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Letos v èervnu probìhne žákovské mistrovství Evropy v rádiovém orientaèním bìhu
v zemi, která je pro mnohé opøedena tajemstvím, v hornaté zemi bývalého SSSR, v
Moldávii.

Bohužel jistá hrstka tajemství halí i dìtský šampionát, o kterém ví jen málokdo.
Dokonce i sám šéftrenér žákovské repre Míra Vlach prohlásil: "Pøesnì nic nevím. O tom
kdy, co a jak se dozvíme až týden pøed odjezdem". Rozhodli jsme se pro Vás tedy pøiprav-
it alespoò krátké interview s našimy reprezentanty.

Oddíl SK RADIOSPORT budou reprezentovat:
VÌRA MEZULÁNÍKOVÁ
JENDA VLÈEK
TERKA SKLÁDANKOVÁ

V trenérské dvojici se objeví již stabilnì Míra Vlach a novou posilou bude náš oddílový
trenér JIRKA MAREÈEK. 
Nezbývá než jim všem za nás všechny popøát mnoho sportovních i jiných úspìchù.

FOX TIMES

1 . s t r a n a  -  Ú V O D

2 . s t r a n a  -  M E Ž

3 . s t r a n a  -  M E Ž

4 . s t r a n a  -  M E Ž

5 . s t r a n a  -  H o ø i c e

6 . s t r a n a  -  V l a c h o v i c e

7 . s t r a n a  -  S p o r t o n

8 . s t r a n a  -  M S  2 0 0 4

Výsledky na str 8!!!
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VÌRA MEZULÁNÍKOVÁ
Vìk 14
Bìhá 6 let
3. v nominaèním žebøíku

Pokolikáté jsi na takové vrcholné akci?
Poprvé
Jaké jsou tvoje cíle?
Zabìhnout tak, abych byla spokojená. Na
bednu asi ne, do první desítky snad budu.
Kdo si myslíš, že je z teamu nejlepší?
Hanka Wurzelová je dost dobrá na
dvoumetr, na 80ku Lucka Dundrová. Dobrý
budou asi rusky.
Èeho se nejvíc bojíš?
Že to hodnì pokazím, místních podmínek se
nebojím.
Jak se pøipravuješ?
Moc ne, jen v zimì jsem obèas bìhala.
Bylo tìžké se nominovat?
To byla spíš náhoda

JENDA VLÈEK
Vìk 15
Bìhá 6 let
2. v nominaèním žebøíku

Pokolikáté jsi na takové vrcholné akci?
Poprvé
Jaké jsou tvoje cíle?
Do první pìtky
Kdo si myslíš, že je z teamu nejlepší?
Marek Mysliveèek. Z jinejch státù nevím,
protože je neznám
Èeho se nejvíc bojíš?
Cesty - 26 hodin v autobuse
Jak se pøipravuješ?
V zimì jsem bìhal, teï jsem byl nemocnej.
Možná to celý ubìhnu:
Bylo tìžké se nominovat?
Ani ne
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... Z JINÉHO SOUDKU...
MAREK MYSLIVEÈEK
Vìk 14
Bìhá 6 let
Nominován automaticky trenérskou radou

Pokolikáté jsi na takové vrcholné akci?
Podruhé
Jaké jsou tvoje cíle?
Vyhrát asi, já nevím
Kdo si myslíš, že je z teamu nejlepší?
Míra (trenér - pozn. red.)
Èeho se nejvíc bojíš?
Já nevím, toho že nás pøepadnou v Rumunsku a 

zbijou.
Jak se pøipravuješ?
Bìhám nebo paøím na mobilu
Bylo tìžké se nominovat?
Vzhledem k tomu, že jsem na nominaèkách nebyl, 

tak fakt tìžký

ROZHOVOR S TRENÉREM ŽÁKOVSKÉ REPREZENTACE V ROB MÍROU VLACHEM

Jaké jsou vaše cíle?
Navázat na pøedchozí úspìchy. Bohužel nevím, jaká je konkurence a jak to tam vypadá.
Moje pøání je 3 až 4 medaile
Kdo si myslíš, že je v teamu nejlepší?
Marek Mysliveèek. Holky nevím, asi HankaWurzelová, možná Lucka Dundrová.
Jak se tví svìøenci pøipravují?
Moc ne. Nikdo tomu moc nezamìøuje trénink. Nemám možnost moc ovlivnit jejich
pøípravu.
Jaký byl zpùsob nominace?
Pùvodnì mìly být 2 soustøedìní a tam 8 závodù + Sporton Cup. Nakonec bylo jedno,
kde byly 4 závody a kdo tam zabìhl, tak jede. Vždycky je to sázka do loterie ale všich-
ni to vìdìli a mohli se na to pøipravit.
Kdy jedete do Moldávie?
15 èervna, ještì nevím jak, to se dozvíme tìsnì pøed odjezdem.

