
  

 

ROČNÍK 36     PROSINEC 2012     ČÍSLO 12 

ČTĚTE: Výzva - úklid sklepů a zasklení oken; Ohlédnutí za krajský-
mi volbami; Volba prezidenta; Jak nahlašovat mimořádné 
události; Uzavírka knihovny o Vánocích; Vánoční výstava 
STP; Myslivecký ples; Nový duchovní správce farnosti; Dě-
ní v obci - Obětem holocaustu, Mistrovství světa v rádiovém 
běhu, Myslivecká výstava, Pochod broučků; Rok CVA; Roz-
pis TJ SOKOL; Kino  

Pozvánka na výstavu do CVA: práce dětí výtvarného 
oboru ZUŠ 

Milínský  
  zpravodaj 
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Mistrovství světa vMistrovství světa vMistrovství světa vMistrovství světa v    rádiovém orientačním běhurádiovém orientačním běhurádiovém orientačním běhurádiovém orientačním běhu    
 V sobotu 3. listopadu 2012 se v obřadní síni milínské radni-
ce konalo slavnostní vyhlášení ankety  Sportovec roku v 
"Radiovém orientačním běhu". Milín měl tu čest, že si ho organi-
zátoři  z asociace ROB ČR Praha vybrali k slavnostnímu vyhláše-
ní cen. Řada vítězů měla ocenění několikáté i v soutěžích světo-
vého prvenství. Starosta obce Milín ing. Pavel Nekl a ředitelka ZŠ 
Milín Mgr. Jana Pižlová spolu s pořadatelem předávali ocenění a 
diplomy. 

Jiří  Vostarek 
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Jaké je to podat si ruku s mistrem světa...Jaké je to podat si ruku s mistrem světa...Jaké je to podat si ruku s mistrem světa...Jaké je to podat si ruku s mistrem světa...    
 O tom se mi nikdy ani nesnilo. A stalo se to skutečností. Podala 
jsem si ruku s mistry světa, s mistry republiky a co víc - měla jsem tu 
čest předávat jim ceny a blahopřát. 
 Ale začnu od začátku. Někdy v polovině září jsem v televizních 
novinách zaznamenala zprávu o obrovském úspěchu našich reprezen-
tantů na mistrovství světa v rádiovém orientačním běhu v Srbsku. V tu 
chvíli jsem ani nevěděla, že nějaký takový sport existuje a že v něm 
jsou naši sportovci tak skvělí. O několik dní později za mnou do školy 
přijela paní Marcela Šrůtová se žádostí o možnost ubytování závodníků 
a organizátorů Mistrovství republiky v rádiovém orientačním běhu v na-
ší tělocvičně a o možnost zapůjčení jedné třídy na zasedání výboru. 
A zároveň mě pozvala na slavnostní vyhlášení Sportovce roku v tomto 
velmi málo známém sportu. Hned jsem si vzpomněla na zprávy v tele-
vizi a zeptala se na podrobnosti o závodech a také získaných medailích. 
Paní Šrůtová jen skromně poznamenala, že ona i její dcera Pavla se 
Mistrovství světa v Srbsku také účastnily. 
 Celá akce orientačních běžců probíhala od pátku 2. 11. 2012 do 
neděle 4. 11. 2012. V pátek se v okolí Milína připravoval závod, 
v sobotu se přes den závodilo, večer byl na radnici vyhlášen nejlepší 
sportovec a v neděli se zasedalo v učebně výtvarné výchovy naší školy. 
 Skvělou a milou akcí bylo vyhlašování mistrů republiky a nejlep-
ších sportovců pro rok 2012. Vše probíhalo v příjemné  atmosféře. 
Všichni sportovci byli příjemní, usměvaví, obyčejní a hlavně skromní 
lidé. Nekonaly se žádné nákladné róby, červené koberce, nacvičené 
úsměvy a proslovy. Prostě krásný večer s milými lidmi. Jsem ráda, že 
jsem mohla být účastníkem celé akce. 
 S rádiovými běžci jsem se rozloučila v neděli a společně jsme se 
domluvili na spolupráci, která přiblíží tento málo známý sport našim 
školním dětem. Na jaro jsme společně naplánovali ukázku s praktickým 
vyzkoušením, jak se běhá neznámým terénem se sluchátky na uších 
a orientuje se podle rádiového signálu.  

