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SK RADIOSPORT BILOVICE NAD SVITAVOU

JAKUBsRoM zAKoVsKYM MISTREMEVRoPYV RoB PRo RoK 20í0
JiŽ jedenácté MistrovstvíEvropy žákův rádiovém orientačnímběhu se kona|o v |ázeňskémměstečkuBoj.
nice na S|ovenskuve dnech 17'_20.6.2010.Soutěžese
zúčastni|o
66 závodníkůz 11 zemí Evropy. Do ýběru
jedenácti žáků reprezentujících
Českou repub|iku se
dosta|o šest nej|epších
běžcůz SK Radiosport:jakub
Šrom,Kateřina BŽatková, Veronika Fráňová, |\4artina
Dvořáková, Robert Po|ák a Vác|av Hrubý.

Příští
rokse konáMistrovství
Evropyžáků
v Bu|harsku.
DrŽmejim paIce.
Ve dnech20' . 27.8'2010
se konalov kempuZvů|e
u Jindřichova
Hradcejižtradiční
|etnítréninkové
soupro ma|é
středěnínašehooddílu.Dvoufázoýtrénink,
závodníky
ceIotáborovou
soutěž,
ob|íbenou
hruTmou,
noční
závod,dlouhoutrat a da|ší
aktivitytentokrátsní.
ma|štábCeskéte|evize.
Něko|ikaminutovou
reportáž
vysilalprogramLl14.
Na soustředěnínavazova|oMistrovstvíČR na k|asickétrati, kteréproběh|ov NovémJičíně
ve dnech
28'_29'8' 201o.Z|atoumedai|ia titul MistryněČRsi
odvez|aAndreaMoučková
v kategoriijuniorek.Lucie
Procházkováv ženáchsi doběh|apro stříbro.V kat.
M50JiříMareček
obsadi|
2. a 3' místo.
r4iznamným
Příští
týdnybudou patřitda|ším
akcím:
žácibudoubojovato titu|yMistrůČR,národnírepre.
zentační
druŽstvopak o nejcennější
kovyna Mistrovství
světaV chorvatsku.
Z našeho
oddí|u
se na M5 nominova|oce|kem
8 závodníků:
JiříMareček
a Mireka Sandra
Láta|ovi
v týmuČR,steveCha|kv barváchVelkéBritánie
a rodinaFekiačoýh a BetkaSteh|íková
v družstvuS|o.
Ing. lva Marečková

Pro oddí|znamena|a
nominaceve|kýúspěch
včetně
4 dovezenýchmedai|í.
Jakub Šromvybojova|z|atou
medai|i
v jednot|ivcích
a sta|setak MistremEvropypro
rok 2010.Díkybí|ovickým
závodníkům
získa|a
Česká
repub|ika
takéve družstvech
2 stříbrné
a 1 bronzovou
medaili.
při svémprvním
Třinácti|etá
KačkaBžatková
obsadi|a
vystoupení
na evropské
scéněvynikající
4. místo.
patřídíkza úspěí
Všemzúčastněným
závodníkům
nou reprezentaci
Ceskérepub|iky
a dovezené
medai|e.
Bojnické
ME jim jistě da|ozabratvzh|edemk téměř
horskému
terénua zákeřnémudeštiběhem prvního
závodu,díkyněmužby|ajenve|mis|aběs|yšet
kontrola
ji vůbecnena|ez|a.
čís|o
5.Většina
závodníků

jsemse pakkoukaIna časa zjisti|
jsem,že
poma|u.
V cí|i
jakověčnost.
to by|odocelarych|ýa|ev |esemito přiš|o
Když jsi doběhl. vědě| jsi' ko|ikátý jsi? No, tr+
Rozhovor s Kubou šromem
nérkamě|ana papírunašečasya tak jsemvěděl,Žeto
Jak se ti |íbi|ona tvém druhém mistrovství?
jsemchyby,akorátjsemztrati|tři
budedobrý.Nedě|aI
Dobrýto by|o.Líbi|o
se mitam
minutypři doběhuna pos|ední
kontro|u.
Co isi od mistrovství očekával? Chtě| jsem si
jsema neby|čas.Jentak
oslavi|jsi to? onemocně|
jsemsi přá|prvnímísto,
odvéztmedai|i.
Nejdřív
a|epak
takjsemsedrže|
na stupních
vÍtězů.
jsemod toho upusti|.
Nakonecto vyš|o.
Ty jsi onemocně|užtam? Jojo,ce|kemmě bo|e|a
Pověz mi něco o přvním závodě a kontrole
h|avaa tu nocpotéjsemmě|39' Protojsemnes|avi|.
trochu,
číslopět. Kdyžjsemvybíha|,
tak jsemji s|yšel
Jak to vidíšdá|? Příštírok užjsi ve vyššíkat+
jsemsměra h|avnějsemzpanikaři|,
a|enevědě|
zača|o gorii. Ted.budeMČRna klasické
tratia tam poběžím
pršeta nevědě|jsem,jest|ina ni jÍtnebone. Nakonec právěv kategoriijuniorů,
tak si to zkusim'KdyŽjsem
jsemsi ji necha|ažna koneca ukázalose,žeto by|a a|eby|na soustředění
dospě|é
reprezentace,
tak jsem
jsemvíc.
chyba,takžese mi to nepoved|o.
Čeka|
nemě|mocdobrýý|edky' Spíš
si buduzvykatna pro'
Ko|ikáý jsi teda by| a z ko|ika?Sesýze třicetišesti.. středíauvidíme
za pár |et.
Když ti nevyšel dvoumetr, mys|e| sis, že osm.
Budešnějak trénovat? Jen na trénincích
s rádiem
desátka bude |epšfi Neby|jsemnervníříka|jsemsi,
na Po|ance
a občas
si půjduzaběhat,a|enicextra.
žese pokusím
o tu medai|ipro t}im.By|oto hodnědo
kopce"Takjsemsi pořád říka|,žemám přidat,a|eš|oto
Andrea Moučková a |va Marečková

