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SK RADIOSPORT BILOVICE NAD SVITAVOU
JAKUB sRoM zAKoVsKYM MISTREM EVRoPY V RoB PRo RoK 20í0

JiŽ jedenácté Mistrovství Evropy žáků v rádiovém ori-
entačním běhu se kona|o v |ázeňském městečku Boj.
nice na S|ovensku ve dnech 17'_20.6.2010. Soutěže se
zúčastni|o 66 závodníků z 11 zemí Evropy. Do ýběru
jedenácti žáků reprezentujících Českou repub|iku se
dosta|o šest nej|epších běžců z SK Radiosport: jakub

Šrom, Kateřina BŽatková, Veronika Fráňová, |\4artina
Dvořáková, Robert Po|ák a Vác|av Hrubý.

Pro oddí| znamena|a nominace ve|ký úspěch včetně
4 dovezených medai|í. Jakub Šrom vybojova| z|atou
medai|i v jednot|ivcích a sta| se tak Mistrem Evropy pro
rok 2010. Díky bí|ovickým závodníkům získa|a Česká
repub|ika také ve družstvech 2 stříbrné a 1 bronzovou
medail i .

Třinácti|etá Kačka Bžatková obsadi|a při svém prvním
vystoupení na evropské scéně vynikající 4. místo.

Všem zúčastněným závodníkům patří dík za úspěí
nou reprezentaci Ceské repub|iky a dovezené medai|e.
Bojnické ME jim jistě da|o zabrat vzh|edem k téměř
horskému terénu a zákeřnému dešti během prvního
závodu, díky němuž by|a jen ve|mi s|abě s|yšet kontrola
čís|o 5. Většina závodníků ji vůbec nena|ez|a.

Příští rok se koná Mistrovství Evropy žáků v Bu|harsku.
DrŽme jim paIce.

Ve dnech 20' . 27.8'2010 se konalo v kempu Zvů|e
u Jindřichova Hradce již tradiční |etní tréninkové sou-
středění našeho oddílu. Dvoufázoý trénink, pro ma|é
závodníky ceIotáborovou soutěž, ob|íbenou hru Tmou,
noční závod, dlouhou trat a da|ší aktivity tentokrát sní.
ma| štáb Ceské te|evize. Něko|ikaminutovou reportáž
vysilal program Ll14.

Na soustředění navazova|o Mistrovství ČR na k|a-
sické trati, které proběh|o v Novém Jičíně ve dnech
28'_29' 8' 201o. Z|atou medai|i a titul Mistryně ČR si
odvez|a Andrea Moučková v kategorii juniorek. Lucie
Procházková v ženách si doběh|a pro stříbro. V kat.
M50 Jiří Mareček obsadi| 2. a 3' místo.

Příští týdny budou patřit da|ším r4iznamným akcím:
žáci budou bojovat o titu|y Mistrů ČR, národní repre.
zentační druŽstvo pak o nejcennější kovy na Mistrovství
světa V chorvatsku. Z našeho oddí|u se na M5 nomino-
va|o ce|kem 8 závodníků: Jiří Mareček a Mirek a Sandra
Láta|ovi v týmu ČR, steve Cha|k v barvách Velké Británie
a rodina Fekiačoýh a Betka Steh|íková v družstvu S|o.

Ing. lva Marečková

Rozhovor s Kubou šromem
Jak se ti |íbi|o na tvém druhém mistrovství?

Dobrý to by|o. Líbi|o se mi tam
Co isi od mistrovství očekával? Chtě| jsem si

odvézt medai|i. Nejdřív jsem si přá| první místo, a|e pak
jsem od toho upusti|. Nakonec to vyš|o.

Pověz mi něco o přvním závodě a kontrole
číslo pět. Když jsem vybíha|, tak jsem ji s|yšel trochu,
a|e nevědě| jsem směr a h|avně jsem zpanikaři|, zača|o
pršet a nevědě| jsem, jest|i na ni jÍt nebo ne. Nakonec
jsem si ji necha| až na konec a ukázalo se, že to by|a
chyba, takže se mi to nepoved|o. Čeka| jsem víc.

