
* � � ��  ZBM � ���� � � 

T � 
JRD S � 
A  � 
ŽA J, B � 
ČP MTBO � 



2 *POLARIS � ����

* V �

Začala nám Áčková sezóna a tak je jasné, 
z jakého okruhu závodů jsem vybíral Výkon měsíce 
tentokrát. Nejprve jsem uvažoval o Bořkově 
vítězství v Jablonci, ale nakonec jsem se vzhledem 
k oslabené konkurenci v kategorii H20A rozhodl 
pro Klusiho, který stejný závod vyhrál v H18A a 
to s velkým tříminutovým náskokem. Takže tady 
je rozhovor s v této chvíli vedoucím závodníkem 
v kategorii H18A:

Nazdar Klusy, z prvních dvou Áčkových závodů 
si odvážíš třetí a první místo. Jak jsi spokojený 
s úvodem sezóny?

Hodně jsem spokojený. V neděli to bylo hodně 
dobrý, v sobotu jsem měl trošku lejtko z dráhy, že 
jsem neprotáh, ale spokojenej.

Na tom sobotním závodě jsi byl třetí. Jak bys 
zhodnotil ten svůj výkon?

Udělal jsem tam chybu, asi dvouminutovku. 
Myslím si, že Milouš šel hodně dobře. On je běžec 
a dobře to napálil, takže jsem spokojenej na úvod 
sezóny. Navíc ještě po tý dráze. Navíc to nebyl 
terén na mě, že to bylo moc rychlý a po rovině.

Co si myslíš o regulérnosti toho závodu, o těch 
protestech a všem kolem toho?

Je to trošku faux pas nedat tam ty severníky 
nebo severojižní čáry, nebo jak se tomu říká 
správně. Asi rozhodli tak jak rozhodli. Já bych 
s tím souhlasil, já bych to asi taky nerušil. Ale 
nevím, to nechám na jiných.

Co ten terén? Myslíš, že je správné dělat Áčka 
v takových lesích?

Klusy: Myslím, že z toho šlo vytěžit i něco víc, 
že některý pasáže tam byly zajímavější a kdyby 
ten tisk hnědý byl kvalitnější, tak by se dalo 
krásně promapovávat k tomu. Takhle to bylo spíš 
na ten azimut, kterej ještě nemohl bejt přesnej a 
občas do světle zelenýho na nějakou hnědou věc, 
která nebyla vůbec vidět dost natušáka možná. 
Takže si myslím, že ten terén, ač nebyl úplně 
přesně na Áčka, tak bych se tomu nebránil. Ať to 
někdy je třeba, ale šlo tam podle mě udělat ještě 
něco víc.

Ten nedělní závod už byly normální 
bezproblémová Áčka a tobě se podařilo zvítězit 
o tři minuty. Tušil jsi že to bude tak dobré už na 
trati?

Běželo se mi dobře, navíc tyhle terény mám 
rád, kde jsou tam kopce, je to na mapu. A i ten 

sousední terén, kde byly předloni Áčka, tak se 
mi to moc líbilo i povedlo a soustředění tam 
bylo taky parádní, takže už během závodu jsem 
cejtil, že ta sobota mě neunavila a naopak jsem 
se rozběhl a cejtil jsem se parádně i v kopcích a 
všude, takže dobrý.

Jak se ti líbila stavba trati nedělního závodu?
Mě se líbil celkem dost, akorát myslím, že tam 

mohlo být víc prostoru pro volby, že jsme tu volbu 
podle mě neměli, že by se tam dalo přemýšlet 
nad víc možnostma, protože to bylo z jedný 
strany uzavřený tím zakázaným prostorem. 
Mě osobně přišlo, že se tam nic extra vymyslet 
nedalo. Ta ideální volba, že se nabízela.

Oba ty závody se běžely při extrémních 
teplotách kolem třiceti stupňů. Vyhovovalo ti to 
nebo jsi s tím měl nějaký problém?

Narozdíl od dlouhý, kdy mě to zabilo, tak už 
jsem si na to zvykl i při trénincích a tak podobně. 
Už jsem pitnej režim dal pořádně, občerstvovačky, 
takže už to bylo parádní. nevadilo mi to vůbec.

Jak vidíš další pokračování v Á-žebříčku? Zatím 
to vypadá na přebor ZBM.

To je dobře, je dobrý, že si tam ty místa tak 
měníme. Kdyby to tak vydrželo, tak by to bylo 
parádní. Já myslím, že to může vydržet.

Čím to je, že máte zatím takovou převahu?
Tak to opravdu nevím. Je tam teď spousta 

kluků kteří přišli z mladší kategorie a spoustu 
lidí, co jsem slyšel, mělo zdravotní problémy 
přes zimu a nebo v minulým roce, z těch co byli 
třeba před dvěma rokama v šestnáctkách hodně 
dobří. A asi ten trénink, myslím, že Libin je v tom 
zkušenej, i Mára Prášil, co trénuje mě, takže to 
asi není na škodu.

Takže děkuju za rozhovor a přeju ať to nejen 
tobě, ale i ostatním v těch osmnáctkách vychází.

Díky
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Tak jaká byla ta letošní Tiomila? / Zajímavá, těžká a nezvykle teplá i v noci.
Hned začátkem povídání upozorňuji, že téměř celou dobu trvání závodu jsem strávil ve Sporthotelu 

Vilsta v Eskilstuně, to znamená, že drtivá většina informací je z druhé či třetí ruky.
Celá akce se odehrávala (jak už bylo, myslím, avizováno v minulém čísle) takřka na předměstí 

města Eskilstuna, kousek (asi 110 km) západně od Stockholmu.
Standardně běžely odpoledne holky (ty se v noci v lese samy bojí) a kluci přes noc, až do rána. 

Holek 5, kluků 10.Na finiš dámské kategorie jsem byl přítomen při odpolední obhlídce arény, takže 
jsem na vlastní oči viděl finiš vítězného týmu SoiK Hellas, všichni byli překvapeni, myslím, že i 
samotné závodnice… Simone totiž neměla svůj den, nechala na trati asi 8 minut, a to se vpravdě 
nestává často. Dalších několik hodin jsem prospal, takže stručně. Pánové startovali ve 23:00, 
tedy všichni se světly. Startovní pole se netradičně  roztrhalo již v počátku (především kvůli velmi 
neprůhlednému a tudíž těžkému lesu kolem shromaždiště). Hlavně favorizované štafety ztrácely. 
„Naše“ SNO1 například 8 minut.

Závod pokračoval dál, takže když jsem vstával bylo již vše v naprostém pořádku. Halden vedl, 
SNO bylo 3. (Leksand disk, to se vždycky hodí ?, bohužel disk byla i štafeta SNO2, ve které jsem 
běžel…). No co už. Pokoukal jsem po place a vyběhl na svůj – 9. úsek. Bylo to krátké, ve dne a 
nefarstované. Přesto se ale dalo udělat mnoho chyb, protože celá trať vedla jen lesíkem okolo 
shromaždiště, tedy tím, kde nebylo vidět, bylo tam mraky šutrů a tisíce pěšinek (jak těžké to bylo, 
vám určitě povypráví Olaf…)

Finiš byl zajímavý. Ale až ten o třetí místo. První dvě místa byla totiž bez diskusí. Halden vedl s 
pětiminutovým náskokem už posledních několik úseků, takže tady nebylo co řešit. A ten finský klub, 
co má takový divný jméno a běhá za něj Lakanen, měl v cíli taky náskok, neb jejich finišman nechal 
Peťu Losmana už na motýlku.

I když se Pítr před závodem dostatečně připravoval, nakonec se v lese nevyhnul chybám, až ho 
pár kontrol před cílem doběhl „another kind of superhero“ (rozuměj �ierry Gueorgieu) a v cíli to bylo 
dost na těsno. Nakonec to nevyšlo o 10 centimetrů… 

Takže Kalevan byl třetí, SNO čtvrté. Rehns BK (kde běhá Janne P a Janne B) byl do třicítky. SNO 
2 i po protestu disk.

Tak. Co vy na to? Postavíme příští rok ZBM družstvo? Chtělo by to, co? (-:

* R
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Náš oddíl se sice letošní Tiomily nezúčastnil, 
ale přesto lze ve výsledcích najít tři jména 
poznamenaná žabiňáckou registračkou. Dvě 
v elitním klubu SNO a třetího v barvách Rhensu 
BK. Tím třetím je Pally a jeho jméno lze nalézt 
ve výsledkové listině překvapivě nejvýše. Tady 
je tedy rozhovor se členem štafety, která se 
nakonec umístila na 27. místě a krom Pallyho 
v ní z Čechů startoval ještě Hóna.

Nazdar Pally, jako jedem ze tří žabiňáku jsi se 
účastnil letošní Tiomily. jaký to pro tebe byl 
zážitek?

Běžel jsem za nový klub, Rhens BK, a bylo to 
úplně skvělý. Nečekal jsem, že budeme bojovat 
o nějaký přední příčky. Čekal jsem, že budeme 
bojovat někde kolem padesátého místa, ale 
po čtvrtém úseku, což byla Langa Natten jsme 
byli čtvrtý a nejlepší švédskej tým. To pro mě 
bylo obrovský překvapení a najednou se z toho 
stal obrovskej zážitek, že jsme bojovali takhle 
vepředu. Bylo to prostě úplně skvělý.

Před sezónou jsi měnil klub, což už jsi zmínil. 
Proč a byla to změna k lepšímu?

Určitě to byla změna k lepšímu. Jsem 
strasně rád, že jsem se takhle rozhodl a ty 
důvody byly takový, že v tom Södertäjlö je 
strašně moc dobrých lidí, kteří tam žijou a mají 
tu výchozí pozici v tom klubu daleko lepší a 
jsou tam bráni daleko vážnějc. Tak jsem chtěl 
klub, kterej třeba nebude tak úplně na špici ale 
kde budu mít silnější pozici a jsem opravdu rád, 
ty podmínky tam jsou skvělý.

Podle čeho se určovalo pořadí úseků? Jak se ti 
zamlouval ten tvůj osmý úsek?

Osmej úsek mi sedl perfektně, bylo to deset 
kiláků. Bylo jasný, že půjdu ve dne a s Hónou 
jsme se akorát domluvili jestli já půjdu deset a 
on jedenáct nebo naopak a domluvili jsme se 
prostě takhle.

Jak už jsi zmiňoval vaše štafeta se držela 
hodně dlouho vepředu, vlastně v samotné 
špičce. Stíhá to závodník při tak dlouhém 
závodě, kdy musí ještě spát, vnímat?

No právě, já jsem se to dozvěděl tak, 
že jsem spal a šel jsem v noci na záchod a 
zaslechl jsem, že jsme čtvrtý a od té doby už 
jsem nemohl usnout. Jsem se od tý doby moc 
nevyspal. Takže takhle jsem se to dozvěděl.

Hóna ti nakonec na ten osmý úsek předával 
na 22. místě. Odpovídalo to nějakýmu tvýmu 
předpokladu před závodem, nebo jsi byl 
trochu vyklapenaj, že jsi až tak vepředu?

My jsme právě na tom pátým úseku ztratili 
strašně moc a to jsem i čekal, že budeme 
takhle kolem tý dvacítky, ale jen byla škoda, 
že asi minutu přede mnou vyjížděl obrovskej 
vláček kde byl Björnar Valstad, Jedla a spousta 
dalších lidí. Ti prostě jeli přede mnou, jeli spolu 
a určitě se dali viset. Dost mi naložili, protože 
šli spolu a já jsem šel úplně sám celej závod a 
proto jsem tam ztrácel.

Ty jsi vybíhal z 22. místa a na svém úseku jsi 
ztratil dvě pozice a 10 minut. Jaký to bylo 
z tvýho pohledu během toho závodu?

Dělal jsem strašně malejch chyb. Byly hrozně 
schovaný kontroly. Já jsem vždycky přeběhl 
kontrolu, těsně kolem ní jsem ji minul, neviděl 
jsem ji, zastavil jsem se, musel jsem se podívat 
do mapy, říkal jsem si to musí bejt tady, podíval 
jsem se za sebe a byla tam, ta kontrola. 
Takovejdle chyb jsem udělal strašně moc a to 
jsou chyby, který člověk, když jede s někým, 
neudělá. A tímhle tím jsem hrozně ztrácel. Celej 
závod jsem šel sám a prostě takovýhle chyby.

Zaslechl jsem, že terén Tiomily byl 
v porovnání s minulými ročníky poněkud 
slabší. jak se ti ten terén líbil?

Vůbec se mi nelíbil. Byla to taková rovina  a 
hlavně mi prostě nesednul, nešlo mi to v něm. 
Radši bych třeba něco techničtějšího, vloni tam 
třeba byly takový techničtější pasáže. Radši 
bych něco takovýho, něž takovou plošinu, kde 
nic není a jsou tam klacky pod nohama a bordel 
to docela byl.
 
Vaše štafeta nakonec skončila 27. Jaká 
panovala spokojenost v klubu?

V Rhensu z toho byli odvázaný, ještě teďka 
to maj na stránkách jako největší událost. Bylo 
to prostě nejlepší umístění od roku osmdesát 
dva nebo kolik. Nám říkali, že když budem do 
čtyřicítky, tak to bude super. Mámě věkovej 
průměr nějakejch devatenáct let v týmu, 
takže to bude skvělý, že letos teda ještě 
vyhrát nemusíme. Byli z toho odvázaný, velice 
spokojený byli.

* Z
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Jak už jsi říkal, tvoje štafeta byla velmi mladá. 
Co teda do budoucna?

Já si myslím, že do budoucna, pokud to bude 
takhle, tak za rok můžem bejt o dost lepší než 
letos a vlastně nám dva dny před Tiomilou 
onemocněli dva lidi, takže jsme museli sáhnout 
po náhradě a ten jeden, co neměl běžet ztratil 
patnáct minut na sedmi kilometrech, takže 
kdyby běžel ten kluk, co měl běžet, tak to 
mohlo bejt ještě o hodně lepší.

Takže děkuju za rozhovor a přeju hodně 
úspěchů nejen na severu, ale i v našich lesích.

