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Mistrák dospìlejch letos poøádali "sousedé" z Nového Mìsta na
Moravì a to od 27. do 29.8.2004. Jako støedisko závodù byl urèen jeden
z areálù ve Tøech Studních. Na závody jsem se dopravil s Látalama, hodil
vìci do jedné z chatek, pochválil Stehlovi vlajku a vydal se s ostatníma
na kofolu do blízké hospody. Po návratu jsem se podíval na pøedbìžnou
startovku a asi v 11 veèer jsem s Defem øešil kde budem spát. Nakonec
jsem lehldo chatky s Látalama. Ráno mì vzbudil budík a já se vydal
naplnit svùj žaludek nìèím k snìdku na snídani. Po cestì z chatky jsem
ale uvidìl mastnej flek pøed Stehlo-Bratro-Jurovou chatkou a bylo mi
jasný do kdy asi v té hospodì ještì zkejsli. Na snídani byla to jakási obdo-
ba švédského stolu, celkem dobrá. Taky jsem zjistil, že jedu druhým auto-
busem a tak jsem si šel ještì lehnout. Za asi hodinu a pùl už jsem sedìl v
autobuse a jel na start. Bylo to celkem daleko (tipuju tak 30km).

Na startu jsem s defem a Markem Mysliveèkem zkrátil život pár
vosám a pak už jen rozbìhání asi ètvrt hodiny a cesta na start. Odstarto-
val jsem v pásmu 144 Mhz a vydal se na tra•. Dvojka doleva, jednièka,
ètyøka, pìtka, cíl doprava. Vybral jsem že pùjdu na 2 a po dvaceti min-
utách už mi to u ní zapípalo a já se vydal po dlouhé støedem mapy
vedoucí štìrkovce na jednièku. Dalších dvacet minut a pak rychle 5, 4 a
do cíle. Úplnì vyfluslej jsem tam padl k zemi… Odpoledne jsem si pak,
já, Ondra Hruška, Marek M., Veèerníèek a Jelda, udìlali takovou malou
kulièkovou bitvu, naveèeøeli se a veèer fandili na vyhlášení výsledkù 1.
závodu. První byl tøeba Ferda nebo Stehla. Druhý závod v pásmu 3,5 Mhz
byl dost fyzicky nároèný a já si ho prodloužil asi o 2.5 km a to kilometr
mimo mapu… Špatné poøadí 2, 1, 4, 5 jsem ale i tak dobøe zvládl a blížil
se k cíli. Pøi dobìhu mì zarazil jen 550m dlouhý koridor a už podruhé za
výkend jsem dobìhl. Podíval jsem se na výsledky a prozmìnu na 1. místì
byl Stehla… Po zbalení a vyhlášení výsledkù, kde byla zvláštní cena za
nejlepší souèet bodù podle jakéhosi systému bodování z orien•áku z obou
závodù z hlavních kategorií (bylo to podle rankingového žebøíèku z
prvního a druhého závodu - první místo obsadila ruská závodnice Jekatì-
rina Èižikovová) , jsme se vydali zase domù. Celkovì byly tyto závody
dost vydaøené i když na naše mistrovství žákù minulý rok to nemá :-)

Jenda Vlk - vlki@seznam.cz
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Jako každý rok bylo i tento mistrovství Slovenska zaøazeno do
reprezentaèní pøípravy na mistrovství Svìta. Z SK Radiosportu nás zas-
tupovali: Tomáš Hikl(M20), Hanka Fuèíková(D20) a Ondøej
Stehlík(M16-já) a naši slovenští pøátelé - rodina Fekiaèovic.

Letošní mistrovství hostili poøadatelé z popradského oddílu pod
vedením šéftrenéra slovenské repre Dušana Kawaše. Nutno dodat, že
terén nezvolili moc nápaditì, a tak se bìželo
na mapì z pøedloòského mistrovství svìta,
která, jak nìkdo chytrý øekl: " Nesedìla, ani,
když ji mapaø èerstvì zmapoval." Nám s
Tomem to ale nevadilo, protože jsme pro
takové pøípady trénovali už na našem odd-
ílovém soustøedìní :o))). 