 
Jana Pižlová 
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Mistrovství ČR vMistrovství ČR vMistrovství ČR vMistrovství ČR v    rádiovém orientačním běhurádiovém orientačním běhurádiovém orientačním běhurádiovém orientačním běhu    
Anketa Sportovec roku 2012 v ROB 
 
V sobotu 3.11. se v lesích u obce Buk konalo Mistrovství ČR v rádio-
vém orientačním běhu na dlouhé trati. Pro závodníky v 7 věkových ka-
tegorií od juniorů po veterány byly připraveny tratě v ideálních délkách 
9,3 - 12,4 km vzdušně, ve skutečnosti to znamenalo minimálně o 3 km 
více v terénu. 
 
Principem závodu v ROB je vyhledání kontrol ukrytých v lese pomocí 
speciálního zaměřovacího přijímače. Kontrola je krabička vysílající 
morzeovou abecedou. Závodník má za úkol rychle zaměřit kontroly, ur-
čit jejich nejideálnější pořadí a pak zvolit v lese nejlepší a nejrychlejší 
cestu mezi startem, kontrolami a cílem. Vyhrává ten, kdo nalezne 
všechny kontroly v nejkratším čase. Kromě přijímače běžec používá i 
buzolu a speciální mapu v měřítku 1:10000, na které má zakreslen jen 
start a cíl, zbytek trasy musí určit sám podle zaměření, zákresů a terén-
ních tvarů. Kontrola vysílá vždy pouze 1 minutu a 4 minuty mlčí, při 
závodě hodně záleží na zkušenostech závodníka, zda dokáže mezi inter-
valy vysílání držet správný směr/azimut a případně nalézt kontrolu i bez 
"pípání" pouze očima v místě, kde předpokládá její umístění. Pokud se 
mu to nepovede, musí počkat na další vysílání. 
 
Při sobotním Mistrovství ČR se závodníkům dařilo různě. Ti nejlepší, 
kteří si nakonec odvezli tituly Mistr ČR, opravdu naběhali pouze okolo 
11-14 km a pobyli v lese přibližně 100-130 minut. Byli však i tací, kte-
rým se příliš nedařilo - nejdéle hledal závodník v kategorii M40, celkem 
278:26 min a naběhal asi 35 km. 
 
Mistry ČR na dlouhé trati se stali: 
D19  Alžběta Léharová, D20 – Veronika Krčálová, D35 – Jitka Šimáč-
ková (všechny SZTM ROB Pardubice) 
M19 – Jakub Šrom (SK Radiosport Bílovice n.S), M20 – Andriy Gom-
zyk (TJ Turnov), M40 – Pavel Mokrý, M50 – Jiří Mareček (oba SK Ra-
diosport Bílovice n.S) 
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V podvečerních hodinách se všichni účastníci přesunuli na radnici do 
Milína, od 18 h zde proběhlo slavnostní vyhlášení nejprve vítězů Mis-
trovství ČR a následně i celé svazové "Ankety o nejlepšího sportovce 
roku 2012 v rádiovém orientačním běhu". Nejprve byly promítány zá-
běry ČT z pořadu o Mistrovství světa v srbském Kopaoniku, zejména 
vítězné doběhy českých reprezentantů. Postupně moderátorka večera 
Pavla Šrůtová odtajňovala výsledky ankety v jednotlivých kategoriích, 
ceny nejlepším vyhlášeným předávali startosta obce Milín ing. Pavel 
Nekl, ředitelka ZŠ Mgr. Jana Pižlová a předseda Asociace ROB JUDr. 
Miroslav Vlach. 
 
Hlasování se zúčastnilo 100 členů Asociace ROB, kteří vybírali mezi 
kandidáty ve vyhlašovaných kategoriích. S výběrem to opravdu neměli 
jednoduché, neboť v jednotlivých kategoriích bylo vždy několik adeptů 
na vítězství – vždyť naši reprezentanti přivezli ze Srbska celkem 49 me-
dailí, z toho 19 zlatých a 13x vystoupili Češi na nejvyšší stupínek pro 
individuální titul Mistr světa. Mezi účastníky ze  30 států světa získala 
Česká republika absolutní prvenství. 
 
Sportovec roku: 
1. Michaela Gomzyk Omová (TJ Turnov), 2. Karel Fučík, 3. Hana Fučí-
ková (oba O-sport Kroměříž) 
 
Junior roku: 
1. Alžběta Léharová, 2. Ondřej Šimáček, 3. Pavla Horová (všichni 
SZTM ROB Pardubice) 
 
Veterán roku: 
1. Eliška Voráčková (Radioklub OK1KYP Praha), 2. Jitka Šimáčková 
(SZTM ROB Pardubice), 3. Jiří Mareček (SK Radiosport Bílovice n.S) 
 
Objev roku: 
Jakub Šrom (SK Radiosport Bílovice n. Svitavou) 
 
 


