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SSKK  RRaaddiioossppoorrtt  jjeell  oo  VVeelliikkoonnooccícchh
ddoo  RRuupprreecchhttoovvaa......

Tak jako každý rok poøádal náš oddíl jarní tréninkové soustøedìní, které je vlastnì
takový úvod do nové závodní sezóny. Letos se konalo v Ruprechtovì, což je vesnice kus od
Jedovnic. 

Terén mi samozøejmì už nebyl neznámý, protože tam byly už aspoò 2 soustøedìní a
hodnì závodù. Odjíždìlo se ve ètvrtek docela brzo ráno, aby se stihl ještì dopoledne

závod a já s Jurou, Jendou a Skladošem jsme se rozhodli, že tam dojedem na kole. Cesta
byla dost zajímavá. Nejdøív jsme se museli dostat pøes Kanice a jejich povìstný tanko-

drom (jak dùvìrnì nazývám jejich silnice), potom nás zastihlo nenadálé snìžení a
nakonec pøenášení bažiny a bloudìní lesem. Jak jsme vyjeli na plošinu u Ruprechtova,
hned jsem zaznal, že tohle soustøedìní nebude žádný med, jelikož jsem hnedka zapadl

kolem do bažinky, která vznikla z cesty, po které jsme pøijeli. 
Už dopoledne se teda bìžela 80ka a já si zase vzpomnìl na Vracov, protože les byl jako

tam "rozparcelován" cestami na pravidelné ètverce, takže jsme si pak dìlali srandu jakože
liška je ve ètverci B6. Odpoledne pøišly na øadu hvìzdice a veèer pro nadšence (hlavnì z
øad našich bratia ze Slovenska) noèní OB. S Tondou a Pepou jsme radši vyhledali pohodlí
místní putiky a zjistili dobrou vìc, že v sobotu je diskotéka… 
Další den se bìžel dost hustej 2metr, kdy nevyhrával èas, ale vyšší poèet lišek. Stavìl to
Jurèo a ostatní Slováci, kteøí se asi chtìli ukázat, tak nás opravdu nešetøili. Taková 4ka pod
kopcem je fakt jenom o haluzi. Odpoledne jsem dìlal s Jurou a Skaldošem foxoring. Taky
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jsem se chtìl ukázat, jen jsme nìjak nestíhali (není nad zdøímnutí po obìdì) a byl dost
chaotický. 
Veèer jsme si hráli v jídelnì na Tajemný hrad v Karpatech(teda na upíry) - mìlo to fakt supr
atmosféru, když na tebe nìkdo v absolutní tmì znenadání vybafne. 

Další den byly Oblastní závody, o kterých bych se fakt nerad
rozepisoval, protože jsem je dost podìlal. Veèer jsme teda vyrazili
za zábavou. Stehla se na diskotéce ukázal jako univerzální taneèník
a svými kreacemi na jakoukoliv hudbu bavil celý sál. Dokonce i
místní hiphoperská komunita ho vøele pøijala! Do druhého dne se

tudíž moc dobøe nevstávalo. Taky proto, že se pokazilo poèasí a
nás èekal ještì dopolední orien•ák. Po nìm se už jen balilo a
jelo domù. Jen chudák Tonda ztratil Sindy a bìhal zoufale po
lese. Ta potvora dobìhla až do Jedovnic:) 
Mì osobnì se soustøedìní líbilo a i jsme si docela kvalitnì

zabìhali. Ještì musím pochválit kuchaøky od Tondy ze
školy, které se mohly kvùli našim nenasytným bøíškùm

pøetrhnout a staraly se o nás jak o vlastní… 
Jediná škoda byla, že Jura nesehnal nové mapy

okolí - Vilémov, takže jsme bìhali na tìch 10 let
starých mapách. Naštìstí se oblastky bìžely
už na Kotliscích, takže byla aspoò trochu

zmìna.                                                           
(]vlk[)

144 MMhz
Na start jsem šli asi kilometr. Pøi odevzdávání rádií Vìra
zjistila, že se jí cestou urvalo koleèko z rádia a že nemùže
bìžet. Všichni jí závidíme, nebo• dvoumetr není naše
oblíbená disciplína. Pøed startem jsme s Jendou pláno-
vali kde by asi mohli být kontroly. Po dopolední
osmdesátce nám bylo jasné, že to bude krátký a rychlý
závod. Nám pøišlo umístìní kontrol vcelku jednoznaèné.
Své domnìnky jsme si navíc potvrdili pozorováním
zamìøujícího pana Fráni. 