* D  

Jako premiantovi připadl mi přirozeně úkol vést deník naší akademické výpravy. S nápadem dobýt 
nějaké medaile ze severních Čech přišel minulé úterý magistr Došla. Když jej na tréninku našeho 
oddílu přednesl, byli všichni návrhem nadšeni, ale nikdo se nechtěl výpravy zúčastnit. Většinou 
ze studijních důvodů. Nakonec se přeci jen deset odvážlivců našlo, kteří se k magistrovi připojili. 
Náčelník skupiny David Kabáth, strojař z Královopolské fakulty Michal Bialožyt, studenti informatiky 
Martin Stehlík a Jan Palas, výzkumný pracovník Jiří Zelinka a čtyři odvážná děvčata z různých fakult 
– Petra Palátová, Petra Tvarůžková, Martina Jindřišková a Soňa Beržinská. Nakonec se ještě k naší 
výpravě připojil pomocný student Zdeněk Rajnošek. Všichni staří záškoláci bez studijních důvodů.

Datum odjezdu bylo stanoveno na 1. květen 2007. Dopoledne jsme ještě potrénovali na škváře na 
Rosničce a v 16 hodin odnášelo nás již auto od hlavního nádraží směrem na sever. Když už mluvíme 
o složení výpravy, dělá mi starost Jiří Zelinka. Na finiši sice opere osm až deset závodníků, ale nevím 
zda jeho orientační schopnosti stačí na náročný úkol běžce s mapou. Zatím se chová, jak kdybychom 
jeli na odpolední výlet na oblž. Již od Jihlavy se neustále ptá, kdy už tam budeme. Kdekomu na 
benzínce slíbil, že mu pošle z Liberce pohlednici a nejvíc se těší, jak se v tamním bazénu svezeme na 
tobogánu. Cestou do Liberce se nestalo již nic zvláštního, uvedu tedy jen názvy kapitol:

Kapitola druhá: Slavnostní překročení hranice Libereckého kraje. 
Kapitola třetí: Stehlíkovi dochází v autě benzín.
Kapitola čtvrtá: Dojedeme až na místo?
Kapitola pátá: �e roof is on fire.
Kapitola šestá: Ztratili jsme kompas.
Kapitola sedmá: Bloudíme v Liberci.
Kapitola osmá: Prohlídka rektorátu Technické univerzity Liberec. 
Kapitola devátá: Kabáth simuluje, že neumí číst v mapě.
Kapitola desátá: Zdařilá navigace. 
Kapitola jedenáctá: Konečně koleje.

V průběhu předzávodních příprav nás pronásleduje smůla. Beržinská uklouzla a hnula si s kotníkem, 
Palasovi se spustila rýma a Palátová ztratila popisník a já jsem ještě ztratil červenou tužku, takže si 
od této chvíle již nemohu podtrhávat v popisech sudé kontroly červeně. Málem bych zapomněl na 
další nepříjemnou okolnost: Závody jsou až odpoledne a my nemáme vůbec nic k obědu. 

Jak se blížíme ke startu sužuje nás stále větší a větší nervozita. Okolní kopce jsou pro našince 
přímo vražedné. Proto jsme cestou na start vystoupali asi 150 metrů, takže se to na trati dalo 
vydržet. Po závodě byl vydán zákaz hovorů o rovinatých oblastech, nivních lesech, průměrech pod 
5 na kilák a podobně. David Kabáth seznal, že nás takové řeči jen oslabují před místními kopci a 
vydal seznam témat k zábavě pro středeční večer. Téma po vyhlášení: Význam jízdy na tobogánu 
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v regeneraci před závodem na klasické trati. Devátá hodina: Noční krása okenních skel libereckých 
restaurací. Půlnoc: Zážitky ze Zanzibaru. Jak vidno, bylo se skutečně kde bavit. Následujícího dne 
se ale délky tratí prodloužily tak neúměrně, že se to mnohým uběhnout prostě nepodařilo. Zajímavé 
bylo, že v našem kolektivu, jindy tak hovorném, vládlo po ránu před závodem ticho....

Žabiňácká orienťácká expedice opustila po závodech dne 3.května 2007 Liberec. Ze severu Čech 
si odváží tři medaile. Zdeněk Rajnošek (2 zlata) a Jan Palas (1 stříbro). Stateční běžci se ke svým 
výsledkům veřejně moc nehlásili. Věděli totiž, že by sláva připadla nemilované univerzitě a nikoliv 
jejich milovanému klubu. 

* 

2.5.2007 - Akademické MČR v orientačním běhu - krátká trať - Liberec

H21: 1. Rajnošek Zdeněk 37:27; 2. Palas Jan 37:39; 3. Henych Martin 38:30; ... 
; 9. Stehlík Martin 42:02; ... ; 15. Zelinka Jiří 43:04; ... ; 26. Bialožyt 
Michal 48:24; ... ; 52. Kabáth David 1:17:53; ... // D21: 1. Spurná Martina 
39:07; 2. Zatloukalová Lenka 40:26; 3. Fejlková Martina 42:15; ... ; 8. 
Tvarůžková Petra 45:58; ... ; 10. Palátová Petra 46:31; ... ; 15. Jindřišková 
Martina 50:46; ... ; 33. Beržinská Soňa 1:07:13; ...

2.5.2007 - Akademické Mistrovství ČR v MTBO - Liberec

D21: 1. Kuchařová Markéta 1:08:44; 2. Tichovská Martina 1:13:23; 3. Piskáčková 
Zuzana 1:19:56; ... ; 9. Beržinská Soňa 1:52:12; ...

3.5.2007 - Akademické Mistrovství ČR v orientačním běhu - Liberec

H21: 1. Zdeněk Rajnošek 1:08:29; 2. Martin Janata 1:11:31; 3. Ondřej Kazda 
1:12:42; 4. Jan Palas 1:14:54; ... ; 14. Michal Bialožyt 1:27:14; 15. Jiří 
Zelinka 1:27:46; ... ; 23. Martin Stehlík 1:35:51; ... // D21: 1. Martina 
Spurná 52:44; 2. Martina Fejlková 55:32; 3. Lucie Krafková 55:58; ... ; 9. 
Petra Tvarůžková 1:00:38; ... ; 20. Martina Jindřišková 1:22:25; ... ; Soňa 
Beržinská disk; Petra Palátová disk
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Letošní akáda měla jednoznačného krále a 
jelikož ten král obléká červenočerně pruhovaný 
dres, tak je jasné, že nemohl uniknout 
mému mikrofonu. Tady je tedy rozhovor s 
dvojnásobným akademickým mistrem ČR 
Rajmem:

Nazdar Rajmo, letos jsi se stal dvojnásobným 
akademickým mistrem republiky. Dají 
se tyto výsledky srovnávat s normálními 
mistrovstvími? Jakou pro tebe mají cenu?

Cenu mají vysokou, protože jsem se na 
ty závody tak nějak připravoval a chtěl jsem 
běžet dobře, takže jsem celkem spokojenej, 
ale myslím si, že s mistrovstvím republiky se to 
moc srovnávat nedá vzhledem ke konkurenci, 
která byla tam a která je na mistrovství.

Oba ty závody, krátká i klasika se běžely 
na stejné mapě. Lišily se ty závody z tvého 
pohledu v něčem podstatném?

Lišily se hlavně v délce tratí, protože to byla 
krátká a klasika. A asi i ve stavbě tratí, protože 
na klasice tam byla snaha vymyslet nějakej 
dlouhej postup. Ten middle byl asi zajímavější. 
Normální middle prostě.

Jak to probíhalo z tvého pohledu v lese? Který 
z těch výkonů považuješ za lepší?

Spokojenější jsem byl s tou klasikou, i když 
jsem tam udělal trošku víc chyb, ale fyzicky se 
mě běželo líp, takže jsem spokojenější s tou 
klasikou.

Jak by jsi zhodnotil úroveň letošní akády?

Co se týče pořadatelský stránky je to takovej 
mapovej trénink, no. Díky tomu, že to byl ten 
lichej rok, kdy se nikam nenominuje, tak je tam 
těch lidí míň. Někteří, kteří by mohli běžet tam 
nejedou, protože to pro ně jakoby nemá smysl.

Příští rok se bude možnost nominovat na 
AMS. Akáda bude v Brně. Jak to vidíš?

Vidím to dobře. jsem rád, že to bude u Brna. 
Uvidíme, nevím vůbec kde to bude , kdo tam 
bude, kdy to bude. Nic zatím nevím.

Takže neplánuješ si, že by jsi mohl jet na 
Akademické mistrovství světa.

Jo určitě plánuju pokusit se o nějakou 
nominaci, ale zatím si myslím, že to je docela 
daleko ještě.

Děkuju za rozhovor a přeju aby byl příští rok 
minimálně tak dobrý jak letos.

Dík

* SWISS SOUSTŘEDĚNÍ JRD –  MORDOIRE

v tónině A moll
Měl jsem napsat článek…
Ten článek je tady…
Stylistika – nic moc…
Interpunkce – má své vady…

Nepsal bych ho jen tak…
Z radosti a štěstí…
Požádal mě Zelda…
„Piš když nechceš dostat pěstí!“
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forte
Píšu co mám, co ta moje
klávesnice zvládá…
A pak chudák čtenář Polarisu
z toho strádá,

já ho chápu, já mu rozumím,
jinak to ale napsat neumím,
možná bych uměl, času je málo,
a furt by se to líp napsat dalo
- krásnější forma, vznosný tón,
nejsem Čapek, nejsem on,

a capella
promiňte všichni, promiň mi to Zhuly,
v hlavě nuly…
Promiňte ONOS, promiň i ty Evo, 
sem holt dřevo…
dubový dřevo…
 
largo
A tak tady sedím…
V monitoru zraky…
Však to asi znáte…
Zelda si Vás našel taky!!

Všichni rádi čtení…
Psát se ale musí…
Zábava to není…
Občas se to pěkně zhnusí,

andante, staccato
písmena, tečky, čárky, háčky,
středníky a pak další s…lova,
výpad elektřiny, potíže, tíže,
rozbít, rozdupat, začít znova,

pro Vás jsem lenoch, hlupák a Klusy,
co to teď zvoral – příště ať zkusí!
Pro Vás jsem šejdíř, pustit mě k vodě, 
a moje články – tak na záchodě!

a capella
Promiňte všichni, promiň mi to Zhusto,
v hlavě pusto…
Promiňte AHA, promiň znovu Evo, 
jsem holt střevo…
Úplný střevo…
Slepý střevo…
 



Tak sme se sešli večer u Vahindy, tak jako 
jindy, když se někam jede, žádný krindy pindy, to 
nikam nevede, večer spát a ráno, ráno se jede, 
kdo chce srát – tak zastávka u pumpy, koukněte 
na lumpy, ty ceny, ty ceny přemrštěny, no turisti 
z Německa, ta havěť všecka, rychle napojit, 
zapojit, nasednout sednout, sedadla zvednout, 
nastartovat zařadit, na kruháči zařádit, řádit, 
pádit, a více! a více! a více! a hranice a švýcaři 
a hory a údolí a hory lidí v údolí a serpentina, 
dřina, koho je to vina – z nebe padaj trakaře jak 
na jaře, a co je? No jaro je a bude, ještě chvíli 
bude, a tak to bude, tady, támhle, onde, jinde, 
u nás, u vás, všude! A tak to bude! Ale trénink 
nebude! Zlé časy, počasí, kluzko, mokro, co asi – 
ubytovat, schovat, no asi, no asi… No nakonec 
se vyčasí a sprint se chystá, co nás chystá, co 
se čeká, zabloudit po cestě, v městě, co ještě – 
řeka a kleště a parkoviště, to je centrum sprintu, 
no tak na to vlítnu a chytnu tempíčko maličko a 
sluníčko, obíhačka dávačka, jo dávačka a na ulici 
divačka – jo divačkaaaaa – stavit se a zastavit? 
Mapu zahodit a třeba pokec nahodit, už mě to 
neba, co tak pokec nahodit? No česky asi neumí, 
no to se rozumí, ta mě nerozumí, tak cíl a cíl a 
nebudu tam dýl, vždyť večeře klepe na dveře, 
to si dám dám dám, je snad dílem náhody že na 
zákusek jahody, to si dám dám dám! a do pokoje 
– co je? No porada, rada, druhá rada, záhada? 
no porada a spát a ukolíbat Milouše ať nechrápe 
ať nekouše a spát a zeptat se Kodyndy ať to 
nechá na jindy a spát a upozornit Chrobáka 
že má si Gainer dát (to aby přibral na váze co 
nejsnáze) a spát!!!

Sobotní dopoledne – světlo jak ve dne, 
trénink krátkých postupů, skalky, detaily – no na 
lupu, vrstevnice, vrstevnice, ještě více, oběd, a 
odpoledne závody, no mrkněte na Italy, docela 
to od nás Čechů, docela to schytali… A neděle, 
startuje se déle, snad nejdéle, hele – koukněte 
na Italy, docela to nám no Čechům, docela to 
nandali?… A navíc serpentina, auto proti, čí je 
vina, svodidla sme nabrali, vyčnívala do silnice 
více, snad nejvíce, auto zkrotí, fíha, velká tíha 
je tam rýha, to ne! Naštěstí na povrchu svrchu 
snad v pohodě, no nevim no to teda nevim…

A po zbytek pobytu, v bytu, v lese, no heleme 
se, každý to přizná, v takovým lese, málokdo se 
vyzná, lijána jak v pralese, unese nás, unese? No 
Kodyho neunese, vetřelce neunese a nesnese, 
prohne se a zvohne se a rupne se, se se se 
se sejít z cesty – stane se, zvlášť když v lese 
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v pralese, cestu abys hledal, dál než zvuk se 
donese, než oko dohlédne, ucho doslechne, 
snad přeslechne snad přehlédne, je to tam 
nepřehledné, skalní plotny, skály, keř, křoví, věř 
mi, kdo ví kde je, snad křovinořez pomůže, může, 
jinak nikdo nemůže bez chyby, co tu chybí, sliby 
že to bude hustý se splnily, kraj pustý, třesky 
plesky blesky hromy, kaštany a tlustý stromy, 
hustý na všechny strany, kaštany, sever východ 
západ, kdo v bažině zapad, Ladinda u kontroly 
čeká na náš příchod, jih a východ, Libinda to 
hustě postavil, se pobavil, no cesta z hor do 
restaurace, mordor, pizza, tvrdá práce, odměnu 
si žádá, ztuhlá záda, švýcarskou měnu, do vany 
pěnu a ženu – to ne ale, no na hrad v noci za 
šera a chladná voda jezera nás láká, zláká, snad 
přiláká? No nalákala, ale řasy staré, špinavé a 
staré, spíš mordor než kantáre tak osušit a 
zpustošit a podívat a vrátit cestu zkrátit přes 
kavárnu, utratit, štastně navrátit,vrátit… 

Cestou zpátky štafety, mety lety koupání, no 
občas ňáká puberta tu udělala Humberta, pak 
nás nahání, shání, nakládání, a cesta zpátky 
šine se, co dobré je to stane se, co špatné nám 
se vyhne se  a v pohodě a v dobrém čase doma 
zase na terase zase. To jó!!! Tomu ver! *F

* K

* �. JOŽ K
 
V krásném datu 5.5.2007 se uskutečnilo další kolo Jihomoravské ligy. Nebyla to obyčejná liga, 

ale bylo to oblastní mistrovství na krátké trati :-). Odjezd tentokrát nebyl výjimečně od Bohémy, 
jak je skoro železným pravidlem, ale na místo závodů se každý měl dopravit sám pomocí brněnské 
hromadné dopravy. A tak jsem poprvé na závody jel šalinou a hlavně trolejbusem… Centrum bylo ve 
vchodu místní ZŠ, kam se všichni schovali před nevlídným počasím. Ze školy se šlo na start kolem 
Kohoutovického vodojemu a nejen já jsem byl překvapen, že vůbec není velký. Vzhledem k tomu, že 
je vidět z takové dálky a utváří siluetu Brna, tak je až překvapivě malý, kdo nevěří ...

