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Z RADIOAMATÉRSKÉHO SVÌTA

V sobotu 28. listopa-du 2015 se v pra�skémKulturním centru Novod-vorská se�lo pøes osmde-sát pøíznivcù rádiovéhoorientaèního bìhu, aby sivyslechli výsledky ka�do-roèní ankety o nejlep�íhosportovce ÈR v ROB prorok 2015 (obr. 1).Objevem roku 2015,tedy  závodníkem, který v loòské sezónì pro-kázal dle mínìní hlasujících nejvìt�í výkon-nostní vzestup, se stal �ák Dominik �romz oddílu SK Radiosport Bílovice nad Svita-vou (obr. 3). Bìhem pøedávání cen jsem hojako moderátorka veèera vyzpovídala: vyjme-novala jsem mu nìkolik minulých vítìzù tétokategorie, nicménì mladièký �rom znal pou-ze nìkteré z nich, samozøejmì ty úspì�né,jejich� hvìzda nejen vy�la, ale také se nasportovním poli udr�ela.V kategorii veterán/veteránka roku se natøetím místì umístila loòská vítìzka PavlaHa�muková (obr. 2), takté� z Bílovic. V loò-ském roèníku byla mezi veterány veliká kon-kurence � ani individuální bronzová medailez mistrovství Evropy jí nepøinesla vy��í oce-nìní. Na druhém místì ji pøekonala Jitka �i-máèková z oddílu SZTM ROB Pardubice,která je také loòskou mistryní Evropy a ze�ampionátu si pøivezla je�tì dal�í tøi cennékovy. Loòským nejlep�ím veteránem se po-prvé po deseti letech opìt stal mu� � Petr

Hrouda z Bílovic, mistr a vicemistr Evropy(obr. 4).V kategorii junior roku se odehrála histo-rická událost � poprvé za 17 let se se�elstejný poèet bodù, a tak se o tøetí místo po-dìlili Kateøina B�atková a Martin Kinc (obaz Bílovic), kteøí oba získali na mistrovství Ev-ropy dvì individuální medaile. Na druhémmístì skonèil jejich oddílový kolega JanPriessnitz a juniorem roku se stal Martin �i-máèek z Pardubic.Na závìr veèera pøi�la na øadu hlavní ka-tegorie � Sportovec roku. Jestli�e v pøedcho-zích kategoriích bylo nutné získat minimálnìjednu individuální medaili z mistrovství Evro-py, tak v hlavní kategorii to zdaleka nestaèilo.V�ichni tøi vyhlá�ení jsou souèasnými mistryEvropy v mu�ské kategorii. Na tøetím místìse umístil ji� jedenáctkrát v této anketì oce-nìný Jakub Oma z oddílu TJ Turnov. Jakodruhý skonèil Ondøej �imáèek z Pardubic(obr. 2) � toto pøíjmení je vám po právu povì-domé, v�dy� právì jeho matka Jitka se umís-tila v kategorii veteránù a jeho mlad�í bratrMartin se stal juniorem roku.Vítìzem hlavní kategorie a zároveò spor-tovcem roku 2015 v rádiovém orientaènímbìhu se stal Karel Fuèík z oddílu O-sport

Rádiový orientaèní bìh má svého Sportovce roku 2015

Obr. 1. Spoleèný snímek nejlep�ích sportovcù ÈR v ROB za r. 2015 Obr. 2. Ondøej �imáèek a Pavla Ha�muková v cíli (foto z r. 2013)

Obr. 3. Objev roku 2015 � Dominik �rom
Kromìøí� (obr. 5), který je zároveò poøadate-lem nejlep�í soutì�e roku O-sport Cupu. Bì-hem sedmnáctileté historie ankety o nejlep-�ího sportovce Fuèík vyhrál ji� po sedmé.Není divu, kdy� tento tøiaètyøicetiletý sporto-vec je mnohonásobným mistrem Èeské re-publiky, Evropy i svìta. V�ichni ocenìní sivyslou�ili potlesk divákù a na závìr jim mís-tostarosta Prahy 4 Ing. Z. Kováøík popøálmnoho sportovních úspìchù i v roce 2016.

Pavla �rùtová, OK1KYP

Obr. 4. Veterán roku 2015 � Petr Hrouda Obr. 5. Sportovec roku 2015 � Karel Fuèík Obr. 6. Pøijímaèe pøed startem ROB