"Start!" vyøkne osudová slova paní Fráòová a
vydávám se do lesa. Koridor urèený nebyl a tak vybíhám

smìrem k jednièce jak jsme ji s Jendou naplánovali.
Když ji zamìøuji mìøí mi skoro stejnì smìrem
naplánovaným i smìrem pøesnì opaèným, na kopec

za bažinou. Po rychlé úvaze, že malí nepobìží pøes
bažiny, se rozhoduji ignorovat smìr pøes bažinu a pokraèovat ve stávajícím smìru. Pro-
tože ze startu jsme byly nasmìrováni dolù s kopce, musím ho znovu vybìhnout. 
Pokraèování na str.7
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DDlloouuhhÆÆ  ttrraatt··  vv  RROOBB  --  LLoonngg  ddiissttaannccee
NNeeuurreehheerreelldd//MMoollddaavvaa  vv  KKrruušnnýcchh  hhoorrÆÆcchh

Autem pro mne a Juru Mareèka pøijel Jožo Fekiaè z Bratislavy. Odjíždìli jsme na
závody v pátek odpoledne za krásného teplého poèasí. Cesta probíhala bez problémù a
za 3,5 hodiny jsme byli v místì konání závodù. Ovšem pøivítalo nás nevlídné poèasí
mlha, vítr, déš•. Ubytování z pátku na sobotu bylo zajištìno v ubytovnì v Novém Mìstì,
pøivítat nás pøišel Pavel Fráòa, který vyjel s Luckou o nìco døíve a asi pùl hodiny po nás
dorazil Vlk s Romanem Hrazdilem, Jura Locker se na to z neznámého dùvodu vybodl
"je to máslo".

Ubytovali jsme se a vyrazili v grupì s Libereèákama a Turnovákama do místní hos-
pùdky U studánky a tam se posilnili pivní polívkou. Spát jsme šli asi ve 23.30 a byla tam
pìkná kosa, protože nešla elektrika a pøímotop tudíž nemohl vyhøívat. Vstali jsme asi v
8 ráno. Venku bylo opìt hnusnì, posnídali jsme sbalili si všechny vìci a vyrazili autama
na shromaždištì do Moldavy. Zázemí bylo netradièní v budovì vlakového nádraží.
Odtud se odcházelo ve skupinkách na start osmdesátky pøes hranice do Nìmecka, všich-
ni jsme museli bìžet s cestovním pasem. Bìželo se na mapì v mìøítku 1:20 000. První
èást tratì se bìžela v Nìmecku a pøedávka byla opìt na hranicích, ale na jiném místì,
kde na nás èekalo obèerstvení èaj, ion•ák, banány, èokoláda, hroznový cukr aj. Na
pøedávce jsem se docela divil, že až chvíli po mnì dorazili Vori s Romanem, kteøí bìželi
5 a 10 minut pøede mnou a to jsem šel jiné poøadí. Pøedìlal jsem buzolu za pomocí poøa-
datelù na dvoumetr a vyrazil na druhou èást závodu, která byla v naší republice. Vori
obèerstvovaèku moc nevyužil a úprkem vyrazil o nìco døíve, aby stáhl ztracených pìt
minut. Já jsem bìžel s Romanem. První kontrola byla 2m 5, relace mì skonèila asi 20m
od ní, tøi lidi spolu s Vorim od ní odbíhali, ale byla bohužel zašitá v hustníku tak jsem
tam strávil dalších pìt minut. Druhá kontrola 3 byla pomìrnì blízko. Na postupu 3 -2
jsme s Romanem potkali Voriho, ale netušili jsme, že už má 4 a to bylo osudné. Na 2 a
1 jsme bìželi ve trojici. Potom jsem byl docela zmatený kam to ten Vori bìží a on už do
cíle. Na 4 jsem bìžel sám trochu oklikou asi 25 minut a s Romanem jsme se zase potkali
u kontroly. Potom nás èekal dlouhý postup do cíle, byl jsem na sebe naštvaný, že jsem
to tak pokazil, mìl jsem dobøe rozbìhnutý závod, pìknì se mi bìželo, bylo teda hnusnì
a zima, ale to se dalo pøekousnout. Když jsme pøišli z cíle na nádraží tak se mì a
Romanovi všichni smáli za tu krpu se ètyøkou. Pøekvapením pro mne bylo to, že jsem
skonèil na druhém místì za Vorim a pøed tøetím Nìmeckým závodníkem. Baieøíkovi se
moc nedaøilo. Mùj èas byl 188:10. V juniorech vyhrál Ondra Vlk, v D16 byla tøetí
Lucka. Musím uznat, že Nìmci mìli tra• postavenou lépe než naši, akorát ta
osmdesátková trojka nemusela být na kraji hustníku. 