Po měsíci letního počasí se před ligou zatáhlo a v noci něco z té oblohy také konečně spadlo. 
Proto bylo počasí a teplota na běh v lese přímo ideální. Poznatek číslo 1: Vlhké listí klouže ještě více 
než listí suché; poznatek č.2: Tenisky kloužou; poznatek č. 3: V lese bylo hafo listí. Co z toho plyne, 
nechávám na vás. Kromě listí na nás čekala v lese pěkná kupa zákeřných kontrol. Hlavně kontrol 
schovaných v plno jamách a dírách. Pokud byly někde jinde, tak to bylo skoro výjimkou. A pak taky 
nezanedbatelný převýšení. Jeden postup jsem měl přes elektrické vedení, pod kterým byla slušně 
velká rýha celá zarostlá různým plevelem. Vůbec se mi nedařilo se vyškrábat ani po čtyřech z té 
rýhy. No a nahoře jsem zjistil, že mi vypadla z ruky mapa a pomalu sklouzla až na dno a musel jsem 
to škrábání nahoru absolvovat ještě jednou… Ale jinak les byl velmi pěkný a rychlý, ani tam nebylo 
skoro vůbec „bordelu“, ve kterém se nedá ani běžet a ani žádné nekonečné hustníky jako v Deblíně. 

Na závěr následovalo vyhlašování a první tři dokonce dostali vtipně vyrobené medalie z cédéček. 
Ze Žabiňáku se blýskla na prvním místě akorát Martina, jinak ostatní se soustředili někde v 
Toulovcových maštalích či ve Švajcu…

Při dlouhé štrece z Kohoutovic domů jsme pak s Vláďou procházeli přes město a po cestě koukali 
na vytrvalce běžící Brněnský půlmaratón. No a oba jsme byli rádi, že děláme o moc lepší sport… 
běžet furt jen po betonu kolem lidí musí být hrozný. Není nad klid lesa, kde člověk potkává akorát 
lesní zvěř, borůvky a další závodníky...
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* H

5.5.2007 - Mistrovství na KT - 3. JML v OB - Brno, Kohooutovice

D10N: 1.Sedláková Petra 26.55; 2.Grycová Veronika 35.50; 3.Koporová Lenka 
42.38; ... // D21C: 1.Jindřišková Martina 34.58; 2.Rábová Zuzana 40.49; 
3.Šmerková Jitka 44.20; 10.Šišková Vladimíra 57.40; 11.Zehnulová Jana 
57.47; ... ; 13.Kroutilová Eva 66.19; ... // D45: 1.Kolaříková Věra 31.43; 
2.Potěšilová Vladimíra 35.14; 3.Procházková Helena 35.21; ... ; 7.Kabáthová 
Jitka 49.44; ... // H10N: 1.Kunz Jiří 26.22; 2.Šplíchal Marek 28.37; 3.Šnyrch 
Jakub 29.18; ... // H21C: 1.Palát Petr 38.44; 2.Bravený Adam 40.05; 3.Mazal 
Zdeněk 40.18; 4.Lexa Matěj 43.54; ... ; 9.Humlíček Aleš 53.14; ... ; 12.Drábek 
Jan 56.22; ... // H45: 1.Chmelík Aleš 33.15; 2.Kolařík Zdeněk 35.16; 3.Žaludek 
Jindřich 36.05; ... ; 5.Štěpánský Václav 41.16; ... // HDR: 1.Panovec Kryštof 
20.45; 2.Staněk Martin 23.36; 3.Piskořová Vendula 23.50; ... ; Humlíček Tomáš 
DISK // P: 1.Chmelík Milan 32.20; 2.Sedláková Jana 37.14; 3.Sošková Renata 
46.14; ... ; Gebauerová Jana DISK

* B  O�

O víkendu 5. a 6.5. se pořádalo mnoho zajímavých orienťáckých akcí. Jednou z nich byly závody v 
MTBO v Opatově pořádané pardubickým oddílem XPU. Na programu byla krátká trať. 

V sobotu, v brzkých dopoledních hodinách se všichni bajkeři sjeli na shromaždišti za Opatovem a 
začali připravovat své „oře“ na závod, který mohl pro mnohé znamenat přímou nominaci na závody 
v Itálii. Jedinou podmínkou byla zcela nepatrná maličkost, a to vyhrát. S blížícím se časem startu 
znatelně stoupala nervozita a zápach výfukových plynů. Shromaždiště se totiž nacházelo v těsné 
blízkosti motokrosového závodiště a motokrosaři měli zrovna závody. 

Po pěti kilometrech a po boji s urputným větrem a deštěm se člověk nakonec dostal na start. 
Do lesa se vyráželo po cestě, na které byly dosti patrné známky nedávné lesní těžby. Chytrému 
napověz, hloupého kopni. Mělo mě napadnout, že když cesta, která vede od startu a v mapě je 
značená jako tlustá černá linka, je skoro nesjízdná, tak ty ostatní, které mají být i podle mapy 
mnohem menší, budou nepoužitelné. Došlo mi to až cestou na dvojku, kdy jsem bojovala v bažině 
vzdáleně připomínající cestu. Ale co, však od toho taky máme horská kola, abychom se potýkali s 
nějakou tou terénní nerovností! Škoda, že v průběhu celého závodu jsem nenarazila na nic jiného, 
než na tyto terénní nerovnosti. Jediná, více méně dobře sjízdná cesta vedla od sběrky do cíle.  

Tratě byly podle mého názoru postaveny docela zajímavě (mohla jsem sice srovnat jen čtyři 
kategorie, ale všechny se mi zdály celkem fajn), s možnostmi voleb postupů, snaha byla i o možnost 
změny rychlosti jízdy (škoda těch rozvrtaných cest, po kterých se člověk sotva plazil…), tratě vedly 
pěkně skopce dokopce, jak to má být! Celkově se mi tedy sobotní závod docela líbil. Asi by se mnou 
souhlasil i Ondra Šňupárek, který i přes to, že jel se zlomenou rukou, obsadil parádní 7. místo! To 
rodina Tišnovských na tento závod asi moc vzpomínat nebude. Zdeněk si totiž pohmoždil koleno, 
když bloudil v popadaných stromech někde mimo mapu a Martin, který usiloval o nominaci do Itálie, 
se asi na 15 minut ztratil…

V neděli se jel Free order, o kterém už ale vůbec nic nevím, protože po sobotním deštivém závodě 
jsem si obnovila zánět průdušek a vrátila jsem se do postýlky do Brna…

Ač by se možná zdálo, že MTBO je opruz v bahně a dešti, při kterém člověk ničí sám sebe a navíc 
i své kolo, není to pravda! Je to fajn! Tak to zkuste! To platí hlavně na tebe Filipe! Moc dobře si 
pamatuju, jak si před vánocema říkal, že začneš jezdit! *  nojó! chachacháá! hohohóó! začnu? F

* A
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5.5.2007 - 3.kolo ČP v MTBO - krátká trať - Opatov

D21E: 1. Jirásková Markéta 46.14; 2. Gigon Michaela 47.19; 3. Kaminska Anna 
48.07; ... ; 19. Štěpánská Adéla 57.08; ... // H21B: 1. Jirků Libor 36.40; 
2. Jiran Jan 38.12; 3. Tomanek Daniel 38.23; ... ; 7. Šňupárek Ondřej 40.13; 
... // D40: 1. Lacigová Ivana 43.53; 2. Janská Iva 52.12; 3. Trnovcová Alenka 
53.11; ... ; 10. Kavanová Radka 78.10; ... // H17: 1. Szwancarz Grzegorz 
36.21; 2. Juckiewicz Igor 38.56; 3. Bogar Kryštof 40.28; 4. Tišnovský Martin 
41.03; ... // H21C: 1. Poslušný Libor 35.06; 2. Pastuszek Jakub 35.14; 3. 
Henek Michal 35.19; ... ; 18. Kavan Tomáš 40.11; ... ; 32. Urbánek Michael 
55.29; ... // H40: 1. Pospíšek Zbyněk 37.21; 2. Mlynárik Peter 37.44; 3. Fajtl 
Jaroslav 37.51; ... ; 14. Tišnovský Zdeněk 46.54; ...

6.5.2007 - 4. kolo Českého poháru v MTBO - free order - Opatov

H21B: 1. Tomanek Daniel 65.53; 2. Drobník Lukáš 70.02; 3. Izdný Pavel 70.07; 
... ; 8. Šňupárek Ondřej 75.47; ... // H17: 1. Gromadka Maciej 70.43; 2. 
Szwancarz Grzegorz 79.21; 3. Wojtynek Sebastian 82.57; ... ; Tišnovský Martin 
DISK // H21C: 1. Gajda Jan 80.23; 2. Henek Michal 82.42; 3. Mátl Pavel 85.44; 
... ; 8. Kavan Tomáš 96.23; ... ; 22. Urbánek Michael 124.31; ... // H40: 
1. Tišnovský Zdeněk 106.41; 2. Mlynárik Peter 111.01; 3. Autrata Vlastimil 
116.02; ..

* VT P� – T M

Začalo to trochu netradičně na Zvonařce, kde byl sraz. Když přišel Dejv tak nám oznámil že ten 
autobus, na kterej byla fakt dlouhá fronta, je náš. Spočítali jsme, že nás musí jet tuším sedm, zbytek 
jel autama. Přestupovali jsme v Litomyšli, kde jsme měli asi hoďku čas. Když jsme dojeli do Proseče 
hned jsme zamířili na místo ubytování, kde už byl zbytek, co jel autama. Ubytovali jsme se, všichni 
měli většinou manželskou, já spal s Danáčem a k tomu jsme měli luxusní střešní okno, z kterýho 
jsme pozorovali „swedish chicks“. Vedoucí oznámil že na trénink se de ve 15:30, je to sudá-lichá a 
že to roznáší ONOS (já-Danáč). Trénink se myslím docela líbil. Oproti loňskému soustředku v Zubří, 
byly mapy předem připravené, takže jste nedostali mapu na které byly 3 předchozí tréninky. Někteří 
si dali ještě sprintík, a my do hospody na večeři. Byla to taková vesnická hospůdka. Když jste chtěli 
něco jiného než hranolky tak jste měli smůlu, protože o víkendu mají jenom hranolky.

 Ráno když jsme vstali se určitě všichni těšili na vločky, dokonce byla snídaně v posteli. Po prvním 
soustu jste zjistili že v tom není cukr, po druhým soustu jste zjistili, že to chutná jak lepidlo s příchutí 
vloček. Někteří dostali dvojnásobnou porci a ti si to nechali ke svačině, vid Martináči. Po snídani 
přišel na řadu druhý trénink, okruhy. Počasí moc nepřálo, les byl promočený skrz na skrz. Byly to 
maximálně rychlý okruhy v malých skalkách víceméně po rovině. K obědu byla tradičně polívka, 
chleba a něco na chleba. Po obědě jsme si dali šlofíka a šli na další trénink. Měl to být middle na 
hřbetu prý docela po rovině. Nakonec to bylo docela do kopce.Ale trénink to byl určitě pěkněj. Když 
jsme došli z tréninku tak přišli malý holky z hospody že kuchař přijde až v sedm. Já sem si udělal 
rychlou večeři a šel z Danáčem držet místa pro ostatní. Když přišel vrchní řekl že kuchař není a my že 
si dáme hermelín jako předkrm. Kuchař přišel zhruba v sedm stejně jako zbytek naší výpravy. Danáč 
si rychle objednal smažák, protože měl fakt velkej hlad a hlavně aby to dostal první. Když donesli 
jídlo asi polovině lidí co si objednávali po nás. Zeptal se jestli na něho nezapomněl a on mu na to řek 
že: „vy už jste měl hermelín oni ještě nic neměli“. Večer šli všichni spát aby to všem další den natřeli. 
Ráno už se určitě všichni na vločky netěšili, ale byly lepší než první den, Evo měla trochu jinej názor, 
ale to nikoho nezajímalo. Dneska ráno se šli souboje, byl jsem v elitní skupině spolu s Palem, Pallym, 
Járou a Danáčem. Start byl na kopci, kterej byl docela prudkej. Na trati se přebíhaly 2-3 údolí a cíl 
byl opět na kopci ten nebyl tak prudkej, ale byl taky docela brutální. K obědu stejný jako včera ale 
po obědě jsme zašli do místního shopu na zmrzku, Palo koupil vratný láhve na večer. Odpoledne byl 
další middle a já, Danáč a Palo jsme si dali ještě sprintík. Start middlu byl kousek od startu okruhů, 
takže místy sem poznával, že jsem tudy běžel na okruzích. Po middlu se naše sprintová trojka 
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přesunula na start sprintu. Trochu jsme se rozcvičili vylosovali čas startu, tradiční metodou nejkratší 
klacík deš první. První šel Danáč, pak já a nakonec Palo. Palo mně doběhl o minutu na osmičce, 
ale pak zaběhl do jiného údolí a dal mně jenom 13s. Po sprintu jsme šli ještě sebrat část kontrol z 
middlu. Na mně s Danem přišla trochu únava (žaket) a tak jsme dokonce stopovali a zastavil nám 
takovej mladej borec měl pěkně měkký sedadla a hodil nás na náměstí. Od tam už to byl kousek. 
Když jsme došli všichni už se chystali odejít do hospody. Palo si dal se mnou vratnou láhev na cestu 
a šel do hospody, ale já se ještě osprchoval a vyrazil s Danem za zbytkem. Když jsme došli všichni 
už jedli, tak Danáč objednal. Když jsme dojedli a dopili, vydali se zpátky, byli jsme zdyčení ze všeho 
takže si lehli do postele v riflích a leželi. Občas někdo přišel a podílval se na nás,ale hned zase odešel. 
Ještě než šli všichni spát si vyčistili zuby, my sundali oblečení a lehlo se. Ráno byly opět vločky o 
kapku lepší než včera. Po snídani Dejv přišel do pokoje a zeptal se kdo půjde 1. úsek štafet. Já, Zhuly 
a Jára řekli, že nejdem, oni protože jeli busem a já protože jsem byl unavenej. Vím že 1. úsek vyhrál 
Pally potom Palo a těsně za ním Danáč. Potom jsme vyklusali, sbalili se a odjeli směr Brno. Jo, a kdo 
neví co znamená ONOS, ať se podívá na my.opera.com/onoss.

