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ŽIJEME KULTUROU
v kraji lesů, vod a umění

SK RADIOSPORT

... ani v zimě
NEZAHÁLÍME

Zimní období je v oddílu SK RADIOSPORT
ve znamení fyzické přípravy pro nadcházející
sezónu. Od listopadu do konce března probíhají tréninky oddílu v tělocvičně budovy ZŠ.
Úterní tréninky jsou pro menší děti, středeční
pak pro starší dorost, juniory a dospělé. Mimo
tělocvičnu se domlouváme ve skupinkách na
společných výbězích během týdne.
Reprezentanti z našeho oddílu absolvovali
zimní běžkařské soustředění na konci ledna
u Nového Města na Moravě. Ti nejlepší najezdili a naběhali za devět dní přes 200 kilometrů. Tréninkové úsilí zúročíme na vrcholných
akcích roku, kterými budou letos mistrovství
Evropy žáků a dorostu v norském Oslu začátkem července a v září mistrovství světa pro
dospělé v bulharské Albeně na pobřeží Černého moře. V minulém roce reprezentovalo
náš oddíl na mistrovstvích Evropy celkem
15 závodníků, pro letošní sezónu se budeme
snažit toto číslo udržet nebo i zvýšit.
Přes zimní období jezdíme za mapovou
přípravou na závody sprintů v orientačním
běhu v Brně a okolí. Zúčastnili jsme se také
Vánočního běhu Rudolfa Těsnohlídka, kde
jsme obsadili druhé a třetí místo v mužích
a první místo v ženách. Oddíl se představil
i na slavnostním rozsvěcení bílovického
vánočního stromu, kde byli za své výsledky
v uplynulé sezóně odměněni nejlepší závodníci oddílu.
V letošním roce náš oddíl bude pořádat
Mistrovství ČR v ROB nočním a na dlouhé
trati (Řásná, 9. – 10. dubna) a Mistrovství ČR
na krátké trati (Brno/Bílovice, 7. – 8. května).
Mimo tyto celorepublikové závody pořádáme řadu místních a krajských soutěží.
První je již 12. března u Brněnské přehrady.
Zveme vás také na čtvrtý ročník orientačního
závodu Bílovický koláč (www.kolac.wz.cz),
který náš oddíl pořádá pro širokou veřejnost
a každoročně se pyšní hojnou účastí závodníků z Brna a širokého okolí.
Od začátku dubna se pravidelné tréninky přesunou z tělocvičny do lesů okolo
Bílovic. Neváhejte a přijďte si tento sport
také vyzkoušet. Další závody a informace
naleznete na oddílových stránkách www.
skradiosport.cz.

Jakub Šrom
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DVA ROKY
NA CVIČIŠTI

Březen 2016 – ohlédnutí KK Svitava

ROK 2014:
8. 3. první výcvik na novém „cvičáku“.
Pěkný, prostorný cvičák, bez překážek pro
výcvik, bez zázemí pro psovody.
Konec roku 2014 – za pomoci OÚ jsme
získali malý srub z Polanky, který byl určen
k likvidaci, část oplocení, byly vybudovány
dřevěné schody na cvičák a za pomoci
členů, příznivců a klubu Airedale terrierů
(AT) byly vybudovány překážky pro skok
vysoký, šplh, kladina a zástěny na obranu.
Pro psovody byla vybudována zastřešená pergola vybavená plastovým stolem
a židlemi. Srub a částečně i pergola byly
vydlážděny. Výcvik probíhal ve dvou dnech
- středa a sobota. Přicházeli noví členové,
majitelé psů měli možnost vykonat se svým
psem zkoušky různých druhů (Národní
zkušební řád, Mezinárodní zkušební řád)
a stupňů – od základních, až po zkoušky
stupňů vyšších. Ve spolupráci s AT klubem,
jsme pořádali 3. Mistrovství republiky AT.
V létě LVT (letní výcvikový tábor) ukončený
zkouškami dle MZŘ.
V měsíci září – prodloužený výcvikový
víkend. Náš kynologický klub uspořádal

v průběhu roku 2014 dvoje zkoušky – léto,
podzim.

ROK 2015:
Výcvik – probíhal stejně jako v předchozím roce, přišli opět noví členové se
štěňaty a mladými psy. Výcvik byl rozšířen o družstvo štěňat. Toto družstvo má
samostatný výcvik před výcvikem pokročilých. Opět byly doplněny další překážky,
připravili jsme také prostor na úvazy psů,
které jsou potřebné hlavně při nácviku
obrany. Také v roce 2015 jsme pořádali
zkoušky z výkonu psů, dle zájmu psovodů
v dubnu - NZŘ, na LVT – MZŘ, v říjnu opět
NZŘ. Zkoušky jsou vždy plně obsazeny,
maximální počet může být 10 psů. Velmi
často se k nám hlásí i členové z okolních
organizací, pokud máme ještě volné místo. Někteří členové našeho klubu se také
zúčastnili 4. Mistrovství republiky AT,
jako závodníci – Mistrovství republiky AT
pořádají dvě organizace, které se střídají:
jeden rok ATK Brno (Jihomoravský kraj),
další rok ATK Praha (a Středočeský kraj).