Pøipravil VLK
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Normálnì pøíkazy moc neposlouchám. Ale když mi nìco pøikáže Tonda, tak je to
úplnì nìco jiného. Tonda je totiž autorita sama a neuposlechnutí jeho pøíkazu by mì ani
ve snu nenapadlo: Tak tento filuta mi zase po delší dobì nìco nakázal - napsat èlánek o
OB závodech v Hoøicích.

Závody se konaly za oblaèného poèasí o víkendu 15-16.5; jejich centrum bylo
na "fotbalovém" høišti v Hoøicích u Blanska. Z ROBákù se jich zúèastnili Fufovi, Vlk,
Tonda, já a poèetná skupinka Slovákù, kteøí u nás mìli soustøedìní. Po oba dny se bìže-
lo na stejné mapì Hoøice, jen pro nedìlní závod byla použita menší èást prostoru
zvìtšená do desítky.

V sobotu byla na poøadu klasika; závod to byl celkem nároèný. Pøevýšení sice
nevypadalo nijak hrozivì (300m na 10km trati je celkem podprùmìr), ale i vrstevnicové
postupy ve svahu ubíraly dost sil. V mužské kategorii nakonec zvítìzil Viskas (Peter
Viskup), když porazil Fufa o 3 sekundy. Chudák Karel mìl smùlu v tom, že Viskas znal
jeho èas a do postupu na sbìrku tak dal všechno. Taky už byly v lese mezi kontrolami
urèitì slušné pìšinky. Já jsem bìžel taky slušnì, ale 4minutová chyba v závìru mì
odsunula z 1. na 6.místo. Tonda zabìhl svùj standard a skonèil s 11minutovou ztrátou na
vítìze na 28.místì z 80 závodníkù. V ženách dobìhla Hanka na 8.místì, když na vítìz-
nou Hornovou ztratila 5 minut. Vlk bìžel tradiènì kategorii C a vcelku s pøehledem
zvítìzil.

Jelikož nedìlní závod na krátké trati poøádal Radioklub Blansko, museli jsme s
Tondou a Vlkem pøidat ruku k dílu. Na tom by nebylo zas tak nic divného, až na to, že
jsme mìli roznášet kontroly už v sobotu. Takže místo abychom po závodì jeli domù,
èekali jsme pár hodin na konec závodu a pak jsme zase vyrazili do lesa. To byl sprintík
- 15:45 nás odvezli do lesa a v 16:30 už jsme sedìli v Blansku ve vlaku - teda až na
Tondu. Já jsem to zvládl celkem s èasovou rezervou, ale Vlk to mìl tak tak. Z Hoøic do
Blanska to sletìl støemhlav za 8 minut:

V nedìli ráno jsme museli být v Hoøicích už v 7, takže jsem stával už v 5:309
Museli jsme totiž ještì roznést SI jednotky a lampiony - v sobotu se roznášely jen sto-
jany… Nìkteré vìci asi nepochopím. Závod probìhl bez problémù. Žádný protest,
pokud vím, podán nebyl a poèasí se celkem vydaøilo. Akorát byla trochu zima, tak jsme
se obèas nahøívali u kotle. Taky poøadatelská klobása nás pìknì zahøála. Konkurence
byla dnes trochu vyšší, zvláštì pak v kategorii H21, protože pøijelo pár závodníkù z
Áèek, kterým se nechtìly bìžet 2 klasiky po sobì. V této kategorii nakonec zvítìzil
nejvìtší favorit Pavel Hanák s náskokem asi 2 minut na Fufa. To• vše, co si z výsledkù
pamatuji, protože jsem je už dávno smazal:

Po závodech jsme si ještì šli každý sbalit své kontroly, pomohli jsme trochu s
úklidem shromaždištì a pak už hurá domù. Víkend to byl fajn, jenom doufám, že další
závody budeme poøádat nejdøív za 20 let:



..ve Vlachovicích

Zatím témìø všechny závody, kterých jsem se letos zúèastnil, byly dost brutální a
nìèím extrémní. Výjimkou nebyl ani oblastní žebøíèek v ROB, který se konal na
vysoèinì ve Vlachovicích a to 23. kvìtna. 