* S

* M J  

Jednoho krásného pátečního odpoledne jsme se vypravili na mistrovství štafet nedaleko Křtin. 
Úkol zněl jasně - vyhrát a nominovat třetí ženskou štafetu na MČR…

Už z dálky nás vítal hlouček závodníků (asi jako na středečním mapovém tréninku), nálada 
přátelská, les rozlehlý a my, prostě v pohodě. 

Po odstartování těch několika štafet jsme se ještě vesele bavili a těšili se do lesa. Netrvalo dlouho 
a první úseky se blížili do cíle. Les byl poměrně rychlý, přehledný, teda až na pár detailů… Trochu 
mě zarazilo, když Adélka s Pájou, které přiběhly z prvního úseku hlásily, že nenašly jednu kontrolu. 
Nicméně jsem vyrazila na trať v závodním tempu, které mi vydrželo až do míst s několika stovkami 
kupek, jamek, rýh a pěšinek mezi popadanými stromy, které se výborně přelézaly, když jsem to tam 
vesele česala…tož pěkné to tam bylo. 

Na celkovém výsledku se to však neprojevilo, protože ta jedna kontrola nám fakt chyběla…
Tak ještě, že máme druhou štafetu… No, škoda, že se tam i Maruška nějak zamotala a celkový 

výsledek všech dámských štafet dopadl totožně… Takže asi příště, holky!
Na nesmělé otázky při vyhlašování vítězů, kdo teda vyhrál, se z míst nejvyšších ozvalo…“Noo, 

tak ty jsou ještě v lese!“

* P�
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* P H

V sobotu pořádal náš víc než oddíl oblastní mistrovství na klasické trati. A protože jsme víc než 
oddíl, mohli i někteří z nás běžet. Závod pořádali tzv. mladí v čele se zkušeným Zhustou. Takže 
všichni tzv. staří a úplně ti nejmenší mohli v klidu běžet a o nic se nestarat. Shromaždiště závodu 
bylo umístěno v malebném údolí Říčky u rybníčku Hádek. Mapu s názvem Pod Hádkem (1:15000) 
připravil kolektiv mlaďochů pod vedením Rajma. Běhalo se v rozmanitém, kopcovitém terénu, 
převážně jehličnatém lese s dobrou průběžností, v severní části byl terén velmi členitý a v jižní části 
více zarostlý. Stavitel tratí Dejv postavil pěkné tratě, důstojné oblastnímu mistrovství. Na start to 
sice bylo pořádný kus cesty, ale aspoň jsme se pořádně před závodem rozběhali, protože v lese to 
bylo docela potřeba. Závod byl velice rychlý a vyhovoval spíše kvalitně připraveným běžcům. Myslím 
ze všichni závodnici mohli být nadmíru spokojeni. Navíc když se k dobrému pořadatelskému výkonu 
přidalo ještě pěkné počasí a dobré zázemí. Po absolvování tratě se závodnici mohli občerstvit 
ve výborném místním bufetu, kde měli docela slušný výběr různých pochutin. Na závěr byli ti 
nejrychlejší v jednotlivých kategoriích oceněni a vyhlášeni. Děkujeme naší časti víc než oddílu za 
pěkně uspořádané závody a na podzim zveme na oplátku my starší vás. 

* O

12.5.2007 - Mistrovství JmK a Veteraniáda JmK na klasické - Ochoz u Brna

D14: 1. Chromá Kateřina 26.24; 2. Tesařová Markéta 28.28; 3. Šulerová Hana 
33.39; 4. Koporová Petra 34.58; 5. Hrušková Barbora 36.14; 6. Jemelíková 
Denisa 36.56; ... // D45: 1. Procházková Helena 37.16; 2. Slámová Hana 39.12; 
3. Cigošová Anna 39.17; 4. Kabáthová Jitka 47.48; ... // H10N: 1. Kunz Jiří 
34.31; 2. Šplíchal Marek 40.40; 3. Soška Marek 42.41; ... ; Procházka Jiří 
DISK // H18: 1. Věžník Antonín 47.09; 2. Bravený Vít 48.41; 3. Berka Milan 
70.07; MS Kolbaba Tomáš 57.32 // H21: 1. Mazal Zdeněk 58.23; 2. Henek Vladan 
58.52; 3. Přikryl Petr 63.58; ... ; 6. Otrusina Jiří 65.45; ... ; 17. Humlíček 
Aleš 87.04; ... // H21D: 1. Kheil Radim 47.30; 2. Šnyrch Igor 70.09; 3. Špičák 
František 72.22; ... ; 6. Hájek Petr 80.37; ... // P: 1. Jordanov Nikolaj 
30.49; 2. Konečný Petr 34.52; 3. Blažek Radoslav 37.11; ... ; 11. Nováková 
Jana 50.46; ...

* MTBO B

O víkendu 12.-.13.5. se konala další dvě kola Českého poháru MTBO. Sobotní dlouhá trať měla 
navíc punc mistrovství ČR. Zkušení blanenští pořadatelé v čele s Hanzem Urbanem, doplněni o náš 
osvědčený informatický tandem Arnošt – Kenia, odvedli skvělou práci a připravili velmi kvalitní 
závody. Mapa pokrývala oblast mezi Hořicemi, Závistí a Blanskem, což je podle mne z hlediska 
MTBO naprosto ideální terén, disponující všemi potřebnými bikerskými atributy: tratě obsahovaly 
táhlá stoupání, prudké výšvihy, technické sjezdíky, ale i rychlé sjezdy po zpevněnkách, svižně sjízdné 
úboční vrstevnicové cesty a jako bonus výhledy do kraje. Ostatně, v České televizi byl na různých 
programech a v několika termínech k vidění sestřih záznamu z těchto závodů. Kdo jej zhlédl, určitě 
si všiml, že druhá půlka startovního pole byla znevýhodněna bouřkou s krupobitím, která sice trvala 
jenom asi deset minut, avšak původně pevné cesty změnila v potoky a posléze v bahnité skluzavky. 
Podle odhadů znamenala tato komplikace v elitní kategorii ztrátu 5 – 10 minut, v důsledku čehož 
zvítězil poměrně málo známý rakouský závodník.Andreas Rief, který startoval mezi prvními. Ženskou 
elitu vyhrála zkušeně Hanka La Carbonara.

Mě zastihla bouře na druhé kontrole, zrovna ve chvíli, kdy jsem se konečně vydrápal od startu v 
údolí Svitavy do blízkosti vrcholku místního nejvyššího kopce Bukovec (596 m). Na rozdíl od eliťáků, 
kteří si na bouřku stěžovali, já si ji pochvaluji. Desetiminutová hromská kanonáda všude kolem mě 
přiměla k tomu, abych pořádně šlápl do pedálů a uháněl co nejrychleji k další kontrole, která byla 
o pár desítek metrů níž, relativně ukrytá před blesky. Těch se totiž od jisté doby bojím. Navíc jsem 
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musel chránit svůj zbrusu nový rám a zbrusu nové karbonové růžky před otlučením kroupami velkými 
minimálně jako vejce bělokura rousného, takže jsem nemohl slézt z kola a musel jsem šlapat a 
šlapat, rámeček krýt tělem a růžečky rukama. Je jasné, že na nedostatek závodní motivace jsem 
si nemohl stěžovat. Chvíli jsem akorát uvažoval o tom, že bych měl krýt před kroupama taky svoji 
zánovní přilbu, aby se nepotloukla, ale když jsem si ji sundal, došlo mi okamžitě, že tento nápad není 
dobrý. Přilbu jsem si pak opět nasadil. ?

Nedělní, opět jak organizačně, tak i co do stavby tratí velmi vydařený závod na krátké trati, se už 
obešel bez deště. Mužskou elitu vyhrál Pari, ženskou elitu, letos ve výborné formě jezdící, Renata 
Paulíčková z OK Jihlava.

* Vašek

12.5.2007 - Mistrovství ČR MTBO na dlouhé trati - Blansko

H21B: 1. Ráb Martin 132.06; 2. Ehl Jiří 134.30; 3. Müller Pavel 137.12; ... ; 
10. Šňupárek Ondřej 153.41; ... ; Mudrák Pavel DISK; Mudrák Stanislav DISK // 
D20: 1. Hančíková Hana 111.55; 2. Štěpánská Adéla 118.59; 3. Kiacová Zuzana 
123.59; ... // D21: 1. Folprechtová Kateřina 135.46; 2. Volfová Martina 
135.48; 3. Lamichová Kateřina 145.16; ... ; 17. Reinerová Bára 185.47; ... 
;  Ehlová Pavla DISK // H17: 1. Jaroslav Fajtl 97.39; 2. Stránský Vojtěch 
109.57; 3. Laciga Jakub 127.04; 4. Tišnovský Martin 127.56; ... // H21C: 1. 
Mátl Pavel 104.16; 2. Henek Michal 105.13; 3. Šimek Radek 105.21; ... ;16. 
Kavan Tomáš 134.14; ... ; 27. Urbánek Michael 173.34; ... // H40: 1. Řeháček 
Petr 119.03; 2. Kazík Marian 120.22; 3. Mlynárik Peter 130.22; 4. Štěpánský 
Václav 131.43; 5. Tišnovský Zdeněk 131.58; ...

13.5.2007 - Český pohár MTBO - krátká trať - Blansko

D21E: 1. Paulíčková Renata 43.21; 2. Jirásková Markéta 45.05; 3. Lacigova 
Michaela 45.07; ... ; 17. Štěpánská Adéla 54.04; ... // H21A: 1. Lukavec Petr 
49.49; 2. Votoček Filip 50.50; 3. Vala Radek 51.13; ... ; 30. Mudrák Pavel 
60.21; ... ; 37. Mudrák Stanislav 64.48; ... // H21B: 1. Ehl Jiří 47.15; 2. 
Besta Michal 47.21; 3. Hubík Martin 49.35; ... ; 18. Šňupárek Ondřej 59.56; ... 
// D21: 1. Volfová Martina 46.27; 2. Lamichová Kateřina 47.18; 3. Piskáčková 
Zuzana 47.20; ... ; 16. Reinerová Bára 57.39; ... ; 25. Ehlová Pavla 64.19; 
... // D40: 1. Bochenková Jana 51.58; 2. Trnovcová Alena 53.54; 3. Janská Iva 
56.36; ... ; 12. Kavanová Radka 84.10; ... // H17: 1. Laciga Jakub 52.27; 2. 
Novák Libor 55.54; 3. Kamenický Matěj 61.36; ... ; Tišnovský Martin DISK // 
H21C: 1. Svoboda Lukáš 50.59; 2. Henek Michal 51.21; 3. Preisler Leoš 53.43; 
... ; 7. Kavan Tomáš 56.55; ... ; 31. Urbánek Michael 102.16; ... // H40: 1. 
Tišnovský Zdeněk 62.02; 2. Kazík Marian 62.17; 3. Mlynárik Peter 63.14; ... ; 
5. Štěpánský Václav 64.14; ... // P: 1. Sladký Ivan 37.56; 2. Sladká Kateřina 
38.17; 3. Drábek Jan 40.56; 4. Žáčková Iva 42.11; ...
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* B - 

Od posledního dvouklasikového A - víkendu uplynuly již dva roky. Ve Slavkově jsme se ztráceli 
dvakrát v tomtéž lese, padal sníh a na start se postavil Lukáš Bauer (v maratónkách ?). Nic z toho 
letos pořadatelé neslibovali. 

První díl víkendového klání připravoval 19. května v Luštěnicích menší klub z nedaleké Mladé 
Boleslavi, Sig – Mat. Cesta od aut do centra nás provedla troskami bývalého armádního prostoru, 
kam patřil taky celý prostor závodu. Před průzkumem stánků, vyrostl trochu stísněně náš tunel. 
Někteří museli trávit ve stínu před startem nelidské časy. Při tropických teplotách jim nebylo co 
závidět. Nějaký čas zabralo pojídání výborného cukroví od Zuzky, nebo úvahy podle čeho Béďa vybírá 
mezi závodníky favority.. 

Že nepůjde o hradecký leťáček mi dochází při rozklusu na start dost neuklizeným porostem. 
Konečně pípá čas 30, rozbíhám se do lesa. Chyba na jedničku, další kontrola a další chyba, trojka 
OK atd. Nemám se koho zeptat, proč některé barvy na mapě vidím trošku zkresleně. Palcovka mi 
nejde k ničemu přiložit, vrstevnice nevidím (vždyť je to rovina!). Raději to neřeš! Prchám ještě pět 
minut. Tak jo, raději to prozkoumám za chůze. Být Ewa Farna (pokud jste nebyli v březnu ve Švédsku, 
možná neznáte),  vybuchnu: ŠOK!!. Mapa bez severníků… Podle Pallyho se nedohodli mapaři, kdo 
bude ten severníkový zakončovatel. Ale znáte to… Matrix je všude. Zbytek trati se orientuji podle 
přeloženého okraje mapy, i když zvažuji, jestli modré čáry nejsou nahrazeny sítí cest orientovaných 
na sever. Ne ?. 

