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Význam
téma:
stromů
v životě člověka

TJ Sokol Bílovice n. Svit. – atletika

V soutěžích obsazujeme
přední místa!
Od září 2013 máme novou trenérku
s bohatou sportovní minulostí, která
byla v národním týmu a jmenuje se
Renata Heřmanová. Má na starosti
atletickou přípravku.
V zimním období jsme se účastnili zimního běžeckého poháru, kde v celkových
výsledcích se nejvíce prosadily: Barča
Alexová 5. místo, Anežka Mezerová
3. místo a Kateřina Lišková 2. místo.
V atletické přípravce se velice dařilo Lucince Heřmanové, Terezce Hyánkové,
Filipu Winterovi, Ondřeji Bartošovi,

Zajícova liga 2014 – Ondra Bartoš na 1. místě
s několika zlatými medailemi

Petru Bunžovi, Janu Liškovi, Karolíně
Hladké.
V dubnu jsme se účastnili v Brně přeborů České obce sokolské (ČOS) ve
čtyřboji. Tam získali 18. místo Jan Liška,
10. místo Petr Bunža, 7. místo Mikuláš Wilda, 3. místo Eliška Mezerová,
1. místo Barča Alexová, 1. místo Tatiana
Saviola a 1. místo Anežka Mezerová.
Největšími úspěchy bylo: překonání
hranice 4 metrů ve skoku dalekém, který
se nádherně podařil Tatianě Saviole,
když dolétla na překrásných 413 cm, a
výkon Anežky Mezerové, která pokořila
hranici 3 minut na 800 metrů a zaběhla
trať za 2:53,4.
Anežka Mezerová a Kateřina Lišková
se účastnily republikových přeborů
ČOS v přespolním běhu, Anežka byla
3. a Katka 1.
Jako v loňském roce se náš oddíl opět
účastní Zajícovy ligy. Máme za sebou
první zahajovací závod a ještě nás čeká
pět závodů. První závod se konal v Přísnoticích. Lucinka Heřmanová 1. místo,
Jan Liška 15. místo, Nikol Prudíková
a Jan Kokojan také 5. místo.
Závodů, kterých jsme se účastnili, bylo
mnohem více, ale také jich máme ještě
hodně před sebou.
Myslím si, že jsou naši závodníci velice
kvalitně připraveni. Bude jen záležet,

radioorientační běh
Na mIstrovství
ČR v nočním ROB
a na dlouhé trati
kralovali bílovičtí
reprezentanti

Koncem dubna se v horské vesničce
Kytlici v Lužických horách konalo
mezinárodní mistrovství ČR v ROB
nočním a na dlouhé trati. I přes nepřízeň počasí a velmi těžký terén bílovičtí
závodníci opět prokázali svoji úroveň
a přivezli 6 mistrovských titulů a 10
dalších medailí. Nejúspěšnější byli

22

Martin Kinc a Jiří Mareček (mistři ČR
v nočním ROB i na dlouhé trati), Ivo
Hažmuk (mistr ČR v nočním ROB)
a Petr Hrouda (Mistr ČR na dlouhé
trati).

Nominace na
Mistrovství Evropy
žactva a dorostu
ukončena

Z Bílovic nad Svitavou jede 7 závodníků. Poslední květnový víkend proběhlo
v Českém ráji mezinárodní mistrovství

69.roč. Běhu Lužánkami Katka a Anežka
foto Michal Černý

jestli se závodů účastní, aby si mohli porovnat své výkony s ostatními závodníky.
Velice děkuji za podporu rodičům, kteří
nám pomáhají s dopravou závodníků
na závody.
Bohužel se nám nedaří, abychom udrželi na našem stadionu za sokolovnou
doskočiště skoku dalekého v čistém
stavu a s dostatečným množstvím písku. Je škoda, že nejen atleti, ale i děti
z řad bílovické školy musí skákat do
poloprázdného doskočiště, které jim
kamarádi vynosili např.do trávy. Ještě
„pozitivnější“ je, když v doskočišti nacházíte skryté bonusy v podobě kamenů
i psích exkrementů...
Doufám, že to neodradí všechny nadšené sportovce od atletiky, které se pro
nic za nic neříká „královna sportů“ –
v tomto se mnou jistě souhlasí i Renata
a všichni, kdo s atletikou alespoň trochu
koketovali nebo ji jen se zájmem sledují.
Za Oddíl atletiky Kateřina Lišková
ČR v ROB ve sprintu a na krátké trati,
kde byla současně ukončena nominace
na ME žactva a dorostu.
Do 17členné české výpravy se nominovalo 7 bílovických závodníků: Vojtěch
Míša Marečková

Zaměření nového
kynologického
klubu SVITAVA
Kynologický klub Svitava v Bílovicích
nad Svitavou byl založen 20.10.2013 v
počtu 15 členů, z toho 9 členů přešlo
z bývalého klubu. V současné době
máme 20 členů, pravidelný výcvik začal
v březnu 2014.
Na jakou činnost se náš klub zaměřuje?
Chceme navázat na historii mladých
psovodů, kdy mládež pracovala se svými pejsky jakéhokoliv plemene, včetně
kříženců, učila se základům výcviku
psů, zúčastňovala se soutěží apod. Náš
KK navázal spolupráci se ZŠ v Bílovicích. Máme malé družstvo těchto žáků
a doufáme, že v příštím školním roce
se počet „mladých psovodů“ zvýší. Tato
činnost je pro žáky ZŠ zcela zdarma,
bez jakýchkoliv závazků. Snažíme se
rozšířit v mezích možností potenciál
různých pomůcek a nářadí i pro pejsky
menších velikostí.
Zatím je náš oficiální cvičební den
sobota od 9 hod., v případě zájmu rozšíříme cvičení i na podvečer některého
všedního dne. Cvičíme se psy jak s
Průkazem psovodů, tak bez PP, nebo
kříženci. Naše činnost se zaměřuje na
výcvik poslušnosti, ale máme zájem také
připravit psovody i na další výcvik, např.
stop nebo obrany, na tuto činnost máme
velmi kvalitní výcvikáře s dlouholetou

