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

Radioklub OK1KYP Praha 4 (oddíl ASP)
stříbrná sobota – 11.prosince 2004

Výsledky
1.

Michal Voráček
Marek Mysliveček

AFK
ASP

9

5,23

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

2.

Vojtěch Pešek
Tomáš Urban
Pavel Kopecký
Pavel Filip

ASP
AFK
AFK
AFK

8

6,21

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

3.

Pavla Zachová
Lucie Zachová
Markéta Havelková
Petra Chvojková
Jakub Levý

ASP

6

6,35

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

4.

Jiří Pavlů

FPA

6

6,42

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

5.

Jiří Koťátko
Eliška Koťátková
Šárka Koťátková
Pavla Šrůtová
Šárka Jelínková

ASP

5

6,46

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

6.

Zuzana Myslivečková
Michal Mysliveček

ASP

4

6,53

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

7.

Jan Feryna
Pavla Ferynová

ASP

3

6,27

2m/5, 80/3,5

8.

Zora Jelínková
Radana Jelínková

ASP

2

6,53

2m/4, 80m/1

Na trati byli viděni, ale do cíle nedorazili:
Jaroslav Semančík
DDD
Tibor Blenesfy

2

2m/2,4

-

Tomáš Tlustý
Petr Machota
Jakub Cinert
Michal Holý

BME

2

2m/2,4

-

Vlasta Vlachová
Miroslav Vlach ml.
Jiří Vlach

DCH

1

2m/4

-

Michal Škop

DDD

1

asi jen 2m/4

Informace o trati:
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

Poděkování:
Děkuji všem, kteří mi pomohli závod připravit a bez nichž by se nemohl uskutečnit:
obsluhy:
Pavel Šrůta, Jaroslav Zach, Martin Jelínek, Tomáš Hamouz, Eva Šrámková, Kristýna Koťátková
občerstvení: Jitka Levá
diplomy: Pavla Zachová
Umístění kontrol: 2m

1 – Bohdalec, u rodinných domů
2 – Žižkov - Parukářka
3 – Motol, nad nemocnicí
4 – Václavské náměstí - chodící liška
5 – Hodkovičky – ZŠ Jitřní
80m
1 – Hodkovičky - u Koťátků
2 – Dobeška – Zelený pruh u bazénu
3 – Záběhlice – rybník Hamrák
4 – Roztyly, rodinné domky naproti stanici metra (Hamouz doma)
5 – Hodkovičky – ZŠ Jitřní

Praha - Liška
Po roční přestávce (Praha-lišku 2003 pořádal Balů a spol.) jsem opět vymyslela trať Praha – lišky.
Vzhledem k předpokládaným mrazům jsem v posledním týdnu hledala pro umístění lišek místa s
možností buď teplého úkrytu nebo bezpečné zóny pro zamčení vysílačů bez obsluh.
Účast celkem slušná – 33 lidí na trati + organizátoři. Prostě klasika posledních let. Jako předminulý rok
mi obsluhy vždy poslali SMS kdo je právě u nich, já to přeposlala ostatním liškám, takže všichni dost
přesně věděli, kde se kdo momentálně toulá.
Opět bylo skoro určité předem, že se málokomu podaří za 7 hodin nalézt všechny vysílače. Že to ale
letos nedokáže nikdo, to jsem opravdu nepředpokládala. Vždyť Vory ve dvojici už párkrát za sebou
zvítězil a vždy měl všechno.
O moc perličkách z této trati referovat nemohu, letos snad jen pár drobností::
- Škopik prý předem hlásil, že hledá jen Václavák a pak jde do hospody. Ani do cíle nedorazil.
- Vlachovci přijeli z Chebu za Mírou do nemocnice a před návštěvou si našli také václavskou
chodící lišku. Asi předpokládali pak znovu vyrazit na trať, ale nakonec otec rodiny dostal
přednost.
- Tomáš Hamouz (a doufám že i střídající Martin Jelínek) si na chodící lišce pěkně užíval.
Jakmile zmerčil nějakého „rádiáka“, už kličkoval mezi stánky trhu nebo napříč náměstím.
Některým trvalo pár dlouhých minut než ho odlovili. Jiní naopak měli štěstí. Při pozorování
těch za zády si nevšiml útoku zepředu a už ho měli. Poslední vysokoškoláci ho dohledali
10minut před 16h.
- Protože cílová 2m pětka vysílala dříve, hlásil mi Vory textovkou už v 10,02, že předpokládá
cíl na té škole v Hodkovičkách. To jsem mu samozřejmě nepotvrdila a hezky ho nechala, ať si
to ověří dalším měřením sám.
- Kristýna Koťátková byla zákeřná. Jakmile tři příslušníci její rodiny odešli na sraz, zavolala mi,
že je vzduch čistý. A tak u nich na zahradě Martin mohl nainstalovat vysílač. Koťata ho během
závodu neidentifikovala a proto se jejich skupinka dozvěděla až v cíli, kdeže ta osmdesátková
jednička vlastně byla.
- Jakub Levý si v Jitčině kalendáři přečetl na sobotu nápis „Loděnice“ a byl si jistý, že ví kde je
letošní konečná. A tak na cíl směroval svoji skupinku do předloňského místa u Vltavy.
- Letos mi po 16h volaly 3 skupinky, aby si potvrdily kde je cíl. SOS nevolal nikdo, všichni se
nacházeli v relativně blízkých končinách Novodvorské a Bráníka.
- Tomáš Tlustý nepřekvapil. Jako již několik let po sobě byl viděn na trati, ale do cíle opět
nedorazili.
- Pavel Šrůta u Hamráku musel 2x opustit restauraci a bránit kontrolu – nejprve mu chtělo
pětileté dítko odnést lampion, později se jakémusi mladému muži zalíbila anténa a tak se ji
snažil seškubnout ze stromu. Holt liška v rekreační zóně se musí hlídat jak ostříž.
- Návštěvy jednotlivých lišek byly hodně nepravidelné – trojku nad Motolem neměl nikdo,
80m/1,2 a 4 jen 2 skupinky. Jistotu „václavák“ našli úplně všichni startující.
Zapsala: Marcela Šrůtová