Smrtící doběh ještě zrychlil průměry na kilák. Zeldovi se nezamlouval přistup JURY k protestu 
na mapu, který přišel z Kačerova. Ale Kačerováky by určitě někdo nahradil. Pořadatelé vážně mohli 
včas celý kiks zmírnit ohlášením v centru. Mimo diskuse v našem stanu zavládla až do vyhlášení letní 
pohoda. Skvělej bus nás přenesl až před jablonecký gympl, kde nám byla přisouzena jedna ze tříd. Po  
večeři (v hospodě Eva a Adam bylo na místě si objednat pizzu) absolvovala ještě skupinka tří jedinců 
výlet do zakázaného prostoru v šalině, což byl Klusyho taktickej nápad.  

Na shromaždiště jsme ráno nemuseli moc spěchat, druhá půle víkendového zápasu se měla 
odehrát někde za jabloneckou skládkou. Pořádal Tatran Jablonec. Terén pro nás díky velikonočnímu 
šounění ve všech lesích okolo nebyl neznámou. Počasí pokračovalo v lámání rekordů, ale naštěstí 
nás podržely dobře na mapě rozmístěné kelímky. První brutální krpálek si každý vyšlápl už cestou 
na start. Výšková prémie byla tentokrát rádiovka na legendární lávce přes silnici Turnov – Jablonec. 
Oproti sobotě si musel každý víc promyslet, co udělat s volbami.. Mapa byla čitelná a přesná jako 
brus. Centru možná chyběl bufet navíc, jinak Béďo – Alovský komentář, (ne)divácký úsek a pohodlný 
trávník splňovaly všechny parametry. 

Co na závěr? Jablonecká klasička se asi líbila víc.

* 

19.5.2007 - 1. Gigasport Český pohár 2007, 1.ŽA 2007, 3.ŽB 2007 - Luštěnice

D16A: 1. Kosová Denisa 32:35; 2. Novotná  Tereza 34:35; 2. Indrakova Adila 34:
35; ... ; 8. Šulerová Pavlína 37:07; ... // D18A: 1. Petrželová Tereza 40:05; 
2. Jakobova Adila 42:45; 3. Procházková Michaela 44:16; ... ; 8. Kabáthová 
Eva 46:21; ... // D20A: 1. Karochová Simona 45:22; 2. Svobodná Šárka 46:54; 
3. Doležalová Monika 48:10; ... ; 19. Stratilová Marie 66:05; ... // D21A: 
1. Podmolíková Dagmar 56:34; 2. Kuncová Jana 57:04; 3. Borankova Kristyna 58:
13; ... ; 14. Tvarůžková Petra 63:43; ... ; 20. Palátová Petra 65:40; ... ; 
24. Jindřišková Martina 67:12; ... // H16A: 1. Petržela Jan 49:08; 2. Bořil 
Petr 49:31; 3. Zimmermann Štěpán 49:51; ... // H18A: 1. Nykodým Miloš 52:42; 
2. Hájek Daniel 54:29; 3. Klusáček Matěj 55:20; ... ; Zimmermann Jakub DISK 
// H20A: 1. Holas Štěpán 65:28; 2. Král Vojtěch 66:24; 3. Bořil Tomáš 66:35; 
... ; 10. Bialožyt Michal 71:07; 26. Mazúr Martin 87:40; ... ; 29. Zelinka 
Jiří 104:07; ... // H21A: 1. Mazal Zdeněk 75:54; 2. Hubáček Josef 76:06; 3. 
Prášil Marek 76:41; ... ; Stehlík Martin DISK // H21B: 1. Gomzyk Andriy 73:
07; 2. Kratochvíl Martin 74:03; 3. Kotecký Ondřej 74:56; ... ; 6. Kabáth David 
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76:30; ... // H21E: 1. Smola Michal 80:40; 2. Mrázek Jan 81:04; 3. Wojciech 
Kowalski 81:11; ... ; 10. Bukovac Palo 85:32; 11. Rajnošek Zdeněk 85:39; ... 
; 14. Palas Jan 85:54; ... // H35B: 1. Zřídkaveselý Libor 65:27; 2. Baldrian 
Petr 70:57; 3. Zikmund Zdeněk 71:16; ...

20.5.2007 - 2. závod Gigasport Český pohár - Jablonec nad Nisou, Srnčí důl

D16A: 1. Kubátová Zuzana 40:53; 2. Novotná Tereza 41:52; ... ; 3. Panochová 
Anna 44:11; 13. Šulerová Pavlína 50:06; ... // D18A: 1. Jakobová Adélka 52:
23; 2. Petrželová Tereza 53:20; 3. Mádlová Věra 53:26; ... ; 13. Kabáthová 
Eva 61:24; ... // D20A: 1. Karochová Simona 58:27; 2. Svobodná Šárka 59:36; 
3. Hermanová Zuzana 63:34; ... ; 16. Stratilová Marie 85:05; ... // D21A: 
1. Heczková Bohdana 67:00; 2. Vlčovská Marta 71:26; 3. Tichovská Hana 71:
54; ... ; 10. Tvarůžková Petra 78:19; ... ; 41. Palátová Petra 95:30; ... 
; Jindřišková Martina DISK// H16A: 1. Bořil Petr 52:55; 2. Petržela Jan 53:
10; 3. Kubát Pavel 56:31; ... ; 6. Zimmermann Štěpán 58:31; ... // H18A: 1. 
Klusáček Matěj 57:59; 2. Nykodým Miloš 60:49; 3. Hájek Daniel 64:01; ... ; 
12. Zimmermann Jakub 69:58; ... // H20A: 1. Bořil Tomáš 74:59; 2. Lenkei Zsolt 
76:06; 3. Král Vojtěch 76:54; ... ; 5. Mazúr Martin 78:44; ... ; 12. Bialožyt 
Michal 80:31; ... ; 19. Zelinka Jiří 86:32; ... // H21A: 1. Baier Martin 79:
23; 2. Mazal Zdeněk 84:12; 3. Přibyl Broněk 84:18; ... ; 12. Stehlík Martin 
90:40; ... // H21B: 1. Pýcha Lukáš 81:24; 2. Kalenský Tomáš 86:09; 3. Gomzyk 
Andriy 86:29; ... ; 32. Kabáth David 103:11; ... // H21E: 1. Smola Michal 86:
21; 2. Barták Lukáš 86:24; 3. Kozák Osvald 90:42; ... ; 8. Rajnošek Zdeněk 
97:08; ... ; 15. Bukovac Palo 100:04; ... ; Palas Jan DISK // H35B: 1. Valter 
Dalibor 82:13; 2. Zřídkaveselý Libor 85:16; 3. Gajda Jan 92:44; ... // T8: 1. 
Honzík Tomáš 32:14; 2. Kaplan Jan 37:27; 3. Svoboda Ladislav 42:12; ...
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* ŽB V, F

Máme krásné sobotní ráno a krásný prázdný autobus. Cestu jsem si krátil spánkem na zadním 
pětisedadle(ne, já fakt nejsem fit), takže moc nevim kudy jsme tam (+- Vsetín) jeli, ale to až tak 
nevadí. Fotbalový hřiště, slušná hicna, kopce jak na Hané ... Našim barvám se dařilo, napsal by Zelda. 
Nevím však jak pro ostatní, ale pro mě byl tenhle závod na úrovni tréningu za startovný.

Výběr terénu dadaistickým bodnutím do automapy pořadatelům neodpouštím já ani Tzara! 
Mimochodem na pořádání se napakoval i Tomáš Bořil, jak sme se telefonicky ujistili u skvělý večeře 
na Dolnoveské ve Fryštáku. *Jo, to sem mapoval! Běželo se v takový tý části?* (-: Po návratu na 
chodbu ZŠ TGM překvapí cedule *ZÁKAZ VSTUPU / UKLIĎTE PO SOBĚ!* Takže zákaz porušujem 
a vstupujem si pro svou výstroj. Fak nechápu, kde sme měli spát, když všecky odemčené třidy byly 
zaplněné. Asi u šatních skříněk, nebo kde! Král mezi zábavními podniky Fryštáku je kulturák na 
Dolnoveské. A kulečník MZLU : ZBM skončil 1:3 (uf!). Takže jsem Šilingráckým hřebcům ostudu snad 
neudělal (-:

Do Fryštáku to z Fryštáku není až tak daleko. Vlastě jen o jednu Ves výše. A byly to o poznání lepší 
závody i s rybníkem a skluzavkou, vystaveným Putovním pohárem centra historie orientačního běhu 
Zlín, stánkem plným drahých buzol apod. (-:

Počasí pokračovalo v lámání rekordů, ale naštěstí nás podržely dobře na mapě rozmístěné 
kelímky. Naštěstí bylo výhodnější obíhat než vybíhat. Naštěstí jsme měli štěstí a i když nám týmový 
Putovní pohár centra historie orientačního běhu Zlín o dvě místa unikl, dařilo se. Po vyhlášení, 
zatažení oblohy a nastoupení do busu si dovolím pokračovat úvahou. Takový úvahový sprint. 

Že béčkový závody sou jak béčkový filmy. Koukat se na to dá, leckdy to múže bejt i lepší podívaná 
než papírově lepší film kterej nemá smysl. Nebo spojnice. A pan řidič nám naštěstí odpustil, že. Dík.

* F

19.5.2007 - 2.ŽB-Morava, krátká trať - Vsetín – Semetín

D14B: 1.Horčičková Vendula 17.14; 2.Mátlová Pavlína 18.55; 3.Šimková Johanka 
19.22; ... ; 8.Jemelíková Denisa 23.10; ... ; 13.Koporová Petra 23.34; ... 
; 16.Hrušková Barbora 24.37; ... ; 19.Chromá Kateřina 42.07; ... // D20B: 
1.Borecká Kateřina 44.23; 2.Žabková Markéta 47.35; 3.Valentová Vendula 69.11 
// D21B: 1.Kovaříková Mária 41.05; 2.Horčičková Eva 41.49; 3.Holinková Hana 
44.23; ... ; 20.Šišková Vladimíra 63.09; ... // H20B: 1.Špacír Jan 40.05; 
2.Trojek Pavel 42.10; 3.Zbranek Roman 42.49; 4.Dědic Filip 44.23; ... // 
H21B: 1.Henek Vladan 33.53; 2.Bučánek Antonín 36.13; 3.Hanák Pavel 37.53; ... 
; 20.Otrusina Jiří 44.03; ... ; 38.Pátek Richard 49.12; ... ; 41.Drábek Jan 
55.02; ... ; 47.König Lukáš 65.19; ... 

20.5.2007 - ŽB Morava - klasická trať - Fryšták

D14B: 1. Horčičková Vendula 30.32; 2. Kolářová Renata 31.45; 3. Nožková Sára 
33.23; ... ; 7. Chromá Kateřina 36.49; ... ; 11. Jemelíková Denisa 41.12; ... 
; 14. Koporová Petra 44.54; ... // D20B: 1. Žabková Markéta 60.06; 2. Borecká 
Kateřina 68.40; 3. Maliňáková Petra 85.02; ... // D21B: 1. Holinková Hana 
65.06; 2. Kovaříková Mária 69.50; 3. Horčičková Eva 70.02; ... ; 8. Křístková 
Veronika 84.03; ... ; 15. Šišková Vladimíra 107.42; ... // H20B: 1. Dědic 
Filip 81.35; 2. Špacír Jan 91.11; 3. Zbranek Roman 96.08; ... // H21B: 1. 
Tomanek Daniel 85.52; 2. Hanák Pavel 88.12; 3. Janků Marek 89.01; ... ; 10. 
Otrusina Jiří 96.49; ... ; 27. Drábek Jan 116.13; ...
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Na závody ŽB z našeho oddílu příliš mnoho 
lidí nejezdí, ale to rozhodně neznamená, že 
se naše barvy nevyskytují v horních patrech 
výsledkových listin. Na druhém béčkovém 
víkendu se o to největší měrou postarala 
Katka, která skončila na prvním a druhém místě 
v kategorii D20. Tady je několik jejích postřehů:

Nazdar Katko, na druhých letošních 
moravských béčkách se ti podařilo obsadit 
první a druhé místo v kategorii D20. jak 
vysoko si těchto výsledků ceníš?

Dobrý to je, jsem spokojená. Akorát 
konkurence tam nebyla moc velká, ale dobrý.

Na sobotní krátké trati jsi zahájila vítězstvím. 
Ten závod asi nebyl úplně zadarmo. jak se ti 
líbil ten terén?

Terén byl hodně kopcovitej, bylo tam strašný 
vedro. Bylo to o fyzičce a abys vůbec vydržel 
do toho cíle při tom vedru.

Jak to teda probíhalo na trati?
Na trati, normálně jsem šla na start, vyběhla 

jsem...

Já měl spíš na mysli nějaké chyby, pocity 
z tratě...

Ono to bylo v podstatě jednoduchý, tu 
sobotu, akorát to bylo hodně do kopců a bylo 
vedro, takže to bylo náročný.

V neděli následovala klasika na jiném místě 
v úplně jiném lese. Lišily se ty závody hodně?

Teď si nevybavuju, kde byla klasika...

Ve Fryštáku...
Už vím. Mnohem delší to bylo, ale naštěstí 

tam byly občerstvovačky. Bylo to skopce 
dokopce, ale dobrý to bylo.

Na vaší trati bylo jen deset kontrol, což je 
poměrně málo. Vyhovovalo ti to?

Jo deset, aha... To už je dlouho... Jo, tak jo, 
já nevim...

V průběžném pořadí žebříčku B jsi zatím 
druhá. Jak to vidíš s možným ziskem licence A 
z tohoto žebříčku?

Já myslím, že budu asi druhá.

Takže to zkusíš vyběhnout někde jinde?
Zkusím to na mistrovství, ale tam si moc 

nevěřím.

Děkuju za rozhovor a přeju ať ti to Áčko 
někde spadne

Jo děkuju, byla bych ráda.

* Z 

Ať listuji ve své paměti sebelépe, tak se mi ještě nestalo, že bych jel na závod žebříčku A 
brněnskou emhádou. No nic, všechno je jednou poprvé a tak tedy nezbývalo než sednout na tramvaj 
a vydat se směrem k ZŠ Heyrovského, kde VSK MZLU Brno pořádalo 3. závod ŽA a to vzhledem k 
místu shromaždiště ve sprintu. Start byl až v 11 hodin, takže jsme si my, brněnští, mohli pořádně 
přispat a odpustit si zdlouhavou cestu někam na druhý konec republiky.

