15. ročník – PRAHA-LIŠKA
Pořadatel:
Datum konání:

Radioklub OK1KYP Praha 4 (oddíl ASP)
stříbrná sobota – 14.prosince 2002

Start:
Pásmo:
Limit:
Stavba trati:

10,00 libovolné místo v Praze
kontrola 1-5 - 144 MHz + 3,5 MHz
do 17,00 hod.
Marcela Šrůtová

Umístění kontrol: 2m

1 – Roztyly, rodinné domky naproti stanici metra (Hamouz)
2 – Novodvorská, v blízkosti minigolfového hřiště
3 – Vinohrady – poblíž Vodárny
4 – Václavské náměstí - chodící liška
5 – Braník – Modřany, loděnice Kontruktiva
80m
1 – Petřín, v blízkosti rozhledny
2 – Vinohrady – společně s 2m/3
3 – Pankrác – v blízkosti TV studia Kavčí hory
4 – Krč – Branická (Šrůtovi doma)
5 – náměstí Míru
M – cíl – Braník, loděnice, společně s 2m/5

Obsluhy:

2 – Jirka a Hanka Havelkovi, 3+2 – Jarda Zach
4 – Martina Adlerová a Eva Šrámková, 4 – Pavel Šrůta
1 – Honza Knappe, 3 – Jitka Levá, 5 – Michal Toman
cíl – Tomáš Hamouz a Marcela Šrůtová

Umístění:
1.

Michal Voráček
Šárka Koťátková

2.

3.

AFK
ASP

10

5,54

2/1,2,3,4,5, 80/1,2,3,4,5

Jiří Janků
HHA
Tomáš Kalina
Adam Vašura
Marie Mičková
Eva Caderová (jen část trati)

6

5,59

2m/3,4,5, 80m/1,2,5

Pavla Zachová
Pavla Šrůtová
Lucie Zachová
Tereza Levá
Jakub Levý

ASP

6

6,40

2m/3,4,5, 80m/2,3,4

4-5. Jiří Koťátko
Eliška Koťátková
Zora Jelínková
Petr Matoušek st.
Petr Matoušek ml.
Pavel Matoušek

ASP

6

6,50

2m/3,4,5, 80m/1,2,3

4-5. Michal Škop
Ivana Ferčíková
Marcel Semančík
Jaroslav Semančík
Alena Poživilová

DDD

6

6,50

2m/4,5, 80m/1,2,3,4

15. Zuzana Myslivečková
Petra Myslivečková

ASP

2

6,06

2m/4,5

PL. Vlado Glasnák
Stanka Glasnáková

AFK

8

7,34

2m/1,3,4,5, 80m/2,3,4

PL. Matěj Soukup
ASP
Tomáš Urban
AFK
Pavel Kopecký
AFK
Pavel Filip
AFK
Vojta Pešek (jen část trati) ASP

8

Tomáš Tlustý
BME
+ 2 lidi (poslali průkaz do cíle)

5

-

7,36

neprošli cílem

2m/1,2,3,4,5, 80m/2,3,5

2m/3,4, 80m/1,2,5

Do cíle bez přijímače a bez nalezených vysílačů, ale s telefonickou nápovědou dorazili:
Míša Omova
Lucka Palečková
Míša Dlouhá
Petr Hrouda s rodinou
Honza Šrůta
Honza Dvořák s rodinou

Praha - Liška
Po roční přestávce (Praha-lišku 2001 pořádal Balů a spol.) jsem opět vymyslela trať Praha – lišky.
Vzhledem k dost slušným mrazům v průběhu pracovního týdne jsem umístění lišek postupně měnila a
posouvala mírně směrem k cíli a dosažitelnosti MHD. Jestli se mi to zdařilo nebo ne – to sami vidíte na
výše uvedených výsledcích.
Účast celkem slušná – 35 lidí na trati, dalších 10 v cíli, 11 organizátorů. Kdo se nám kde toulá Praze
s rádiem jsme věděli docela přesně. Obsluhy pěkně bonzovali kdo je právě u nich, já to přeposílala
SMS okamžitě dalším lidem na liškách.
Předloni celá třetina startovního pole našla všechny vysílače (bylo jich ale jen pět a maják). Že se to
letos většině nepovede bylo zřejmě – přece jen 5x 2m a 5x 80m – to je pěkná porce. Okolo 14 hod. mi
to připadalo celkem jasné – pokud to někdo stihne, tak to bude Vory s Šárkou, šance ostatních byly po
4 hodinách na trati už dost malé.
A kdo měl největší smůlu nebo štěstí? O všech náhodách nevím, ale něco se ke mně doneslo:
- Škopik a spol. u Jardy bezpečně dohledali vysílač 80m, ale pak spokojeně odešli dál na trať a
druhý 2m vysílač vůbec nezaregistrovali
- Pavla Zachová si cestou na dvojku 2m přes Braník odskočila se svou skupinkou k nám domů
na čaj a WC. Velmi překvapeně koukali na lampion na dveřích – vůbec netušili, že je tu nějaký
vysílač.
- Havířovská skupina cestou na 2m trojku zahlédla při jízdě z tramvaje na Náměstí Míru
lampion a tak vystoupili a dohledali 80m/5. Naopak skupinka Pavly Z. prošla přes Mírák
pěšky směrem na Václavské náměstí a vůbec č.5 nezaregistrova.
- Koťátkovi a Matoušci byli už docela blízko od nás, když lišky přestaly vysílat. Volali SOS kde
je cíl od nádraží Praha-Krč. Nakonec k nádraží Braník nedorazili vlakem, ale autobusem.
- Tomáš Tlustý nepřekvapil. Jako již několik let po sobě byl viděn na trati, ale do cíle opět
nedorazili.
- Jitka Levá na obsluze 80m/3 nadšeně hlásila prvního závodníka (Glasnakovi) po cca 30
minutách provozu. A pak dlouho nic. Další závodníci k ní dorazily až okolo 14 hod.
- Bohužel se mi nepodařilo zajistit neznámého člověka na pochodující lišku na Václavák.
Martina s Evou měly vysílač zamaskovaný v trubce zabalené jako dárek, ale asi tím nikoho
neoklamaly. Zase naopak závodníky znaly a před některými úspěšně prchaly i delší dobu. A to
letos tato liška vysílala nepřetržitě.
- Nejlépe se mají Havířováci – Eva C. si s nima skočila na Václavák a pak hurá do vypůjčeného
bytu uvařit pro znavené dětičky večeři. A co na to mládež? Ti se najedli, převlékli do civilu a
hurá na diskotéku.
- V cíli bylo dost dobře. Tomáš Hamouz zajistil nejen zapůjčení klubovny, ale i kamaráda –
super kuchaře s kioskem za lidové ceny. Takže po vyhlášení se mohlo posedět, dobře pojíst,
popovídat si. A byla tu i basa a kytara a mohlo se krákorat.