Ko|ikáý jsi teda by| a z ko|ika? Sesý ze třiceti šesti..
Když ti nevyšel dvoumetr, mys|e| sis, že osm.

desátka bude |epšfi Neby| jsem nervní říka| jsem si,
že se pokusím o tu medai|i pro t}im. By|o to hodně do
kopce" Tak jsem si pořád říka|, že mám přidat, a|e š|o to

ce brigádnických hodin. Asi po třech |etech od za.
hájení prací by|y postaveny provizorní šatny bez
jakéhoko|iv zázemí' Do té doby se hráči přev|éka|i
v přileh|ých chatách po dom|uvě s jejich majite|i'
K umývání s|ouŽi|a studna s pumpou a za hř ištěm
by| suchý záchod.
V roce ,1983-1985 by|y ze sdruŽených prostřed-
ků Českos|ovenského svazu tě|esné Výchovy
a okresního národního Výboru postaveny důstoj-
né zděné šatny. I na této stavbě by|y odpracovány
tisíce brigádnických hodin' převáŽně č|eny oddí|u
kopané. od té doby máme jedny Z nej|épe Vy-
hovujících šaten na úrovni soutěŽí hraných pod
Městským fotba|ovým svazem Brno.

poma|u. V cí|i jsem se pak koukaI na čas a zjisti| jsem, že
to by|o docela rych|ý a|e v |ese mi to přiš|o jako věčnost.

Když jsi doběhl. vědě| jsi' ko|ikátý jsi? No, tr+
nérka mě|a na papíru naše časy a tak jsem věděl, Že to
bude dobrý. Nedě|aI jsem chyby, akorát jsem ztrati| tři
minuty při doběhu na pos|ední kontro|u.

oslavi|jsi to? onemocně| jsem a neby| čas. Jen tak
takjsem se drže| na stupních vÍtězů.

Ty jsi onemocně| už tam? Jojo, ce|kem mě bo|e|a
h|ava a tu noc poté jsem mě| 39' Proto jsem nes|avi|.

Jak to vidíš dá|? Příští rok už jsi ve vyšší kat+
gorii. Ted. bude MČR na klasické trati a tam poběžím
právě v kategorii juniorů, tak si to zkusim' KdyŽ jsem
a|e by| na soustředění dospě|é reprezentace, tak jsem
nemě| moc dobrý ý|edky' Spíš si budu zvykat na pro'
středía uvidíme za pár |et.

Budeš nějak trénovat? Jen na trénincích s rádiem
na Po|ance a občas si půjdu zaběhat, a|e nic extra.

Andrea Moučková a |va Marečková

vŽ4a LET sE HBAďE FoTBAr.vDor.IcÍcH

Mi|í sooIuobčané.
dne 6' září |etošního roku uŽ up|ynu|o čtyři-
cet |et od s|avnostního otevření fotba|ové-
ho hřiště v Do|icích. Tehdy' před utkáním
starších hráčů, proved| čestný výkop před-
seda Místní národního výboru pan A|ois
Hudec' ktený mě| ve|ký podí| na rea|izaci
a dokončení fotba|ového hřiště. Tento oka-
mŽik dok|ádá fotografie.
Hřiště se budova|o za Ve|mi obtíŽných fi-
nančních i materiá|ních podmínek. Většina
prací byla prováděna č|eny oddí|u a bí|o-
vickými příznivci kopané. od roku 1963 do
otevření v roce 1970 byly odpracovány tisí-

V roce 2005 se nám podaři|o sehnat peníze na
op|ocení ce|ého areá|u a h|avně na vybudování
kana|izace pro dešt'ovou vodu. Do té doby dochá-
ze|o kaŽdoročně při silných deštích ke sp|avování
zeminy z údo|í nad hřištěm na hrací p|ochu, coŽ
vŽdy znamena|o odk|ízení a zregenerování po.
stiŽené části hřiště. Současně s oo|ocením a ka.
na|izací se uŽ neoodaři| záměr zřízení tréninkové
p|ochy za h|avním travnatým hřištěm. Povrch na
této p|oše není na trénování vhodný' proto tento
nedostatek chceme do budoucna řešit.
Také bychom si přá|i lepší komunikaci se zastupi-
telstvem obce o ve|mi špatném stavu příjezdové
cesty včetně úseku nad hřištěm. Nema|é starosti

nám dělá neudrŽovaná ze|eň podé| cesty
_ přerost|é stromy se suchými větvemi'
které hrozí úrazem'
Za ce|ých čtyřicet |et uŽívání fotba|ového
hřiště jsme muse|i potýkat s^různými pro-
blémy jak s ÚdrŽbou hřiště a oko|í, tak se
zmiňovaným zázemím hřiště. Zde je stá|e
co vy|epšovat.
H|avním úko|em však je' aby se v Do|icích
hrá| dobrý fotba|' kteryi by při|áka| více pří-
znivců sportu na to čtyřiceti|eté fotba|ové
hřiště.

Zavýbor oddí|u kopané
předseda Mi|an Hudec
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První zápas na novém hřišti hráIo mužstvo starších pánů'