První den v sobotu se bìžel dvoumetr.
Bohužel celý týden pøed závody v Tatrách
pršelo, a tak o umístìní v nároèném závodì
rozhodovaly spíše poèty lišek, než výsledný
èas. Nejvìtším nepøítelem pro vìtšinu závod-
níkù byl limit. Napøíklad v kategorii juniorek
zvítìzila Mirka Fekiaèová s náskokem 1 kontroly a 10 minut pøed
druhou Bìtkou Šimeèkovou z Martina (nutno podotknout, že favoritka
Verèa Krèálová prohrála boj s limitem o 20s.). Ještì lépe si v kategorii
juniorù vedl bratr juniorské vítìzky Jožo. Ten v èase 60 minut zvládl
obtížnou cestu ze startu na cíl a zajistil si tak bezpeènì poslední místo v
kategorii, kde svedli boj o všechna pøední místa èeši. Byla to kategorie
juniorù. První místo pøipadlo v "nerovném boji" našemu reprezentantovi
Ondøeji Stehlíkovi, který byl jen o minutku rychlejší než Pavel Èerník z
Nového Mìsta. Pavel ukázal, že nároènìjší závody mu jdou a znepøí-
jemnil tak dovolenou šéfovi èeské repre Pavlovi Valentovi, který místo
nì nominoval na svìtový šampionát Pavla Czyže, kterému se dvoumetr
vùbec nepovedl.
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V mužích pøesvìdèil o
své gradující formì Karel
Fuèík, když zvítìzil a na dìlil
druhému více než deset minut.
Tomáš Hikl se po nemoci v
závodì trápil a do cíle dorazil
bez kontroly. V dámské kate-
gorii byla opìt nejrychlejší
rodina Fuèíkù.

Vítaným zpestøením
promoèeného dne pro nás byla
návštìva místního aquaparku,
kde se hlavnì juniorská èást
výpravy na tobogánech dost
vyblbla. Veèer jsme se
rozhodli zajít si na slovenskou
specialitu - halušky. Své
dojmy nebudu komentovat.

Nastala noc a venku
zaèalo pršet, aby byl terén
pøipravený pro druhý závod.

Ráno jsme se všichni s odporem nasoukali do mokrých bot a hurá do lesa!
Stavba trati byla dnes již víc profesionální, a tak se èasy pohybovaly už
dokonce i kolem 60 minut. V rozmoklém lese byli pøi vyhledávání kontrol
nejrychlejší: V juniorkách: Veronika Krèálová, Mirka Fekiaèová a Alžbìta
Šimeèková(1.,2.,3.). V juniorech si svou letošní neporanitelnost na
osmdesátce pohlídal Ondra Stehlík, druhý byl Marek Mysliveèek a tøetí
Pavel Èerník. Pavel Czyž svou nominaci pøíliš nepotvrdil, ba naopak. V
ženách se radovaly èešky-Lenka a Hanka. Suverén Karel Fuèík si po
vítìzství na osmdesátce odvezl domù krásnou : vázu za celkové prvenství.

Škoda jen, že ty Tatry nevylezly z mrakù…
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NNaappssaa llyy  oo  nnááss  nnoovviinnyy……
Èeši zahájili svìtový šampionát sklizní medailí
Boskovice - Výrazným úspìchem èeských radiových orientaèních bìžcù skonèil v

Boskovicích úvodní den MS, kdy se uskuteènil závod v pásmu 3,5 MHz. V soutìži mužù
zvítìzil Karel Fuèík pøed Jakubem Omou, v kategorii žen obsadila druhé místo Lenka
Novotná. Úspìšnou medailovou žeò doplnili junioøi Ondøej Stehlík a Lenka Hrušková,
kteøí vybojovali tituly, Veronika Krèálová získala støíbrnou medaili. Jednatøicetiletý
Fuèík získal už desátou medaili z MS èi ME."Nechtìl jsem pøehnat tempo v zaèátku,
naopak se mi podaøilo v závìru rychlost vystupòovat. V prùbìhu závodu jsem neudìlal
žádnou chybu,"øekl Fuèík. Støíbrná Novotná si posteskla, že mohla dopadnout lépe. "V
závìru jsem na poslední kontrole chybovala a tím jsem pøišla o možnost bojovat o
titul,"øekla. 