Za chvíli pochopíte, proè jsem datum zvýraznil. S Tondou jsem mìl domlu-
vený, že pojedeme vlakem v 6.25 z Brna, protože už údajnì nebylo u nikoho místo v
autì. No takže po výživném 3hodinovém spánku jsem se probudil do krásného
sluneèného dne, pobral pár bìhacích vìcí a vydal se stopovat, protože bus do Brna mi
samozøejmì ujel. Ještì v Brnì svítila "zomcna" a já ještì netušil co mì èekalo. 

To si takhle slastnì poklimbávám ve vlaku, když v tom mì Tonda budí se slovy:
"Èum na to, vono snìží". Cestou ke Žïáru zaèalo snìhu pøibývat a byla skoro souvislá
pokrývka. Proto jsem uvítal, že shromaždištì ve Vlachovicích bylo v místní hospùdce,
kde na nás už èekali Fráòovi a Fekiaèovi. Ono tam ale o moc víc závodníkù pak neby-
lo, protože Pardubièáci vymìkli, takže to byl spíš Bílovický trénink. 

Dopoledne se bìžela 80ka, která vedla ze tøetiny po silnici pøes Snìžné. Poèasí
fakt super - chvíli sluníèko, pak snìžení, nakonec déš• a pak pro zmìnu kroupy. Já bìžel
skoro ve všem obleèení, které jsem mìl s sebou, protože byla fakt kosa. S Tondou jsme
se proto pøed odpoledním závodem zahøívali rumem, ale nebylo to vùbec platný. Já star-
toval skoro poslední, takže jsem se obleèen do nechutnì mokrých hadrù z dopoledne
vydal sám na start. Cesta byla asi 1km po poli a uprostøed plánì mì zastihla kroupová
bouøe, Mìl jsem sto chutí se na to vysr.. Pak jsem se zapøel a došel omrzlý na start. 2m
byl docela výživný a celkem házel. 

Dost mì pøekvapil Karel Fuèík, kterého jsem potkal nìjak zmateného a ukazo-
val mu, kde je kontrola. Chudák Tonda si myslel, že ho porazil, ale jen do té doby, než
zjistil, že si omylem orazil dìtskou kontrolu - to bylo nadávek. 

Kromì poèasí byly závody docela pìkný a dobøe zorganizovaný a musím vzdát
hold novomìš•ákùm, protože v takovém poèasí poøádat závody je fakt chu•ovka. 