Shromaždiště bylo dobře připraveno. Start a především cíl byly přímo v areálu školy, rozklusávání 
bylo možné mimo závodní prostor kolem Svratky. Na trati byla dokokonce umístěna radiokontrola, 
což nebývá na sprintu zvykem. Jediné, co snad chybělo byla trochu větší plocha zastíněných oblastí 
a větší kapacita záchodů. I když na druhou stranu plně chápu pořadatele, že využili záchody ve škole 
i když jich nebyl příliš velký počet.

Shromaždiště ale závod nedělá. Stará mapa prostoru totiž neslibovala nic zázračného, uprostřed 
prostoru jsou všeho všudy 4 úzké uličky a kolem toho prstenec z paneláků. Tuctový prostor jakých 
máme v Brně z BZL proběhaných docela dost. Nutno ale hned na začátek podotknout, že zdání 
může klamat... Meďa připravil velice detailní, ale jak je jeho zvykem i velice přesnou mapu v měřítku 
1:5000 s ekvidistancí 2 metry, která sice asi v některých detailech úplně neodpovídala standardu 
ISSOM, ale to bych hodnotil spíše jako pozitivum. Drobný problém nastal s tiskem tratí. Narozdíl 
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od minulého víkendu ale bylo vše předem oznámeno a nakonec se ukázalo, že to nebyl ani tak velký 
problém. Navíc pořadatelům docela věřím, že za to nemohli...

Dost už ale vykecávání. Start volá. Jako první šli totiž závodit Áčkaři a teprve po nic startovali 
vesměs na stejné tratě kategorii Jihomoravské ligy. Elitní trať měla něco málo pod tři kilometry a 
něco málo přes sto metrů převýšení. Ostatní tratě se pak ukázaly být v podstatě zkrácenou verzí 
této tratě. To ale rozhodně nebylo na škodu, zvláště vzhledem k tomu, že stavitel trati dokázal z 
prostoru vyždímat skutečně maximum. V podstatě na každém postupu bylo co řešit a některé volby 
byly skutečně hodně pěkné a dlouho se o nich diskutovalo.

A jak se našemu oddílu dařilo. V mužských kategoriích řekněme standardně. Nikdo nepropadl 
a nikdo se naopak nepostaral o překvapení, i když třeba já jsem byl ještě v polovině trati na 5. 
místě hned za Bořkem :-). Zato mezi dorostenkami se děli věci. Evaak třetí, Pája čtvrtá. A pak, že 
jsme chlapskej oddíl :-). Za zmínku pak ještě stojí Liborův návrat do elity, který skončil slušným 
devatenáctým místem...

Na vyhlášení se muselo čekat poměrně dlouho, závod totiž pokročoval, jak už jsem se zmiňoval 
výše Jihomoravskou ligou. Dlouhou chvíli jsme si krátili, jak kdo uměl. Třeba koupelí ve Svratce, což 
nebyl zas až tak šílený nápad, jak by se mohlo na první pohled zdát...

Samotné vyhlášení pak proběhlo v tradičním duchu a o zábavu se staraly zase především 
Žabovřesky. Na pokřik „Víc než oddíl“ si už víceméně všichni zvykli, ale skutečnost, že Steeve dorazil 
na bednu v oddílovém pytli, aby splnil Liborův tradiční požadavek, že na bednu se chodí v oddílovém, 
rozchodil jen málokdo.

Po vyhlášení následovalo další čekání, tentokráte na autobus, který nás měl přepravit do 
Zbraslavi, kde pořádalo ABM spolu s BBM závod Českého poháru štafet. V době našeho příjezdu už 
bylo shromaždiště plné koridorů a připravené na závod. Jak se ale ukázalo kontroly ještě ne...

Start byl naplánován na čtvrtou hodinu a já se tedy v tuto dobu vydal bojovat s číslem 60 na 
hrudi za třetí žabiňáckou štafetu. Les byl rychlý a poměrně rovný s pasážemi dvojkových hustníků a 
pasek. Prostě pěkný prostor pro rychlé štafety. V mém případě pak byl problém s tím slovem rychlé. 
Liborovi se asi úplně nelíbilo, že na diváckém přeběhu jsem jeho štafetu držel mezi žabiňáckými až 
na pátém místě těsně za Tomskáčem...

Hlavní poenta celého závodu ale přišla až v pytlíku. Byly tam totiž dvě kontroly, 160 a 161. 
Byly zhruba 150 metrů od sebe a nebyla to ani farsta. Některé kategorie měli jednu z nich a druhé 
druhou. Popravdě řečeno ani nevím, co přesně za problém s nimi bylo. Já měl razit 161. Byl jsem na 
správném místě, razil 161 (i když už jsem moc nemyslel a nevím jestli to číslo bylo na stojanu nebo 
na krabičce) a nestačil se divit,že v čipu mám kontrolu 160... V mém případě to nebyl zas až takový 
problém, na 50. místo v H21 se nehraje. Šlo o dorostence, kteří nutně potřebovali body, neboť 
hostující Víťa Bravený v neděli nemohl běžet, protože šťítkoval kontroly.

Celý zbytek závodu se pak ani moc neřešilo, jak kdo běží, ale spíš co s 
těmi dvěmi kontrolami, na kterých údajně byly prohozené krabičky. 

Libor okamžitě podal protest, ale ani ten nic moc neřešil, protože 
zrušení dorostenecké kategorie by našim štafetám body také 

nepřineslo...
Nakonec to dopadlo tak, že se rušily jen kategorie s 

kontrolou 160, protože na kontrole 161 byly dvě holky, 
které vysílačkou dělaly rádio (což také něco vypovídá o 
pořadatelské úrovni), které závodníky údajně informovaly 
o správném kódu kontroly. Přišly jsme tak tedy s jistotou 
o čtvrté místo štafety dorostenek. O tom jak to dopadne 
v dorostencích ale ještě jasno nebylo. Kategorie se sice 
nerušila, ale někteří závodníci  nerazili kontrolu, kterou 
měli v mapě a měli by být disk, což se týkalo mnoha štafet 

včetně obou našich. Situaci sice ještě mohl zachránit Oťas 
na prvním úseku druhé žabiňácé dorostenecké štafety v 

nedělním závodě, ale to přecejen nebyla tolik potřebná 
jistota. Ze závodu jsme tedy odjížděli s konstatováním, že ráno 

moudřejší večera a dali situaci volný průběh... 
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Na tomto místě bych ještě rád utrousil pár slov o tom proč (údajně) tato situace nastala. Jistý 
Pavel Ptáček z Bety totiž musel nutně roznášet všechny kontroly a nestíhal to a ještě v době startu 
některé v lese neměl. Není tedy divu, že se stalo to, co se stalo... Navíc se pak hrozně divil, co že to 
má ten Libor zas za problém... Jo a ještě jeden hlod. ABM má údajně na poště obsílku, že závody 
nejsou povoleny místním mysliveckým sdružením. Z nějakého záhadného důvodu ji ale nikdo nestihl 
převžít...

No nic, sobotní den byl za námi, a tradičně jako poslední jsme tedy odjeli zpět do Brna těšíce se 
na zítřejší závod, který už by snad mohl být bezproblémový.

K Bohémě pro nás ráno přijel jiný autobus s jiným řidičem, který byl, jak se později ukázalo, dosti 
veselá kopa. Shromaždiště bylo stejné jako včera, ani koridory se příliš nezměnily, pouze přibila 
divácká kontrola uprostřed diváckého přeběhu. Podstatnou změnou ale bylo to, že závod opět 
pořádalo VSK MZLU Brno.

Dnešní závod se odehrával v podstatě v jiném prostoru než ten včerejší, obě mapy se příliš 
nepřekrývaly a co je nejdůležitější, ani si nebyly příliš podobné. Dnes na nás čekalo ještě menší 
převýšení než včera, zato přibylo velké množství hustníků.

Stejně jako včera jsem se vydal na první úsek štafety s číslem 60, tedy ZBM3. Drobný rozdíl tu ale 
byl, vzhledem k Dejvově potížím s ukradeným batohem (Co jsem tak slyšel, tak Otriho horizontová 
párty byla vůbec docela kvalitní akcička :-)) se Libor posunul do druhé štafety a mě finišoval Brabík 
ze včerejší čtvrté. Zážitků z lesa mám skutečně dost a dost. Už jednička byl slušnej hukot. Zhruba 
60 lidí si to namířilo na kolmo dvojkovým hustníkem pro kontrolku. Byl to docela nářez, i když my, co 
jsme se na startu nikam necpali jsme na to docela doplatili, jelikož předbíhání bylo v první fázi závodu 
prakticky nemožné. Ocitl jsem se dost vzadu a začínal tušit, že to bude opět propadák jako včera. 
Na trojce jsem předbíhal Jirku Ehla, cestou na pětku Jeldu,... No a pak to přišlo. Běžím po cestě 
hustníkem a najednou se zprava vyřítí Hranol. Mám zato, že to musel dost posrat, ale stejně se ho 
snažím držet. Zachvilku se objevuje i jihlavský dres a v něm Lauič. Tak asi to není až taková krize :-)

Tyhle dva borce vidím zhruba už po desátou kontrolu. Jedenáctka je dlouhá a všichni to nějak 
záhadně obíhají, zatímco já jdu natvrdo rovně a využívám několika menších cestiček. Zdá se že to 
bylo výhodné, dostávám se za záda Drodovi. Pak mám ale delší farstu těsně před přeběhem, musím 
jako jediný se svého balíku na kontrolu 160... Trochu mi cukli a na přeběhu se pohybuji někde kolem 
dvacítky. Zbývá už jen pytlík. První se zdá být lehká, hustníkem, cesta, konec, doprava, paseka, 
lampion. teorie dobrá, praxe nikoliv. První překvapení nastalo, když jsem v dohledévce téměř vrazil 
do Kodyho, který šel na tu stejnou a vůbec nebyl slušný. Pak jsem zjistil, že ta paseka tam spíš není 
než je, našel druhou farstu, o tu se srovnal a teprve potom našel svůj lampion. Celý mě to stálo dvě 
a půl minuty a dost mě to naštvalo, jelikož ten balík, který mi cukl před diváckou ji našel v pohodě. 
Zbylé dvě kontroly do cíle, včetně farstované(!) sběrky jsem už našel bez problému a na finiši se 
nenechal ojet od Šalátíka a dovezl tak Otrimu štafetu s luxusním koněm a ještě k tomu jako druhou 
ze žabiňáckých štafet.

Po doběhu jsem pak slyšel spíše negativní reakce. Hustníkový závod se obecně moc nelíbil. Musím 
ale podotknout, že s tím nesouhlasím. Mapa byla skvělá (až na tu jednu paseku) a závod byl dost 
technický. Navíc jsem se po závodě bavil s Jardou Dokouplilem a ten říkal, že inkriminovanou paseku 
dokonce nechával před závodem přemapovávat. To je znamení, že chyba byla možná i trochu ve mě, 
když jsem podcenil zdánlivě velmi jednoduchou kontrolu

A jak závod probíhal dál? Po druhém úseku vedli naši muži i dorostenci. Příliš se nedařilo 
dorostenkám. Milouš statečně stahoval téměř dvacetiminutovou ztrátu, kterou vyrobil Oťas. Otri 
s Martináčem šli naprosto stejný závod. jejich časy se lišily o vteřinu a tak se mužská trojka stále 
držela před dvojkou. Vše měl rozhodnout třetí úsek. Mezi muži to nedopadlo úplně podle našich 
představ. Už před diváckým úsekem se přes Pallyho přehnal Bingo a suverénně si vedení podržel až 
do cíle. Libor pak skvělým výkonem udolal Brabíka a vrátil druhou štafetu tam, kam patří. Dorostenci 
pak své snažení dotáhli na první a sedmé místo, což lze považovat za úspěch.

Po skončení závodů následovalo vyhlášení výsledků za oba dva dny. Pořadatelé poněkud nelogicky 
vyhlásili i zrušené kategorii D18 a D21. O zábavu se ale staral opět kdo jiný, než žabiny :-). Nejprve 
jsme sice trochu nezvládli situaci, když jsme Víťovi nezabránili aby šel na stupně ve VBM overalu. Pak 
už ale nastaly naše chvíle. Je s podivem, že se nikomu nezdálo divné, že vítězná štafeta dorostenců 
má za sebou vlajkonoše Bořka. Vysvětlení na sebe nedalo dlouho čekat. Vyhrávali se totiž kartony 
vody a tak borci potřebovali mít volné ruce, aby mohly obsah láhví co nejrychleji vyprázdnit do 
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svého okolí. Například u Aljoši se to nesetkalo s pochopením a Libor hned dostal sprda :-) Ostatní 
zúčastněné to ale dost pobavilo, stejně jako následná Miloušova promenáda v plavkách... 

Následovalo pak už jen tradiční balení stanu a odjezd domů. Tentokrát jsme dokonce neodjížděli 
poslední, což ale nebyla zdaleka první pointa zpáteční cesty. Řidič totiž náhle a nečekaně odbočil 
do Ostrovačic. Už to nám bylo poněkud podezřelé, ale zatím jsme to neřešili. Když pak pokračoval 
Ostrovačicemi směrem na Říčky, už to začali někteří jedinci řešit. Celou situaci rozlouskl nakonec 
Pepa Šuler, který se šel řidiče zeptat kudy že to jede. Dostal nečekanou odpověď, že někam na 
výlet. Našli jsme si tedy vhodné místo pro otočení autobusu a jelo se zpátky :-) Tentokráte už Pepa 
nenechal nic náhodě, i když nakonec následovala docela vtipná okružní jízda Brnem, jelikož jsme se 
nějak nebyli schopni domluvit kudy že se to pojede a kde kdo chce vystupovat. Já nakonec autobus 
opustil na Přívratu a zdali se nakonec dojelo až k Bohémě skutečně nevím...

A co říci závěrem. Asi to, co už všichni dávno vědí. VBM prostě závody pořádat umí a ABM s BBM 
prostě ne. Popravdě řečeno, ať jsou zelení, jací jsou na jejich závody je radost přijet. Je to záruka 
profesionálního pořadatelského výkonu. Zvlášť dobrý dojem na mě udělal Jarda Dokoupil s tím 
přemapováváním paseky. Navíc když si vzpomenu jaký harakiri jsme páchali na MČR na Růžené...