Výsledky - muži: 1. Fuèík 52: 41, 2. Oma (oba ÈR) - 5: 16, 3. Panèenko (Rus.) -
7: 44, 4. Èumak (Ukr.) - 7: 53, 5. Hikl (ÈR) - 8: 20, 6. Štanko (Ukr.) - 9: 11. Junioøi: 1.
Stehlík (ÈR) 62: 23, 2. Pavljuk (Ukr.) - 4: 21, 3. Fe•ulin (Rus.) - 6: 29, ... 8. Czyz - 18:
08, 10. Mysliveèek (oba ÈR) - 22: 07. Ženy: 1. Èižikovová (Rus.) 62: 47, 2. Novotná
(ÈR) - 5: 48, 3. Bubeninová (Rus.) - 6: 51, 4. Velikanovová (Ukr.) - 8: 21, 5. Fursová
(Ukr.) - 8: 29, 6. Golubìvová (Rus.) - 8: 45, 7. Fuèíková - 9: 30, ... 10. Omová (obì ÈR)
- 17: 53. Juniorky: 1. Hrušková 70: 02, 2. Krèálová (obì ÈR) - 3: 27, 3. Lobovová (Ukr.)
- 6: 57, ... 18. Hozmanová (ÈR) - 39: 46. (ètk) 

Zabìhl jsem si dobrý závod, øíká Fuèík
Brno - Tøetí titul na mistrovství svìta v rádiovém orientaèním bìhu dokázal vybo-

jovat èeský reprezentant Karel Fuèík. V lesích okolo Boskovic ukázal ve ètvrtek záda
všem soupeøùm na trati v pásmu 3,5 MHz a prokázal obdivuhodnou stabilitu výkonnos-
ti. Medaile z evropských a svìtových šampionátù vozí deset let. 

Jak tìžký byl ètvrteèní závod?
Byl trošku nestandardní, protože vìtšinou startuji až na konci, tentokrát už na

zaèátku. To byla výzva a chtìl jsem bìžet co nejlepší závod hlavnì pro sebe. A jestli to



vyjde na medaili nebo ne, to nebylo nejdùležitìjší. Cíl jsem si splnil, šel jsem dost dobrý
závod. 

Jak jste se cítil v prùbìhu závodu?
První kontrolu jsem našel velmi brzo a dostal se do závodu, fyzicky jsem se cítil

perfektnì. Snažil jsem se pøemýšlet, abych neudìlal nìjakou chybu, a hodnì jsem pra-
coval s mapou. Všecko se mi daøilo a ke konci jsem ještì zrychlil. Ale ani to nebylo
potøeba, protože jsem vyhrál o pìt minut, což je v tomhle závodì dost. 

Øíkal jste, že mladší kluci z èeské reprezentace už vás dohánìjí. Prosadily se v
závodì zkušenosti? 

Tentokrát asi ano, protože mi dávali na první kontrole okolo minuty. Ale pak jsem
si hlídal smìry a byl pøesnìjší v zákresech vysílaèù. Oni udìlali na nìjaké další kontrole
chybu a náskok jsem udržel až do konce. 

Vy jste z Brna, jaký je pro vás pocit, že jste zlatou medaili vybojoval v domácím
prostøedí?

Je to vynikající pocit. Èlovìk tady chce zabìhnout dobøe. Mìl jsem proto motivaci
v tréninku po celý rok, která už se v mém vìku hledá obtížnìji. Navíc jsem mìl výho-
du, že se bìželo v terénu, v nìmž trénuji a mám s ním zkušenosti. 

Co oèekáváte od sobotního závodu v pásmu 144 MHz? Medaile jste získal pøevážnì
v závodech v pásmu 3,5 MHz?