vŽ4a LET sE HBAďE FoTBAr.vDor.IcÍcH
ce brigádnickýchhodin.Asi po třech |etechod za.
hájeníprací by|y postaveny provizorníšatnybez
jakéhoko|iv
zázemí' Do tédoby se hráčipřev|éka|i
v přileh|ýchchatách po dom|uvěs jejich majite|i'
K umývánís|ouŽi|a
studnas pumpoua za hřištěm
by|suchý záchod.
V roce ,1983-1985by|y ze sdruŽenýchprostředků Českos|ovenskéhosvazu tě|esné Výchovy
a okresníhonárodníhoVýborupostavenydůstojnézděnéšatny.I na tétostavbě by|yodpracovány
tisícebrigádnickýchhodin' převáŽně č|enyoddí|u
kopané.od té doby máme jedny Z nej|épeVyhovujícíchšaten na úrovnisoutěŽíhraných pod
Městskýmfotba|ovýmsvazem Brno.

Mi|ísooIuobčané.
dne 6' září |etošního
roku uŽ up|ynu|očtyřicet |etod s|avnostníhootevřenífotba|ového hřištěv Do|icích.Tehdy' před utkáním
staršíchhráčů,proved|čestnývýkop předseda Místnínárodníhovýboru pan A|ois
Hudec' ktenýmě| ve|ký podí|na rea|izaci
fotba|ového
hřiště.Tentookaa dokončení
mŽikdok|ádáfotografie.
Hřiště se budova|oza Ve|miobtíŽnýchfipodmínek.
nančních
i materiá|ních
Většina
pracíbyla prováděnač|enyoddí|ua bí|ovickýmipříznivcikopané.od roku 1963do
otevřenív roce 1970 byly odpracoványtisí- První zápas na novém hřišti hráIo mužstvo staršíchpánů'

V roce 2005 se nám podaři|osehnat peníze na
op|oceníce|éhoareá|u a h|avně na vybudování
kana|izacepro dešt'ovouvodu. Do tédoby docháze|o kaŽdoročněpři silnýchdeštíchke sp|avování
zeminy z údo|ínad hřištěmna hrací p|ochu,coŽ
vŽdy znamena|o odk|ízenía zregenerovánípo.
stiŽenéčástihřiště.Současněs oo|oceníma ka.
na|izacíse uŽ neoodaři|záměr zřízenítréninkové
p|ochyza h|avnímtravnatýmhřištěm.Povrch na
tétop|ošenení na trénovánívhodný' proto tento
nedostatekchceme do budoucnařešit.
Takébychom si přá|i lepšíkomunikacise zastupitelstvem obce o ve|mi špatnémstavu příjezdové
cesty včetněúsekunad hřištěm.Nema|éstarosti
nám dělá neudrŽovanáze|eň podé|cesty
_ přerost|éstromy se suchými větvemi'
kteréhrozí úrazem'
Za ce|ýchčtyřicet|et uŽívánífotba|ového
prohřištějsme muse|ipotýkats^různými
blémyjak s ÚdrŽbouhřištěa oko|í,tak se
zmiňovanýmzázemím hřiště.Zde je stá|e
co vy|epšovat.
H|avním
všakje' aby se v Do|icích
úko|em
hrá|dobrýfotba|'kteryiby při|áka|více příznivcůsportu na to čtyřiceti|eté
fotba|ové
hřiště.
Zavýbor oddí|ukopané
předseda Mi|an Hudec
15

