�rodinným vztahùm�. Na stejné otázky jsem
dostala podobné odpovìdi od nových �nácti-
letých� trenérek Mí�i Mareèkové a Pavly �rù-
tové. Jste jedny z mála mladých, kteøí se roz-
hodli absolvovat také rùzná trenérská �kolení
� co vám to pøineslo?

Mí�a: Vím více o tréninku, jak by mìl vy-
padat a co by mìl pøinést sportovci � a� u� jde
o psychologii dìtí nebo strukturu tréninkové
jednotky. Jistì by bylo pøínosem pro ka�dého
vrcholového sportovce absolvovat alespoò
jedno trenérské �kolení pro lep�í pochopení
souvislostí vý�ivy, psychologie a fyziologie
s výkonem ve sportu. Dal�ím pøínosem jsou
pochopitelnì základy první pomoci, které by
mìl ovládat ka�dý, bez ohledu na trenérskou
tøídu.

Pavla: Èlovìk má lep�í pøedstavu, co
v�echno trenérství obsahuje. Utøídila jsem si
názor vytvoøený zku�enostmi a dozvìdìla pár
nových vìcí. Nemyslím si, �e bych se trenér-
ství v budoucnu vìnovala profesnì, ale
k ROBu je to dobrý doplnìk � vìdìt, kolik dìti
zvládnou, èím je zaujmout a jak jim odlehèit
slo�itost na�eho sportu, zvlá�� pokud jich je jak
�afránu.

Vloni jste skonèily v juniorské reprezentaci
a rozhodly se jen tak si bìhat. A také pomá-

Dá�a Skøivanová a Pavla �rùtová na okresním pøeboru
s nejmlad�ími èleny oddílu Radioklub OK1KYP.A nakonec v jiné ne� trenérské roli � Jitka �imáèková,

Marcela �rùtová a Jana Omová jako závodnice veterán-
ských kategorií na MS èekající na svùj start.

Veletrh ELECTRON 2011 � tradice zùstává v Praze
Ve dnech 12.�15. dubna 2011 se mohou

odborníci i �iroká veøejnost tì�it na veletrh
elektrotechniky, elektroniky a energetiky �
ELECTRON, který probìhne v PVA Letòany.
Odborná veøejnost se bude moci seznámit
s novinkami a trendy z oblasti energetiky,
elektroinstalaèní techniky, elektronických prv-
kù a systémù, automatizaèní a regulaèní tech-
niky a mnoha dal�ích.

Veletrh nabídne pøehlídku novinek a tren-
dù významných spoleèností. Nedílnou sou-
èástí veletrhu je samozøejmì i bohatý dopro-
vodný program, ve kterém si vystavující
spoleè nosti, odborníci, ale i �iroká veøejnost
vybere z nabídky pøedná�ek a semináøù.

Zá�titu nad veletrhem pøevzaly Pøedsed-
kynì Poslanecké snìmovny Miroslava Nìm-
cová, Ministerstvo prùmyslu a obchodu, Èes-
ké vysoké uèení technické v Praze èi Vysoká
�kola mezinárodních a veøejných vztahù Praha.

Zastoupení firem na veletrhu
Náv�tìvníci budou mít mo�nost na veletr-

hu vidìt nejvýznamnìj�í zástupce jednotlivých
oborù a nebude chybìt ani zastoupení zahra-
nièních spoleèností, napøíklad z Nizozemí,
Nìmecka, Slovenska, Maïarska, Velké Bri-
tánie a dal�ích zemí.

Z oblasti elektroinstalaèní techniky se
budou v PVA Letòany prezentovat firmy jako

DEHN+SOHNE GmbH, Eaton elektrotechni-
ka s.r.o., Enika.cz, Eplan Engineering CZ,
Hager Electro s.r.o., Kopos Kolín a.s., Rittal
Czech, s.r.o., Schmachtl CZ spol. s r.o. nebo
ABB, s.r.o, jejich� marketingový mana�er Jiøí
Kube� k úèasti dodává �Praha je hlavní mìs-
to a z velké èásti Èeské republiky je jedno-
du�e dostupná pro elektro profesionály, tj.
na�í klíèovou zákaznickou skupinu. Navíc
koncentrace tìchto zákazníkù v Praze a do-
stupném okolí je velmi vysoká, proto je úèast
na veletrhu ELECTRON pro nás samozøejmá
a nezbytná�.