Na 144 MHz je to tìžší takticky, ve ètvrtek to bylo spíš o rychlosti bìhu a
mapování. A podle zkušeností vím, že když se zabìhne dobøe první závod, málokdo pak
dokáže vyhrát podruhé. Hùøe se hledá motivace, èlovìk bìží s tím, že už jednu medaili
má. (ètk)

Naši radioví bìžci sbírali svìtové tituly i na závìr
Zastávka u Brna - Zlaté žnì mìli èeští reprezentanti v závìreèném druhém dnu

soutìží na MS v radiovém orientaèním bìhu, když v závodì na frekvenci 144 MHz
získali v Zastávce u Brna všechny tituly mistrù svìta. V soutìži mužù vybojoval už
druhé zlato Karel Fuèík, který je v historii MS teprve druhým závodníkem, jemuž se
podaøilo vyhrát obì soutìže. Z žen byla nejrychlejší Michaela Omová a další dva tituly
získali Èeši v soutìžích juniorù zásluhou Ondøeje Stehlíka a Veroniky Krèálové. Fuèík
mìl v cíli více než ètyøminutový náskok. " Dobìhl jsem mezi prvními a myslel si, že po
chybách na trati na mì nezbude místo na stupních vítìzù. Nezvolil jsem optimální post-
up pøi vyhledávání kontrol. Soupeøi ovšem také chybovali," øekl v cíli jedenatøicetiletý
Fuèík. Naopak Omová, která získala titul mistrynì svìta pøed ètyømi lety v Èínì, bìžela
zcela suverénnì za svým prvenstvím. Medailovou žeò èeských reprezentantù rozšíøili
Jakub Oma bronzem v soutìži mužù, mezi ženami si dobìhla pro støíbro Fuèíkova
manželka Hana. V soutìži juniorù skonèil druhý Marek Mysliveèek a mezi juniorkami
vybojovala bronz Lenka Hrušková. Výsledky - muži: 1. Fuèík ( ÈR) 77: 59, 2. Štanko (
Ukr.) - 4: 05, 3. Oma ( ÈR) - 5: 50, Junioøi: 1. Stehlík 86: 38, 2. Mysliveèek ( oba ÈR)
- 9: 48, 3. Hergert ( Nìm.) - 11: 04. Ženy: 1. Omová 77: 32, 2. Fuèíková ( obì ÈR) - 1:
33, 3. Velikanovová - 9: 04, 4. Fursová ( obì Ukr.) - 9: 44, 5. Golubevová ( Rus.) 15: 12,
6. Novotná ( ÈR) - 15: 18. Juniorky: 1. Krèálová ( ÈR) 88: 33, 2. Trojeglazovová ( Kaz.)
- 19: 08, 3. Hrušková ( ÈR) - 19: 41. ( ètk)
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Letní tréninkové soustøedìní se konalo poblíž Štramberka. Jeli jsme tam
vlakem z Bílovic do Brna, pak do Studénky, motoráèkem do Štramberka a tam
nás odvezli do tábora. Ubytováni jsme byli v táboøe U Kateøiny v chatkách. Již
po ètvrté se soustøedìní s námi zúèastnil i oddíl z Nového Jièína. 

Mapa Libotín jih, na které jsme bìhali po celé soustøedìní, dlouho zùstane
zapsaná v našich myslích. Již pøed prvním závodem ná novojièíòáci upozoròo-
vali, že "je to tu fakt ostré", ale tomu jsme nevìøili. Pøi pohledu na mapu bylo
vidìt tolik bílého místa a cest, že to snad nemusí být tak strašné. Opak je prav-
dou. Hned pøi prvním závodì, který jsou tradiènì hvìzdice, jsme zjistili, že
mapa sice sedí, ale podle mapy prùchozí les, zas tak prùchozí není. Doopravdy
všude, dokonce i tam, kde byste to neèekali, se nacházelo na zemi ostružiní,
které bezvadnì krylo vìtve. Mapa sedìla celkem dobøe, až na cesty, kterých tu
bylo docela dost. Po nìkolika závodech však neèinily takové potíže. Naše
trénování nám stìžovalo úmorné vedro, které od rána, do veèera bylo témìø
nesnesitelné. To vše trvalo do ètvrtka. V pátek odpoledne zaèalo hustì pršet,
což byla èásteèná úleva, protože jsme byli jednak osvobozeni od odpoledního
orien•áku a jednak od tìch veder.