* Z

26.5.2007 - HI-TEC Sprint Cup - Brno – Bystrc

D16A: 1. Novotná Tereza 13.11; 2. Kosová Denisa 13.16; 3. Kubátová Zuzana 
13.50; 4. Šulerová Pavlína 14.23; ... // D18A: 1. Mádlová Věra 14.39;  2. 
Bochenková Ivana 14.44; 3. Kabáthová Eva 14.46; ... // D20A: 1. Doležalová 
Vendula 18.45; 2. Svobodná Šárka 18.51; 3. Hlavová Hana 19.47; ... ; 9. 
Štěpánská Adéla 20.51; ... ; 16. Stratilová Marie 27.46; ... // D21A: 1. 
Bednářová Dana 14.31; 2. Plochová Dominika 14.51; 3. Horčičková Eva 14.52; 
... ; 5. Tvarůžková Petra 15.38; ... ; 7. Gebauerová Jana 15.55; ... ; 17. 
Palátová Petra 16.51; ... ; 31. Jindřišková Martina 17.55; ... ; 38. Jiráčková 
Jana 19.19; ... ; 44. Kroutilová Eva 27.23 // D14C: 1. Mátlová Pavlína 13.02; 
2. Nožková Sára 13.13; 3. Koláriková Lucie 14.11; ... ; 5. Chromá Kateřina 
14.13; ... ; 7. Hrušková Barbora 14.38; ... ; 11. Koporová Petra 15.14; ... 
; 14. Svobodová Klára 16.33; 15. Jemelíková Denisa 18.42; ... // D16C: 1. 
Matějková Zuzana 17.15; 2. Rusá Šárka 17.55; 3. Šinclová Zdenka 18.12;  ... ; 
5. Kolaříková Anna 23.32; ... // D21C: 1. Křístková Veronika 21.33; 2. Horká 
Jana 23.46; 3. Škodová Petra 23.49; ... // H21E: 1. Procházka Jan 16.56; 2. 
Smola Michal 17.02; 3. Matějů Luboš 18.13; ... ; 6. Rajnošek Zdeněk 18.25; 
7. Palas Jan 18.40; ... ; 18. Zřídkaveselý Libor 19.12; ... ; 40. Stehlík 
Martin 20.45; ... // H16A: 1. Nečas Jiří 14.58; 2. Zimmermann Štěpán 15.10; 
3. Hnilica Přemek 15.16; ... // H18A: 1. Klusáček Matěj 17.15; 2. Hájek Daniel 
17.20; 3. Nykodým Miloš 17.39; ... ; 5. Zimmermann Jakub 17.53; ... // H20A: 
1. Holas Štěpán 17.05; 2. Beneš Jan 17.34; 3. Král Vojtěch 17.41; 4. Bořil 
Tomáš 18.09; ... ; 12. Zelinka Jiří 19.41; ... ; 24. Dědic Filip 22.05; ... ; 
Bialožyt Michal DISK // H21A: 1. Černý Michal 16.00; 2. Henych Martin 16.06; 
3. Vítek Tomáš 16.19; ... ; 20. Otrusina Jiří 17.52; ... ; 54. Brabec Jaroslav 
19.37; ... ; 61. Ehl Jiří 21.22; ... // H14C: 1. Ludvík Vojtěch 13.57; 2. 
Vavrys Johan 15.03; 3. Klusáček Jan 15.39 ... ; 5. Jašek Otakar 16.10; ... // 
H21C: 1. Kabáth David 20.04; 2. Hošek Václav 20.56; 3. Strejček Petr 20.59; 
... ; 27. Pátek Richard 25.10; ... ; 30. König Lukáš 25.59; ... ; 44. Drábek 
Jan 29.53; ... ; 46. Prokop Petr 32.59; ... // H35C: 1. Mlynárik Peter 16.33; 
2. Procházka Tomáš 17.11; 3. Sochor Tomáš 18.17; ... ; 18. Hájek Petr 30.26; 
... // H45C: 1. Václavek Tomáš 17.34; 2. Procházka Antonín 18.11; 3. Chmelař 
Miroslav 18.30; ... ; 15. Štěpánský Václav 23.34; ... // P: 1. Tomeš Petr 
15.48; 2. Hrobařová Lenka 18.57; 3. Koutný Michal 18.59; ...
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26.5.2007 - Český Pohár štafet B - Zbraslav

D14: 1. ZBM 2 (Hrušková Barbora, Šulerová Hana, Tesařová Markéta) 77.41; 2. 
DCE (Mrázová Pavla, Procházková Marie, Rusá Pavla) 80.33; 3. DKP (Dlouhá Hana, 
Nováková Tereza, Svobodná Tereza) 84.06; ... // H18: 1. ZBM 1 (Nykodým Miloš, 
Bravený Vít, Klusáček Matěj) 115.08; 2. PHK 1 (Kubát Pavel, Műller Martin, 
Kubát Jan) 116.29; 3. SRK (Dusílek Adam, Pátek Lukáš, Ptáček Jiří) 117.50; 
4. ZBM 2 (Hájek Daniel, Zimmermann Štěpán, Zimmermann Jakub) 118.37; ... // 
H21: 1. PGP 4 (Matějů Luboš, Šedivý Jan, Procházka Jan) 117.17; 2. SJC 1 
(Beneš Jan, Holas Štěpán, Kodeda Štěpán) 119.53; 3. TZL 1 (Šidla Jan, Pekárek 
Evžen, Smola Michal) 121.52; ... ; 6  ZBM 1 (Bořil Tomáš, Palas Jan, Rajnošek 
Zdeněk) 124.51; ... ; 18. ZBM 2 (Bialožyt Michal, Stehlík Martin, Kabáth 
David) 133.02; ... ; 35. ZBM 3 (Zelinka Jiří, Otrusina Jiří, Zřídkaveselý 
Libor) 147.33; ... ; 52. ZBM 4 (Ehl Jiří, Humlíček Aleš, Brabec Jaroslav) 
159.37; ... ; 57. ZBM 6 (Tomeš Petr, Drábek Jan, Mlynárik Peter) 174.40; ... 
; 60. ZBM 5 (Prokop Petr, Pátek Richard, König Lukáš) 192.11; ...

27.5.2007 - Český Pohár štafet B - Zbraslav

D14: 1. TRI 1 (Laštůvková Petra, Kosová Štěpánka, Nožková Sára) 75.21; 2. 
ZBM 2 (Hrušková Barbora, Jemelíková Denisa, Tesařová Markéta) 78.52; 3. 
DKP 1 (Dlouhá Hana, Nováková Tereza, Svobodná Tereza) 81.54; ... // D18: 
1. UOL 1 (Poklopová Lenka, Indráková Adélka, Jakobová Adélka) 94.05; 2. 
LPU 1 (Knapová Jana, Petráčková Klára, Procházková Michaela) 96.57; 3. JIL 
1 (Šmidrkalová Monika, Mechlová Lenka, Freyová Andrea) 101.19; ... ; 9. 
ZBM 1 (Šulerová Pavlína, Mezníková Lucie, Kabáthová Eva) 111.49; ... ; 26. 
ZBM 2 (Klusáčková Zuzana, Koporová Petra, Chromá Kateřina) 146.12;  ... /
/ D21: 1. SHK 1 (Mádlová Věra, Fejlková Martina, Stehnová Zuzana) 124.01; 
2. DKP 1 (Kovářová Kristýna, Karochová Simona, Svobodná Šárka) 125.49; 3. 
KON 1 (Hlavová Jindra, Smičková Eva, Hlavová Hana) 131.36; ... ; 14. ZBM 1 
(Štěpánská Adéla, Palátová Petra, Tvarůžková Petra) 151.01; ... ; 24. ZBM 2 
(Jindřišková Martina, Borecká Kateřina, Žáčková Iva) 166.54; ... ; 29. ZBM 3 
(Křístková Veronika, Šišková Vladimíra, Ehlová Pavla) 181.00; ... // H18: 1. 
ZBM 2 (Hájek Daniel, Zimmermann Štěpán, Zimmermann Jakub) 118.20; 2. VIZ 1 
(Bednařík Antonín, Hladík Jiří, Malý Ondřej) 120.45; 3. LPU 2 (Hovorka Lukáš, 
Nožka Radek, Petržela Jan) 122.52; ... ; 7. ZBM 1 (Jašek Otakar, Nykodým 
Miloš, Klusáček Matěj) 135.28; ... // H21: 1. TZL 1 (Šidla Jan, Pekárek Evžen, 
Smola Michal) 132.21; 2. ZBM 1 (Bořil Tomáš, Rajnošek Zdeněk, Palas Jan) 
133.30; 3. PGP 4 (Matějů Luboš, Šedivý Jan, Procházka Jan) 135.45; ... ; 26. 
ZBM 2 (Bialožyt Michal, Stehlík Martin, Zřídkaveselý Libor) 155.11; ... ; 30. 
ZBM 3 (Zelinka Jiří, Otrusina Jiří, Brabec Jaroslav) 160.42; ... ; 52. ZBM 
4 (Ehl Jiří, Humlíček Aleš, Mlynárik Peter) 199.47; ... ; 54. ZBM 5 (Drábek 
Jan, Pátek Richard, Prokop Petr) 210.16; ...

Už se skoro stávalo tradicí, že na Áčkových 
závodech se v našich barvách dostávali na 
přední místa pouze kluci a pokud někdo z holek, 
tak Evaak. Jak se ale zdá, blýská se na lepší 
časy. V Bystrckém sprintu totiž obsadila Pája v 
kategorii D16 čtvrté místo a přes snahu mému 
mikrofonu uniknout se jí to nakonec nepodařilo 
:-) 
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Nazdar Pájo, v letošním třetím závodě 
žebříčku A jsi skončila čtvrtá. Jakou hodnotu 
pro tebe to umístění má?

Já jsem strašně ráda, protože nikdy předtím 
se mi to takhle nepovedlo a určitě... Jsem fakt 
ráda.

Nemrzelo tě potom, že ta bedna byla 
skutečně hodně blízko?

Ani ne. Já jsem to vůbec nečekala, takový 
dobrý umístění a půl minuty bylo fakt hodně. 
Neměla jsem na ně. 

Jak to probíhalo na trati? Vůbec jsi netušila, 
že můžeš být tak dobrá, byla tam ještě nějaká 
rezerva?

Vůbec jsem to netušila, jenom jsem doběhla 
holku, která šla přede mnou minutu. S tím jsem 
tak trochu počítala, ale že budu tak hrozně 
dobře, to jsem fakt nečekala.

Myslíš, že ti mohlo nějakým způsobem 
pomoct, že ten sprint byl v Brně?

To si myslím, že spíš ne, to je asi úplně 
jedno.

Jak se ti ten závod líbil?
No moc, díky tomu umístění se mě fakt líbil.

Já nemyslel jen díky tomu umístění, ale třeba 
i to kde se běželo, jak to bylo postavený...

Vzhledem k tomu, že mě sprinty nikdy moc 
nešly. Teda vůbec mě nešly. Vzhledem k tomu, 
že tenhle se mi fakt povedl, tak se mě to líbilo. 
Hezkej terén a tak...

V průběžném pořadí žebříčku A jsi v současné 
chvíli na pátém místě. Jak vidíš pokračování 
sezóny?

Ty jo, fakt? Tak díky. No, nevím doufám, že 
se mě to bude dařit i dál.

Na ten závod ve sprintu navazovaly štafety. 
Jak jsi vnímala situaci kolem těch kontrol 160 
a 161?

Já jsem to ani moc nevnímala, prostě to 
šlo docela mimo mě, ale docela mě mrzelo, že 
nám to potom zrušili, protože jsme byly docela 
dobrý. Ňák mě to ale nevadí.

Jak jsi tedy spokojena se svým výkonem a 
výkonem štafety jako celku?

Mě se to teďka na těch štafetách moc 
nedaří. Vždycky kazím konce, ale doufám, že se 
to nějak vylepší do podzimu.

Děkuju za rozhovor a přeju ať tam ta bedna 
někdy spadne na těch Áčkách.

Jo díky, tobě taky.

* V 

1.5.2007 - 4. kolo VČP, OM a veteraniáda na KT - Kostelecká Lhota
H21C: 1.Weiner Jakub 36.21; 2.Kolín Jan 36.26; 3.Hovorka Jan 37.09; ... ; 
19.Matej Lexa 42.58; ...

1.5.2007 - 5. kolo VČP, OM a veteraniáda ve sprintu - Kostelecká Lhota
H21C: 1.Hovorka Jan 16.07; 2.Weiner Jakub 17.11; 3.Kolín Jan 17.15; ... ; 
40.Matej Lexa 22.51; ...

5.5.2007 - Oblastní žebříček - Karlovice
H21L: 1. Král Vojtěch 62.01; 2. Poklop Martin 65.30; 3. Hanák Pavel 67.20; 
... ; 5. Otrusina Jiří 68.06; ...
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12.5.2007 - Mistrovství MSK - krátká trať - Pražmo
H21C: 1. Žaloudík Jiří 42.32; 2. Holas Tomáš 43.09; 3. Bialožyt Michal 44.35; 
...

12.5.2007 - Oblastní mistrovství a veteraniáda na klasické - Petříkovice
H21A: 1. Palas Jan 84:05; 2. Novotný  Tomáš 85:07; 3. Bláha Jan 89:12; ...