Pro zájemce o oblast elektroenergetiky
a silnoproudé elektrotechniky budou pre-
zentovat své novinky firmy jako ÈEZ, DCK
Holoubkov Bohemia, a.s., Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH èi Pra�ská energetika.

Na leto�ním roèníkù náv�tìvníci také uvi-
dí firmy z oblasti alternativních zdrojù ener-
gie jako jsou Delta Energy Systems GmbH,
Fronius ÈR, SMA Czech Republic a mnoho
dal�ích. Vzhledem k tomu, �e se jedná v sou-
èasné dobì o diskutovanou oblast energeti-
ky, bude ji vìnována velká èást doprovodné-
ho programu � Den OZE (Obnovitelných
zdrojù energie). Celá sekce je podpoøena od-
bornými organizacemi jako jsou Èeská agen-
tura pro obnovitelné zdroje energie nebo Èes-
ká fotovoltaická prùmyslová asociace.

Doprovodný program veletrhu
Jedním z atraktivních témat je bezesporu

Smart Metering. Pøedná�ka na toto téma
probìhne druhý den veletrhu ve Vstupní hale.
Velmi u�iteèné informace mohou náv�tìvníci
veletrhu získat na pøedná�ce Ministerstva prá-
ce a sociální vìcí, které osvìtlí téma bezpeè-
nosti práce. Zájemci o téma IP telefonie ve
zdravotnictví mohou nav�tívit pøedná�ku
v sále v hale è. 1. Na své si pøijdou také zá-
jemci o e-mobilitu, nanotechnologie nebo
mo�nosti úspory energie.

Vystavovatelé se mohou rovnì� zúèastnit
soutì�e GRAND PRIX ELECTRON 2011. Do
této soutì�e mohou pøihlásit svùj výrobek,
který bude následnì hodnotit odborná poro-
ta slo�ená z pøedních kapacit oboru elektro-
techniky, elektroniky a energetiky. Vyhlá�ení
vítìzù probìhne na Galaveèeru vystavovate-
lù poøádaném pøi pøíle�itosti konání veletrhu
ELECTRON.

Dal�í pøipravovanou soutì�í pro vystavo-
vatele je TOP EXPO ELECTRON 2011 � sou-
tì� o nejzdaøilej�í expozici veletrhu. Hodnotit
se bude estetické a originální ztvárnìní, pøí-
stup obchodníkù i hostesek k zákazníkovi.

Doprovodný program a aktuální informa-
ce naleznete na www.electroncz.cz.

Kontakt: ABF, a.s., tel.: 225 291 136,
electron@abf.cz

hat trénovat malé dìti. Jak hodnotíte toto roz-
hodnutí po roce?

Mí�a: To rozhodnutí bylo nevyhnutelné.
Nebylo v mých silách zvládat v�echny aktivi-
ty. Od té doby, co jsem skonèila, si víc u�í-
vám závody a neøe�ím, kolik bodù si vybìh-
nu. Mohu se více vìnovat �kole i dìtem
v oddílu. Je skvìlý pocit uèit nìkteré dítì za-
cházet s rádiem a pak vidìt jeho úspìchy na
závodech.

Pavla: Bylo to tì�ké, ale dobré rozhodnutí.
Dál bìhám, ale u� v tom není ten stres a ner-
vozita, jestli splním tréninkový plán, koho na
pøí�tích závodech musím porazit a podobnì.
Teï jsem ve vìt�í pohodì � dìlám, co mì
baví, mám více èasu na pøátele a dal�í koníè-
ky, nejen ROB. A samozøejmì mù�u pomáhat
dìtem a zaèáteèníkùm v mnohem vìt�ím roz-
sahu ne� døív.