Trénovaní probíhalo v klasickém stylu - zamìøování a dohledávání (pro
desítky) plus práce s mapou (pro tøináctky a výš). Probíhaly zde rùzné typy
závodù na obou pásmech - klasické závody, zkrácené relace, foxoring, skore-
lauf; dále byly pøipraveny dva velké závody pro osmdesátku a dva pro
dvoumetr nebo klasické orien•ácké. Bylo toho opravdu hodnì. Mnì osobnì se
nejvíce líbily zkrácené relace, pøi kterých mi pøálo nejvíce štìstí a dobìhl jsem
je ze všech tréninkových závodù nejlépe. Stavitelé tratí stavìli èasto cíl ke
koupališti kousek od tábora, takže o udivené pohledy nebo otázky :"Dìcka, co
to bìháte?" návštìvníkù bazénu nebylo nouze.

Jedno odpoledne jsme se šli podívat do Štramberka, jakožto krásné mìsto
se zajímavými suvenýry… Mezi závody (po obìdì) jsme chodili do už
zmínìného bazénu; po veèerech bývala rozprava, která se skládala z vyhlášení
výsledkù toho dne a rozprava na další den. Naši vedoucí - Mareèkovi - pøijeli
až v úterý veèer, takže se vedení ujal pan Javorka z Nového Jièína a Míra
Látal z Brna.

Soustøedìní bylo opravdu skvìlé i pøes špatné poèasí a horzný terén.
Rozhodnì na nìho nezapomeneme.
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MMSS  33,,55  MMHHzz  BBoosskkoovviiccee
Závod zaèíná až na startovní èáøe. S mistrovstvím svìta je to ale jiné. U dùležitých závodù

je totiž velmi dùležité a potøebné snažit se rozvrhnout si taktiku dopøedu. Umístìní startu a cíle jsme z
bulletinu znali pøedem, mohli jsme tedy zaèít zkoušet "postavit tra•". Postupem èasu se nám zaèaly
rýsovat dvì celkem seriózní varianty. Už celkem jistì jsme èekali kontrolu na kopci vlevo hned za
startem(protože bývá zvykem zaèínat na kontrolách 1,2,3-aby se nestalo, že za koridorem musí závod-
níci èekat až na 5-tku, aby vìdìli, kam vyrazit-vìdìli jsme, že pokud 1 nebo 2 "bouchne", musíme pro
ni na kopec). Hned první zámìr dvojky mì pøekvapil. Byl tak silný, že jsem si myslel, že kontrola
bude hned za koleèkem ve svahu. Vìdìl jsem ale, že umístìní kontroly ve svahu je velmi
nepravdìpodobné, a tak jsem zvolil variantu obìhnutí kopce zprava. Ta se mi ale málem stala osud-
nou, když jsem se po prvních 500 metrech natáhl na zem, jak široký, tak dlouhý. Nevšiml jsem si
klacku na zemi, no to se stává :o), naštìstí, že pøežilo rádio.

Dvojku jsem stihl kousek po relaci, všimnul jsem si ještì, že Ukrajinec Hnìdov(M20),
který se mnou startoval orazil kontrolu asi pùl minutky za mnou-to bylo pro psychiku skvìlá zpráva,
øíkal jsem si, že to zatím vypadá docela dobøe. Postup na jednièku byl vcelku jednoduchý-jen bìžet a
bìžet. Zdánlivì jednoduchou dohledávku jsem zkazil tím, že jsem si vzal o kousíèek jiný azimut.
Nabral jsem tím kolem tøí minut ztráty a už mi pomalu, ale jistì zaèalo téct do bot.

