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letní prázdniny začaly hekticky, aspoň 
pro některé sportovce z našeho oddílu. 
ve dnech 6. - 10.7. 2014 proběhlo v bul-
harském Primorsku Mistrovství Evropy 
žáků a dorostu. Do 17členné české 
výpravy se nominovalo 7 bílovických zá-
vodníků: vojtěch bžatek, Martin kinc, 
Robert Polák, Jan Priessnitz, Dominik 
Šrom, vít Unčovský a Matěj Žáček.
ME se mělo původně konat na Ukraji-
ně, vzhledem k posledním událostem a 
z důvodu bezpečnosti akce a účastníků 
bylo místo konání přesunuto na pobřeží 
Černého moře do bulharského Primor-
ska a na organizaci se podílejí ukrajinská 
a bulharská radioamatérská federace. 
vedením výpravy byli pověřeni Juraj 
Turský a Jiří Mareček.
Česká reprezentace navázala na své 
loňské úspěchy a v konkurenci 102 zá-
vodníků z 11 zemí se ziskem celkem 
11 individuálních a 7 týmových medailí 
umístila na druhém místě v soutěži 
národů za týmem Ruska.
Z bílovických závodníků se nejlépe 
umístili

jAn PRIeSSnITZ
•	 2x mistr Evropy (klasika 144 MHz 

a sprint),
•	 3. místo (klasika 3,5 MHz)
•	 1. a 2. místo v družstvech

DOMInIk ŠROM
•	 mistr Evropy (klasika 3,5 MHz)
•	 2x 7. místo
•	 1. a 2. místo v družstvech

ROBeRT POlák
•	 3. místo (sprint)
•	 1. a 2. místo v družstvech

Martin kinc, vojtěch bžatek, Matěj 
Žáček, vít Unčovský (1. a 2. místo ve 
družstvech).
Pod patronátem obce bílovice nad 
Svitavou a za významné podpory pana 
starosty pořádal náš oddíl poslední 

letní úspěchy
sk RadiospoRt

srpnový víkend ve valči u Dalešické pře-
hrady mezinárodní Mistrovství České 
republiky v Rob na klasické trati. velmi 
si pomoci pana starosty a obce vážíme 
a děkujeme za ni.
vřelé díky patří i dalším sponzorům 
akce: panu loulovi (čerpací stanice 
FoRS) a panu lefnerovi (Potraviny).
Nejvýznamnější sportovní událostí roku 
je bezesporu blížící se Mistrovství světa 
v Rob, které se bude konat ve dnech 
6. - 13.9.2014 v kazachstánu v burabay.
Do 31členné české výpravy se nomino-
valo 10 bílovických závodníků: Jakub 
Šrom, kateřina bžatková, Robert Polák, 
Jiří Mareček, Pavla Hažmuková, Petra 
Hanslianová, Pavel Mokrý, Zbyněk 
Žáček, Antonín Šindelka a ludmila 
ondrouchová.
Přejme jim rychlé nohy, spoustu vybě-
haných medailí a šťastný návrat domů!

Ing. Iva Marečková

v čele s hráči z jedenáctkového fotbalu, 
kteří hrají evropskou ligu.

Kolik mužstev v tomto turnaji soutěžilo?
vzhledem k tomu, že sedmičková liga 
má hodně mužstev, byla liga rozdělená 
na dvě skupiny. Hrálo se systémem ka-
ždý s každým. vítěz z každé skupiny se 
potkal ve finále. bylo celkem 14 týmů.

Jaký je věkový průměr hráčů bílovic-
kého mužstva?
Máme celkem 25 hráčů, průměrný věk 
je asi 30 let. Někdy je to hodně fyzicky 
náročné s mladšími protihráči, my však 
těžíme ze zkušeností a síly.

Máte nové zájemce, kteří by chtěli 
americký fotbal hrát?
letos po výhře máme 5 nových zájemců. 
Dveře jsou stále otevřené pro další bor-
ce, kteří by rádi poznali americký fotbal, 
radost ze hry a především dobrou partu, 
která to společně táhne už řadu let.

vážení čtenáři, možná jste se dozvěděli 
z  tohoto rozhovoru zase něco nového 
o lidech z bílovic nad Svitavou. věřím, 
že i za vás přeji hráčům amerického 
fotbalu další úspěchy a dobré kama-
rádské vztahy.

Ptala se Olga UhrováCena za 2. místo na mistrovství ČR
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