Sportu zdar Tonda    
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BBaahheennnní  ppeekklloo......
mapa Bahna...

... pøesnì takhle vypadalo Mistrovství Èeské republiky v Orientaèním
bìhu na dlouhé trati. 

Deštivé poèasí nad rozbahnìným fotbalovým høištìm v Horním Benešovì na
Prostìjovsku pøivítalo v sobotu 17.dubna ráno úèastníky nejdelšího orientaèního závo-
du tohoto roku, kterým byla ona dlouhá. Za náš oddíl reprezentovali jen Petr
Matula(RBK) v mužské kategorii-vzdušnì asi 25km a Ondra Stehlík(ZBM)-kategorie
H18-18km.

Start 00 byl stanoven na desátou hodinu. Stehlovy obavy se vyplnily, a tak star-
toval hned 3. v èase 12. Forest šel o nìco víc vzadu. Ovšem nedá se øíct, že startovat
vzadu byla v tomto terénu moc výhra. Vìtšina hlavních favoritù chybovala už hned na
zákeøné první kontrole, která byla dobøe schována v díøe uprostøed èistého lesa. Dále
byla tra• v celku bìžitelná, až na fakt, že všechny cesty byly spíše potoky a paseky
bažinky... Z kontrol, které stojí za zmínku, je to ještì urèitì kontrola èíslo 16. Ne tak
samotná kontrola, jako spíše postup na ni. Ten byl zákeønì dlouhý a navíc vedl skoro
pøes všechny údolí na mapì. Zde zvolil Stehla obíhaèku  pøes pole a silnici, která byla
sice rychlejší, ovšem v závìru ho stála cenné minutky v boji o bednu. Další kontroly už
byly více pohodové, a tak se pøes nì všichni bez vìtších problémù pomalu (nìkdo teda
pomalu ze všech sil) prokousávali k cíli. Tam na závodníky èekal tradièní pùlkilometro-
vý koridor (pamìtníci z Brnìnského Draka 98 si jistì vzpomínají). A pak už jen cílová
razící jednotka.

V H18 po svém dobìhu dlouho vedl právì Stehla, ale startoval na zaèátku, a
musel si tedy na koneèné výsledky ještì nìjakou tu hodinku poèkat...a soupeøi dobíhali
a dobíhali...Nakonec z toho bylo pìkné 6.místo a s tím i zisk licence A.
Forest si vedl také docela slušnì a v nabité kategorii plné zvuèných jmen jako napøíklad
Luèan, obhájce titulu Losman nebo pozdìjší vítìz Zøídkaveselý, získal skvìlé 37.místo.

Z ostatních kategorií vyjmenuji jen robácká jména: brácha a ségra Krèálovic,
oba prokázali, co v nich je a každý si ukousnul z bedny po svém. Verèa byla mezi
juniorkami druhá a Jarda tøetí. Další, (i když také skoro z rodiny) Máca byl sedmý se
ztrátou témìø patnácti minut na vítìze. Brožík bìžel celou dobu také vyrovnanì ovšem
chyba na poslední kontrole se pro nìj stala osudnou, a tak skonèil DISK.

Ostatní se závodu nezúèastnili a dali radìji pøednost oblastnímu žebøíèku, který
se bìžel zároveò s mistrovstvím na stejné mapì. Zde už bylo naše zastoupení poèetnìjší-
Vlk, Tonda, Iva a Tom. Z jmenovaných nejvíc sedla tra• Tomovi, který také s pøehledem
vyhrál a mohl se radovat z velkého bodového zisku, který se mu v rankingu urèitì hodil.
Zahanbit se nanechali ani Toòas ani Vlk ani Iva a svou bojovností také obsadili dobrá
místa.