Další kontrolou na mé cestì byla ètyøka. Pro postup jsem zvolil, myslím si, docela dobrou
cestu. Chyboval jsem ale opìt na dohledávce. Naštìstí dohledávka kontroly nebyla z jednodušších a já
jsem se mohl uklidnit tím, že ty dvì minutky zas tak velká chyba nebudou. 

Zbývalo se už jen dostat pøes celou mapu a jednu kontrolu do cíle. Pohoda ne? Hlavnì neudìlat
žádnou velkou chybu. Je pravda, že jsem kontrolu èekal trošièku døív, a tak jsem na poslední pìtku šel
ponìkud "opatrnìji". Ukázalo se, že opatrnost se vyplatila a oražením kontroly se mi otevøela cesta do
cíle. 

"No spíš zavøela" myslel jsem si, když jsem se podíval do mapy. Do cíle jsem nemohl
nalézt žádnou pìknou cestu, zkrátka nevìdìl jsem, kudy mám jít. Pìtka byla ve svahu asi 250 metrù
nad a asi 2km daleko od cíle. Zprvu se mi mihly v hlavì 2 varianty. Ta první: Jít údolí pøed cílem
shora a vyhnout se tak sešupu dolù-bylo by to ale strašnì dlouhé a navíc bych musel šplhat do kopce,
ze kterého bych poté stejnì sebìhl. Nebo druhá varianta: Sebìhnout hned dolù z kopce a pokraèovat
podél øeky a traverzem v kopci nad cílem. Okamžitì jsem zvolil druhou variantu. Mìla však jediný
háèek. Dole pod kopcem jsem v mapì nenašel žádnou cestu. Jen jsem doufal, že tam nìjaká
bude(naštìstí jsem se pouze ve spìchu pøehlídl v mapì-cesta tam skuteènì byla). Za celou cestu do
cíle si už nic moc jiného nepamatuju. Jen to, jak jsem si stále opakoval "musím, musím ze sebe
vymáèknout všechno".

Koneènì!!! Lampión majáku!!! Už to budu mít brzy za sebou, snad aspoò nìjaká ta
medaile by mohla být. "Ale…kdo sem dal ten brod? Aha, nìco o nìm psali. Brod, kopeèek, 3 schody
dolù a …" Stadión. Zas tak moc lidí jsem neèekal. Jen slyším øev nìjakého z fanouškù: "Jéééééï
stehla, je to o sekundýýý, jééééï!!!" "Jen to ne, to nechci" Je to opravdu nechutné, když èlovìk musí
dát po šedesáti minutách všechno jen do cílového spurtu. Dìlal jsem co se dalo, tak tak jsem se trefil
do cílového stojanu a vysílením jsem padl. Asi po deseti sekundách jsem slyšel od jednoho z poøa-
datelù: "Dobrý Stehla, na dobìhu jsi mu dal 2 míny." "Fakt, ale jak jsem na tom?" zeptal jsem se. "
Vedeš!" To mì staèilo. Trochu jsem to nechápal. Vždy• jsem tam pøece jen nìco nechal. 

Dál už jenom zjiš•uji, že v chlapech vede Fuf, a to o parník. V juniorkách zase Hruštièka
pøed Verèou… Jediné, co mì ale skuteènì zajímá je, zdali to ten Rus, co šel za mnou stihne, nebo ne.
Pìt, ètyøi, tøi, dva, jedna … je to jasné!!! Možná, že budu mluvit, jako mistr svìta, ale chtìl bych
podìkovat všem, kteøí nám fandili, a hlavnì tìm , kteøí nás do Boskovic pøijeli podpoøit. 