zkušeností i významnými výsledky,
např. Mistr republiky Airedale terrier
(AT) ve stopě.
Ve dnech 17. a 18.5.2014 jsme pořádali
3. Mistrovství republiky AT. Náš klub
zajišťoval areál pro konání této akce,
rozhodčí, terény na stopy, figuranty,
ubytování závodníků a hostů z celé
republiky. Klub AT zase zajišťoval
technickou stránku a ekonomickou část
Mistrovství. Tato akce byla hodnocena
rozhodčími, hosty i výborem Mistrovství jako velmi zdařilá s velmi kvalitními
výsledky práce psovodů. Za náš klub
Svitava se zúčastnila ve stopařském
závodě 3. stupně fenka AT – EBBI
Zlatý most a získala v silné konkurenci
3. místo, přestože do jarních měsíců
„odchovala“ 9 štěňátek. I přes velmi
nepříznivé počasí pracovali psi i psovodi
s velkým nasazením a nikdo to nevzdal.
Další naší aktivitou je pomoc majitelům
psů s PP, kteří mají zájem jít se svým
psem na výstavu, nebo ho „uchovnit“,
tzn. jít na svod mladých nebo bonitaci.
I v této oblasti máme dlouholeté, velmi
úspěšné zkušenosti (Vítězové tříd,
Šampioni ČR, atd.).
Jako každým rokem v bývalém klubu
budeme i jako nový klub letos pořádat Letní výcvikový tábor v krásném

Bžatek, Martin Kinc, Robert Polák, Jan
Priessnitz, Dominik Šrom, Vít Unčovský a Matěj Žáček.
ME se mělo původně konat na Ukrajině. Vzhledem k posledním událostem
a z důvodu bezpečnosti akce a účastníků
bylo místo konání přesunuto na pobřeží
Černého moře do bulharského Primorska a na organizaci se podílejí ukrajinská
a bulharská radioamatérská federace.
Vedením výpravy byli pověřeni Juraj
Turský a Jiří Mareček.
Doufejme, že závodníci zúročí náročný
celoroční trénink a přivezou pro Českou
republiku co nejvíce medailí. Přejme jim
štěstí, pěkné počasí a rychlé nohy.

SK RADIOSPORT
pořádá Mistrovství
ČR V ROB

Poslední srpnový víkend bude SK
Radiosport s podporou Obce Bílovice
nad Svitavou pořádat Mezinárodní
mistrovství ČR v ROB na klasické
trati. Soutěž se bude konat v krásných,
dosud pro ROB nepoužitých terénech
v okolí Mohelna a bude poslední
prověrkou schopností závodníků
před odjezdem na Mistrovství světa
v Kazachstánu.
Iva a Jiří Marečkovi

prostředí Vysočiny. Máme k dispozici
celý areál pouze pro náš klub, včetně
pěkného sociálního zařízení, celý den
s teplou vodou a plnou penzí. Pro zájemce o výcvik je možné na ukončení
tábora uskutečnit zkoušku dle Mezinárodního zkušebního řádu. Pro rodinné
příslušníky i psovody ve volném čase
poskytuje okolí areálu krásné vycházky
do okolí nebo návštěvu blízkého městečka s kulturními památkami a další
možnosti.
V měsíci červnu, rovněž ve spolupráci
s AT, budeme pořádat v areálu Moravského kynologického svazu ve Zbraslavi
u Brna speciální výstavu AT spojenou
se svodem mladých psů a bonitací. Zde
opět zajišťuje náš klub rozhodčí pro
uchovnění jedinců.
Přesto, že teprve s činností začínáme,
dosáhli jsme již určité výsledky a snažíme
se vybudovat kvalitní cvičák přes finanční
problémy, které jako nový klub máme.
Věříme, že se k nám přijdete se svým
pejskem podívat, nebo si s námi i zacvičit. Najdete nás za fotbalovým hřištěm
„u Skalky“.
Marie Lázničková
Předsedkyně a výcvikářka
KK Svitava-Bílovice

Rostislav Rotrekl

Slavičí koncert
Sedím u řeky pod javorem na lavičce,
Nad hlavou mi tlukot slavíka opojně zní,
Zřím, jak mu hrdélko vibruje
při písničce,
Ač je plachý, zůstal a těší mě svou písní.
Javor vzrostlý a košatý vévodí na břehu,
V šíř své větve od kmene rozkládá,
Aby slavíčkům - zpěváčkům poskytl
noclehu,
I před výhní léta je sem stín větví láká.
Slavíčku, kolika písničkami oplýváš?
Od srdce k srdci tak mluvit umíš,
Radost a pohodu kolem rozdáváš,
Ty jsi mé slunce, tebou ožiji, ty to víš.
Jaro přišlo, doba rozkvětu poupat, růží…
Třpytící se rosy na květech, doba slavíků,
To každé kvítko má svou libou vůni,
A posel jara – slavík za sto jazyků.
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