Ještì, že to už máme za sebou a mùžeme se "tìšit" na pøíští rok.
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letošní dlouhou byla pøihlášena podstatná èást RBK oddílu a tak byl celkem prob-
lém sehnat na poslední chvíli odvoz. Já jsem byl domluvenej s Bròákama a Tonda splašil
na poslední chvíli auto u Skládankù a tak se jelo. Dìjištìm byla obec Benešov na Dra-
hanské vrchovinì.

Po pøíjezdu na shromaždištì mám 3 hodiny èas a tak stíhám vklidu jedno pivko a
kecám s Travexem, kterýho jsem od pìtidenních nevidìl. Každej se mì nevim proè ptá,
jestli to s tou dlouhou myslím vážnì. Pøi pohledu na startovku mám totiž
bezkonkurenènì nejnižší ranking. To je asi nìco jako nejnižší kurz v sázce na vítìze, ale
o to teï nejde. Odjiš•uju karbošneky. Jeden do kapsièky (nezapomeò: až ti budu nejhùø
pomùžu ti!) a jeden hnedka na cestu.

Start. Chvíli mi trvá než v totálnì poèmárané mapì najdu start a jednièku.
Pøipomínám, že kontrol je rovných padesát, proèež nás poøadatel vybavil speciálním
megaèipem, kterej si toho zapamatuje mnohem víc, než klasickej „fakáè“. Na mapovém
startu se mì zmocní euforie a opájen rychlostí chvílemi zapomínám mapovat. Stejnì
jako mnohým jiným mi dìlá problémy najít jednièku - sporná kontrola jáma v bílym
lese, ale na dlouhý minuty jaksi nerozhodují. Ale od 3. už jedu jako bùh. 

Na patnácté mì kdosi dobìhl. Je to pìkná guma. Nabìháno má asi jako Tomáš, ale
dìlá hrozný chyby. Od kontroly vždycky rychle zmizí, pak dlouho nic a najednou mì zas
dobíhá. Na dvacáté definitivnì rezignuje a jdem 10 kontrol spolu.

Máme 4 obèerstvovaèky. To vždycky pìknì sednu, hltám ion•ák a kecám s tìma,
co to nalejvají. Ukazuji jim mapu se spletitou tratí, kterou musím absolvovat a jsem
zahrnut upøímným obdivem.

Leè je tu první krize. Mùj atlet mi zmizel na poslední obèerstvovaèce a už ho asi
nikde nepotkám. Karbosnek už je prázdnej a já mám hlad a taky je mi zima, protože pro-
tivnì mrholí. Nikde nikdo. Poslední startující z mé kategorie se mihnul kolem asi tak
pøed pùl hodinou a do další obèerstvovaèky daleko. Nohy mám jak z olova a tak se
plandám po lese a myslím na všechny ty, co jsou už v cíli a nìèím se cpou. A nebo taky
balí oddílový stan. A možná už taky balí i cíl a já tu poøád v lese sám, samotný. Potácím
se vstøíc obèerstvovací stanici a somruji jídlo. Lepá dívèina chápe vážnost situace a
neprodlenì mi nabízí svou svaèinu - balíèek miòonek. A tak jsem teda nìjak pøežil, leè
dál si nic nepamatuji, jen brutální køeèe do stehna a taky jak po hubì padám ze svahu.
Pak sbìrka a dobìh v neskuteèným blatì a taky blba, který si mì fotí. Právì probíhá vyh-
lášení. Ještì že spíkr mìl rozum a zdržel se vtipného komentáøe.

Achjo, to jsem dopadl. Teï už vím, že pøíhlásit se do elity na dlouhou tra• je asi
nerozvážnost. Nicménì kdo to nezkusil, neví o èem píšu. Když vám totiž v cíli z poèí-
taèe leze 50-ti øádková úètenka, kterou si posléze nalepíte na mapu, zjistíte, že na tom
nìco je a je to super pocit dobìhnot dlouhej závod a vìdìt, že na to furt ještì mám. Tak
proto se pøihlásím i pøíští rok.