TISÍCERÉ DÍKY !!!
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Øíká se, že ROB není moc divácky pøitažlivý, ale letošní Mistrovství Svìta konané v
Brnì ukázalo, že i náš malý sport si najde mnoho pøíznivcù a divákù. Já dojel jen na druhý
závod který konèil v Zastávce u Brna a byl jsem z atmosféry, která panovala na cíli velmi pøí-

jemnì pøekvapen. 
Ještì ve vlaku jsme se z holkami
pøipravili, aby z nás byli hrdí
èeští vlajkonoši a oblièeje si
všichni do jednoho poèmárali
malými èeskými vlajeèkami.
Každý vytáhl nìco s trikolórou a
táhli jsme na stadion, kde mìl
být cíl. Tam mì hned zaujaly dvì
velké obrazovky, pøenášející
dobíhající závodníky. Tak jsme
udìlali kvalitní kotel a dobøe
jsme se pøi fandìní vyøádili.
Hlavnì když dobíhal Stehla s

hodnì velkým náskokem pøed toho èasu vedoucím závodníkem. My, diváci jsme tam mìli
celkem dobré zázemí,ale litoval jsem ty závodníky, kteøí dobíhali. Tak hnusný a zabušený les
jsem dlouho nevidìl. I pøi závodì je moc nešetøili. 
Pak jsem veèer absolvoval hamfest. Žranice tam byla fakt kvalitní, jen tam bylo málo místa,
takže místnost byla plná až ke stropu. Já dojel hodnì hladový, tak jsem si naložil plný talíø masa
a zaèal ho do sebe ládovat popíjejíc pøi tom pivo. Vedle mì stál takový èíòánek, vydìšenì na

mì koukal a pak s údivem
pronesl: "You have a good stom-
ach" Musel si asi myslet, že jsem
se zrovna vrátil ze Somálska.Pak
se paøilo (až do rána). 
Abych to shrnul, já, jako divák,
jsem si MS užil. Až na pár
výjimek (Koporovo faux pas) to
byly povedené závody i z
hlediska poøadatelského. Jen
jsem byl po hamfestu nìjak
znièený:o)))

=VLK=

MMss  ppoohhlleeddeemm  ddiivvÆÆkkaa......
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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  1 0 . 1 0 . 2 0 0 4

ODDÍLOVÁ KORESPNDENCE:
Ahoj, nìkolik návrhù, prosím reagujte (zvláštì potenciální úèastníci a organizátoøi): 
Návrh: oddílový pøebor pøesunout na víkend 15.-17.10. - bude o 3 týdny lepší poèasí, než na

zaèátku listopadu a taky ještì letní èas. Místo: buï Lazinov, nebo možná nìjaká lokalita blízko
Bílovic - napø. Ruprechtov, Hostìnice apod. Návrhy vítány. 

Bílovické krpály - pøesunout na nedìli 24.10. 
Hlavní tréninky ROB pøesunout na pondìlí 1630, souèasnì s nejmladšími závodníky (2 pro-

gramy). Ve støedu podle možností využívat tréninky OB. 
Tìlocvièna: výsledkem jednání je pondìlí 1600-1700 a støeda 1800-2000. Dalo se to èekat.

Pøedpokládaná tìlocvièna od zaèátku listopadu (podle poèasí). 
Kdo jste se ještì nepøihlásili na pohár pøátelství, prosím, uèiòte tak neprodlenì. Jirka

RRoobb ccuupp 22000055
Vážení pøátelé oddílu Sk Radiosport,

v pøíštím roce jsme se rozhodli uspoøádat závody I. Stupnì
zaøazené do národního žebríèku ÈR. Rádi bychom Vás se závody
blíže seznámili. Termín závodù je 10.-12. èervna pøíštího roku. Cen-
trum závodù bude v campu Olšovec nedaleko Jedovnic na Drahan-
ské vrchovinì. Souèástí závodù budou klasické závody na obou
frekvencích, plus v sobotu odpoledne probìhne ještì mistrovství
republiky štafet.

Veškerou pøípadnou pomoc pøi poøádání velmi rádi uvítáme.
Za organizaèní výbor Ondøej Stehlík.

P o z o r !  O z m á n e n í  o  z á v o d e c h !  P o z o r !
Ve dnech 16.-17.øíjna se koná Martinský pohár.Všichni závodníci jsou srdeènì zváni.