VLK

KKookkoossyy  nnaa  ssnneehhuu

6

vv



7

Tato letošní 1. soutìž 1. stupnì probìhla ve Zlatých Horách u polských hranic.
Když jsem sem dojela spolu s Fráòovými kolem pùl osmé v pátek veèer, Mareèci a
Píïalky tady už byli a Ford spolu s dalšími asi devíti lidmi dojel chvíli po nás - z Bílovic
nás tady bylo fakt dost. Taky jsme hned zaèali zabírat chatky è. 5, 7 a 9, které nám byly
pøidìleny. My s bratrstvem, Jožkou a Sandrou jsme obsadili sedmièku, pozdìji se k nám
chtìl nastìhovat ještì "pan soused M60", kterého jsme sice upozoròovali, že budem
hluèní, nicménì jsme ho od jeho zámìru neodradili. Veèer jsme šli omrknout recepci ( v
sále zde probíhala diskotéka pro obyvatele ve vìku 9-12 let) a v chatce jsme pak hráli
na mozek nároènou hru, tzv. Parlament. Jožka poøád prosazoval Slovní kopanou, ale
nakonec jsme nebyli schopní ani této víceménì nenároèné hry a pøesunuli jsme se deba-
tovat k postelím.
V sobotu se bìžel dvoumetr a odjíždìlo se autobusem po pùl hodinì k jednomu kostelu,
kde byl start (mimochodem: byly tam moc hezký záchody!). Já s Peèíkem jsme šli až v
80 a 85, takže jsme se šli ještì dvakrát rozbìhat, moudøí lidé pøed mapou naplánovali,
kde budou jaké lišky, a pak už se bìželo. Mìli jsme moc hezký koridor s výhledem do
údolí a hned jsem to hrnula dolù na dvojku. Spolu s asi 5 dalšími lidmi jsme hromadnì
nabìhli asi 30 metrù vedle a pøi další relaci se celý to stádo vyhrnulo na nebohou
obsluhu lišky. No supr, kam teï? Jo, na 1 - to bude na tamtom strmým kopci. Což o to,
strmý ten kopec byl, ale se 4, kterou jsem nebrala. Tak jsem si aspoò poøádnì rozmìøila
a bìžela o kopec dál. Moc se mi nechtìlo to brát skrz údolí, tak jsem si to poøádnì obìh-
la, a koho nepotkám? Zorku Jelínkovou, která se mì zoufale ptala, kde je ta 2. (Teda
zrovna Zorka?!) Dobìhla jsem v poho na 1 a zamíøila na 3 ( pøes další krásný kopec s
cizí liškou), najisto jsem ještì bìžela pro 5 - a do cíle! Moc hezký závod, dobøe to mìøi-
lo.
Odpoledne jsme hráli kuleèník, sledovali hokej Slovensko X Kanada a psali duchaplné
úvahy do Peèíkova deníku (sestávající ze spousty poznámek k poznámce na poznámku
a návrhù na zmìnu tématu). A veèer jsme  pokraèovali v další spoustì debat, které se
teda poøádnì rozvily, až když jsem stihla usnout.
V nedìli se šlo na start asi 1,2 km po fáborcích. Osmdesátka byla o dost kratší, lišky byly
celkem v pohodì, až teda na rychlou 1, za kterou se muselo šplhat skoro až k sobotní-
mu startu (zas ten krásný výhled!). Dobìh byl zase do tábora, celou dobu pøíjemnì svíti-
lo sluníèko, prostì ideální závod. A když jsem v cíli zjistila, že jsem to dala asi ètvrt min-
uty Veronice Krèálové, a jsem tedy 2., bylo to ještì lepší. Pak už bylo vyhodnocení obou
závodù ( moc dobøe se umístili napø. Terka, Míša, Stehla, Vlk, Iva i další). No a nezbý-
valo než se sbalit a jet vstøíc domovu.

Lucka

SSppoorrttoonn  ccuupp  22000044



8

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 . 8 . 2 0 0 4

ME žákù Moldávie Kišinìv výsledky 80m:
1.Mysliveèek,8.Vlèek,10.Hruška,15.Matoušek,17.Pindroch,18.Vlach J.,20.Vlach M.
1.RUS1 2.CZE1 3.UKR1
1.Skládanková,3.Mezuláníková,6.Dundrová,7.Wurzelová,9.Šrùtová,15.Mysliveèková,16.Samková
1.CZE1 2.UKR2 3.CZE2
ME žákù Moldávie Kišinìv výsledky 2m:
3. Hruška,6.Pindroch,7.Vlèek,10Vlach J.,12.Matoušek,13.Vlach M.,14.Mysliveèek
1.UKR1 2.CZE1 3.RUS2 5.CZE2
6/23 Samková,8.Skládanková,10.Šrùtová,12 Mezuláníková,13.Dundrová,16.Wurzelová,18.Mysliveèková 
1.RUS1 2.RUS2 3.CZE2 6.CZE1
celkem 5 státù UKR,RUS,CZE,POL,MOL
CELKEM 6 MEDAILÍ PRO SK RADIOSPORT!!! GRATUJUJEME A DÌKUJEME DÌCKA JSTE SUPER!

POZOR! NÁBOR!
POØADATELÙ POØADATELÙ
POZOR! NÁBOR!
POØADATELÙ POØADATELÙ
POZOR! NÁBOR!
POØADATELÙ POØADATELÙ
PØIHLASTE SE A POMOŽTE USPOØÁDAT SVÌTOVOU AKCI V NAŠÍ ZEMI!
Poøadatelùm bude na MS poskytnuto zdarma stravování, drobné obèerstvení, ubytování,
cestovní náhrada a jednotné ošacení. Pøihlášky najdete na internetové stránce šampionátu
(www.wch2004ardf.com). Jakékoliv dotazy týkající se poøadatelství MS posílejte na
adresu OV MS ROB, VŠ komplex Vinaøská 5/3,  603 00 Brno nebo miksikp@seznam.cz
Za OV MS Vám pøedem dìkuji za Váš zájem a tìším se na naši spolupráci Pavel Mikšík.

S L E D U J T E W W W . W C H 2 0 0 4 A R D F. C O MSLEDUJTE WWW.WCH2004ARDF.COM