Forest
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Pokraèování ze str.3
To už potkávám Sandru na pokraji nervového zhroucení jak bìží opaèným

smìrem. Beru ji s sebou a pokraèuji ve smìru na jednièku. V tom mi ale šílenì øve tro-
jka. Jednièka byla ještì slabá a tak mìním smìr a dohledávám trojku. K lampionu
jsem dobìhla tìsnì po relaci. Sice jsem stála asi dva metry od nìj, ale pøehlídla jsem
ho. Ještì že se mnou byla Sandra. Razím a pokraèuji smìrem na jednièku. Opìt k ní
dobíhám tìsnì po relaci, ale nìkolik lidí vybíhajících z houští mì upozoròuje na pøí-
tomnost kontroly. Beru ji v 18. Minutì. Poslední mám brát dvojku. Opìt nestíhám a
dobìhnu k ní až po relaci. Lampion, který všichni vidìli z 200 metrù, jsem já vidìla až
z deseti. Naštìstí jsem ale neztratila celou relaci a už bìžím do cíle. Cestou mì ještì
pøedbíhá Karel Fuèík a Stehla. Do cíle dobíhám mezi prvními. Sandra asi minutu za
mnou, ale ta startovala 20 minut pøede mnou. Ohrozit mì mùže jen Zuzka, která šla 10
minut po mnì. Když  se po vysprchování jdu podívat jestli mì Zuzka pøedbìhla nebo
sem jí to o pár sekund dala, zjiš•uji, že Zuzka ještì nedobìhla. Nakonec dobìhla tìsnì
pøed limitem a bez jediné lišky.  

Závod to byl pìkný, i když je to ovlivnìno tím , že jsem vyhrála. Bohužel
musím zkonstatovat že umístìní i èíslo jsme s Jendou správnì tipli jen u dvojky. Tam
kde byla trojka podle nás mìla být jednièka a trojku jsme plánovali asi o 200 metrù
jinde než byla nakonec jednièka. Ale i tak je to dobrý. Terka

datum èas stavitel pásmo mapa shromaždištì

14.4 16:15 Peèík 3.5 Zadní Hády Studánka

21.4 16:15 Skládoš OB Polanka Polanka

28.4 16:15 Vlk,Tonda 144 Zelené peklo Lesní školka 

5.5 16:15 Vojta,Jenda 3.5 Polanka Polanka

12.5 16:15 Terka Sklád. 144 Zadní Hády Studánka

19.5 16:15 Stehla 3.5 Panská lícha Konì

26.5 16:15 Iva Matulová 144 Polanka Polanka

2.6 16:15 Ondra Vlk OB Polanka Polanka

9.6 16:15 Jura Mareèek

16.6 16:15 Stehla 144 Zadní Hády Studánka

23.6 16:15 Jura Locker 3.5 Polanka Polanka
více na www.foxtimes.wz.cz...

TTrrØØnniinnkkyy



8

TTrrØØnniinnkkyy  pprroo  BBrrnnoo  vv  RROOBB

Vážení sportovní pøátelé!

Jak jistì již víte, rozhodli jsme se, že tento rok uspoøádáme na
zkoušku tréninky tøi. Ten první - dvoumetr v Sobìšicích již
úspìšnì probìhl. A na øadì jsou ještì další dva 19.5. osmdesát-
ka na Panské Líše a 9.6. trénink, který staví Jura Mareèek.
Doufáme, že Vaše úèast bude opravdu hojná, protože se nejed-
ná o obyèejné tréninky, ale o skuteènì "nároèné" závody.
Nároèné jak po stránce bìžecké, technické, tak i po té poøada-
telské. Proto Vás tedy ještì jednou prosíme, abyste si pro náš
sport našli dostatek èasu.

Podrobnìjší propozice 19.5. 3,5MHz Panská Lícha
SRAZ: 16:15, Panská Lícha (u koòù)
DOPRAVA: Autobus è. 57, zast. U VODÁRNY, od zastávky fáborky

Z Bílovic spoleènì na kolech 
START 00: 16:30
LIMIT: 90min.
TERÉN: Hojný podrost, kopce 

POZOR MD13- PØEKRAÈUJÍ FREKVENTOVANOU SILNICI.

U z á v ì r k a  p ø í š t í h o  è í s l a  j e  d n e  8 . 6 . 2 0 0 4