*Oddílová GP

1. Eva Kabáthová 1090,52; 2. Miloš Nykodým 1088,94; 3. Tomáš Bořil 1074,14; 4. 
Daniel Hájek 1061,94; 5. Matěj Klusáček 1054,77; 6. Adam Chromý 1051,02; 7. 
Štěpán Zimmermann 1045,99; 8. Zdeněk Rajnošek 1043,73; 9. Libor Zřídkaveselý 
1031,21; 10. David Kabáth 1021,36; 11. Jakub Zimmermann 1020,53; 12. Paĺo 
Bukovac 1017,72; 13. Petra Tvarůžková 990,99; 14. Adéla Štěpánská 979,78; 15. 
Jan Palas 972,68; 16. Jana Gebauerová 953,47; 17. Michal Bialožyt 952,21; 18. 
Jiří Zelinka 945,69; 19. Jiří Otrusina 929,89; 20. Pavlína Šulerová 927,32; 
21. Martina Jindřišková 919,35; 22. Kateřina Chromá 916,98; 23. Kateřina 
Borecká 914,40; 24. Martin Stehlík 910,60; 25. Tomáš Dlabaja 909,99; 26. 
Jaroslav Brabec 879,47; 27. Petra Koporová 877,13; 28. Barbora Hrušková 
858,51; 29. Marie Stratilová 857,52; 30. Václav Štěpánský 849,73; 31. Denisa 
Jemelíková 839,49; 32. Matěj Lexa 831,71; 33. Pavel Brlica 827,15; 34. 
Otakar Jašek 811,34; 35. Petra Palátová 804,69; 36. Richard Pátek 791,24; 
37. Peter Mlynárik 769,84; 38. Jana Jiráčková 731,63; 39. Jan Drábek 711,48; 
40. Lukáš König 684,28; 41. Filip Dědic 673,18; 42. Jan Brlica 660,45; 43. 
Maroš Bukovac 652,82; 44. Jiří Ehl 644,15; 45. Zuzana Klusáčková 607,82; 46. 
Alena Bukovacová 585,45; 47. Iva Žáčková 578,07; 48. Aleš Humlíček 557,70; 
49. Vladimíra Šišková 529,79; 50. Veronika Křístková 512,17; 51. Lenka 
Koporová 499,74; 52. Jiří Procházka 495,67; 53. Petr Hájek 463,27; 54. Petr 
Prokop 452,31; 55. Martin Mazúr 435,91; 56. Lenka Zemanová 433,78; 57. Marek 
Šplíchal 430,96; 58. Michal Jirka 418,58; 59. Dominika Malá 416,99; 60. Soňa 
Beržinská 400,17; 61. Dušan Hrnčiar 390,97; 62. Tomáš Kolbaba 371,64; 63. 
Lucie Mezníková 365,47; 64. Pavla Ehlová 364,41; 65. Jitka Kabáthová 316,49; 
66. Ladislav Svoboda 308,48; 67. Hana Nedbálková 301,22; 68. Martin Veselý 
299,40; 69. Adriana Plotzerová 271,34; 70. Petr Tomeš 258,41; 71. Barbara 
Reinerová 252,02; 72. Vendula Svobodová 233,31; 73. Tomáš Humlíček 232,38; 
74. Anna Kolaříková 218,48; 75. Tomáš Zvárik 217,83; 76. Jaroslav Koča 
195,99; 77. Vít Bravený 192,00; 78. Hynek Jemelík 183,92; 79. Vojtěch Koča 
181,14; 80. Dušan Bukovac 156,18; 81. Dominika Kuthanová 153,31; 82. Mária 
Baranová 145,48; 83. Dana Mikešová 139,10; 84. Eva Kroutilová 128,95; 85. 
Lucie Procházková 128,30; 86. Jana Zehnulová 117,22; 87. Eva Chromá 113,88; 
88. Eva Šmídová 110,88; 89. Klára Svobodová 105,95; 90. Jana Nováková 104,72; 
91. Lenka Hýblová 99,24; 92. Zuzana Stehlíková 68,21; 93. Alan Lexa 54,82; 
94. Jana Čábelková 51,99; 95. Ondřej Ehl 0,00

*Oddílová MTBO GP

1. Zdeněk Tišnovský 1045,70; 2. Tomáš Kavan 953,90; 3. Adéla Štěpánská 
950,15; 4. Ondřej Šňupárek 941,05; 5. Martin Tišnovský 690,15; 6. Jiří Ehl 
678,90; 7. Václav Štěpánský 632,85; 8. Barbara Reinerová 476,34; 9. Ivan 
Sladký 410,60; 10. Kateřina Sladká 407,04; 11. Jan Drábek 379,96; 12. Iva 
Žáčková 367,16; 13. Michael Urbánek 309,77; 14. Radka Kavanová 268,23; 15. 
Pavel Mudrák 236,55; 16. Stanislav Mudrák 206,97; 17. Soňa Beržinská 197,52; 
18. Pavla Ehlová 168,18
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HSH Ranking - květen 2007

D: 1. Stará Zdeňka 1.0000; 2. Brožková Dana 0.9528; 3(4). Stehnová Zuzana 
0.9323; 42(39). Gebauerová Jana 0.7991; 54(58). Tvarůžková Petra 0.7837; 
59(52). Palátová Petra 0.7698; 71. Jindřišková Martina 0.7458; 120(122). 
Stratilová Marie 0.6604; 133(120). Bukovacová Alena 0.6481; 170(167). Žáčková 
Iva 0.6004; 231(250). Jiráčková Jana 0.5076; 274(232). Kabáthová Eva 0.4465; 
298(299). Ehlová Pavla 0.4120; 307(352). Štěpánská Adéla 0.3950; 362(435). 
Šišková Vladimíra 0.3204; 378(310). Reinerová Barbara 0.3017; 402(384). 
Kroutilová Eva 0.2681; 494(500). Borecká Kateřina 0.1671; 498(501). Navrkalová 
Petra 0.1645; 504(329). Křístková Veronika 0.1594; 515(512). Baranová Mária 
0.1491; 556(391). Beržinská Soňa 0.1235; 590(471). Hýblová Lenka 0.1016; 
671(752). Zehnulová Jana 0.0675; 675(664). Procházková Lucie 0.0663; 
742(734). Šulerová Pavlína 0.0454; 772(764). Čábelková Jana 0.0369; 803(640). 
Humlíčková Kateřina 0.0260; 874. Bystrá Pavlína 0.0000; 874. Rieglová Tereza 
0.0000; 874. Kadlecová Zlata 0.0000; 874. Bajtošová Hana 0.0000; 874. Uhnavá 
Markéta 0.0000; 874. Tesárková Iva 0.0000; 874. Rambousková Hana 0.0000;
H: 1. Smola Michal 1.0000; 2(3). Procházka Jan 0.9563; 3(4). Mrázek Jan 
0.9514; 9(10). Rajnošek Zdeněk 0.9231; 11(7). Bukovac Paľo 0.9115; 23(26). 
Palas Jan 0.8857; 73(65). Zřídkaveselý Libor 0.8188; 82(70). Stehlík 
Martin 0.8087; 107(112). Bukovac Maroš 0.7776; 129(145). Zelinka Jiří 
0.7570; 138(134). Otrusina Jiří 0.7496; 139(135). Bialožyt Michal 0.7492; 
174(349). Bořil Tomáš 0.7212; 213. Brabec Jaroslav 0.6853; 251(254). Lexa 
Matěj 0.6487; 262(261). Ehl Jiří 0.6395; 269(169). Klusáček Matěj 0.6330; 
313(375). Mazúr Martin 0.5935; 329(319). Hrnčiar Dušan 0.5827; 375(353). 
Pátek Richard 0.5467; 412(283). Kabáth David 0.5067; 429(416). König Lukáš 
0.4908; 456(448). Humlíček Aleš 0.4589; 464(390). Veselý Martin 0.4554; 
496(494). Prokop Petr 0.4184; 552(498). Tomeš Petr 0.3607; 561(751). Drábek 
Jan 0.3531; 628(616). Dlabaja Tomáš 0.2939; 669(534). Pracný Jakub 0.2575; 
678(857). Dědic Filip 0.2512; 679(579). Chromý Adam 0.2509; 706(686). Bukovac 
Dušan 0.2274; 725(595). Zvarik Tomáš 0.2133; 735(728). Nykodým Miloš 0.2043; 
797(799). Zimmermann Štěpán 0.1586; 803(812). Zimmermann Jakub 0.1539; 
816(704). Hájek Daniel 0.1462; 843(773). Svoboda Ladislav 0.1336; 901(903). 
Kolbaba Tomáš 0.1040; 1133(1120). Jevsejenko Alexandr 0.0373; 1231(1498). 
Hájek Petr 0.0200; 1292(1291). Zámečník David 0.0000; 1292(1291). Šabo 
Mikuláš 0.0000; 1292(1291). Denemarek Ivo 0.0000; 1292(1291). Michl Martin 
0.0000; 1292(1291). Stehlík Ondřej 0.0000;
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*P  �
* 2. – 3. 6. – SO, NE – ŽA, GČP a nominační závody na MED a MSJ – klasická trať + krátká trať 
(VRL + SJC) - centrum: Mostek – start: SO: 12:00, NE: 9:30 – doprava: zvláštním autobusem v 7:
00 od Bohémy – ubytování: tělocvična = nutno vzít sebou spacák a karimatku – vedoucí: Libor 
Zřídkaveselý – terén: různé typy – mírně členitý, hodně členitý i rovinatý, místy skalky a kameny, 
les je převážně dobře průběžný, prostor je v nadmořské výšce  340 - 520 m n.m (SO); v S a V části 
prostoru kopcovitý a kamenitý, místy skalní srázy, v centrální části rovinatý s jehličnatým porostem 
(NE) – příjezd: okolo 18:00 v neděli
* 2. – 3. 6. – SO, NE – ŽB–M – klasická trať + krátká trať (KON + UOL) - centrum: Bělkovice (SO), 
Olešnice (NE) – start: SO: 12:00, NE: 10:00 – doprava: zvláštním autobusem v 9:00 od Bohémy 
– ubytování: tělocvična = nutno vzít sebou spacák a karimatku – vedoucí: ??? – terén: Porostově 
různorodý les s řadou terénních tvarů a průměrnou sítí komunikací ve svahu v nadmořské výšce 
250 - 450 m n.m (SO); porostově různorodý les s řadou terénních tvarů, v západní části četné 
vápencové útvary (NE) – příjezd: okolo 17:00 v neděli
* 6. 6. – ST – mapový trénink – Deblín – sraz: 16:15 u Bohémy – mapa: Kamenný 533 – typ 
tréninku: shluky – doprava: zvláštním autobusem
* 9. – 10. 6. – SO, NE – M ČR na krátké trati (ASU+ZLH) – centrum: Horní Údolí u Zlatých Hor 
– start: SO: 12:00, NE: 9:30 – doprava: zvláštním autobusem v 7:30 od Bohémy – ubytování: 
tělocvična = nutno vzít sebou spacák a karimatku – vedoucí: Libor Zřídkaveselý – terén: velké 
množství objektů po důlní těžbě, zčásti kamenitý, množství skal a skalek, rozmanité porosty, 
kopcovitý (460 – 975 m.n.m.), množství bodových objektů – příjezd: okolo 18:00 v neděli
* 13. 6. – ST – mapový trénink – Kohoutovice, „Pavlovská“ – sraz: 16:15 – mapa: Troják – typ 
tréninku: okruhy – doprava: bus č. x25, x37
* 16. – 17. 6. – SO, NE – ŽB-M – klasická trať + krátká trať (TRI) - centrum: Mosty u Jablunkova 
– start: SO: 12:00, NE: 10:00 – doprava: zvláštním autobusem v 7:30 od Bohémy – ubytování: 
tělocvična = nutno vzít sebou spacák a karimatku – vedoucí: Libor Zřídkaveselý – terén: kopcovitý, 
podhorský až horský s pestrou skladbou porostu, různá průchodnost (místy podrost, tráva, 
borůvčí, ve vyšších partiích dobře běhatelný les). – příjezd: okolo 18:00 v neděli 
* 20. 6. – ST – mapový trénink – Bystrc, „U borovice“ – sraz: 16:15 – mapa: Veveří – typ tréninku: 
paměťové tandemy – doprava: bus č. 54 nebo tram č. 1, 3, 11
* 23. 6. – SO – 6. Jihomoravská liga (BBM) – Příbram na Moravě – start: 10:30 – doprava: 
zvláštním autobusem v 8:30 od Bohémy – vedoucí: Jitka Kabáthová – příjezd: okolo 15:30
* 27. 6. – ST – mapový trénink – Medlánky, sedlo pod Medláneckým kopcem – sraz: 16:15 
– mapa: Koleje PoPoVo – typ tréninku: štafety – doprava: bus č. 53
 
* PRÁZDNINY!

* T  �.    �

Den Doba Skupina Typ tréninku Místo

Pondělí 15:30 – 17:00
16:00 – 17:00

Zhusta
žactvo

běžecký
běžecký

Žabovřesky – Rosnička
Žabovřesky – Rosnička

Úterý 17:00 – 18:30 Zhusta běžecký Lesná – BCVČ, Milénova ulice 

Středa 16:15 – 18:00 všichni mapový okolí Brna – viz samostatným rozpis

Čtvrtek

14:00 – 15:00
16:00 – 17:30
16:00 – 17:30
20:00 – 21:30

začátečníci
Zhusta
žactvo
Zhusta

tělocvična, 
hřiště
běžecký – dráha
běžecký – dráha
hry (jen duben)

tělocvična Kotlářská – ZŠ Kotlářská
Žabovřesky – Rosnička
Žabovřesky – Rosnička
tělocvična Právnická fakulta, Veveří

Pátek 18:00 – 20:00 Zhusta
florbal, 
basketbal

tělocvična Kotlářská – ZŠ Kotlářská

Sobota – závody OB –
Neděle – závody OB –
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Blíží se termíny přihlášek na letní vícedenní, na které je možné se přihlašovat přes náš přihláškový 

systém a jelikož si startovné na vícedenních závodech platí každý sám, tak je tu několik pravidel, 
který by jste měli dodržet, aby jste byli v ten správný termín na tyto závody přihlášeni: 

1) Do interní poznámky k závodu uveďte způsob ubytování a případně další věci, které je 
potřeba zaplatit (dopravu, apod.) anebo mi pošlete tuto informaci mailem.
2) Zaplacení startovného a ubytování musí být do termínu přihlášek, tzn. že peníze budou 
na oddílovém účtu do dne přihlašovacího termínu. Ten kdo nebude mít do daného termínu 
zaplaceno a nějak se jinak se mnou nedomluví, tak jej na závody nepřihlásím. 
Způsob platby: 
* nejlépe na oddílový účet: 177571562/0300, v.s. 003xxxx (xxxx = registrační číslo). Do zprávy 
pro příjemce uveďte název závodu nebo zkratku oddílu, co jej pořádá. Informaci o provedené platbě 
mi pošlete mailem.
* hotově Liborovi nebo mně, ve vlastním zájmu mě o této skutečnosti informujte.
* odečtem z oddílového účtu – pouze pro ty, kteří budou mít i po odečtu částky za startovné na 
oddílovém účtu částku vyšší než záloha tzn. vyšší než 700, - Kč.
3) Pokud se přihlásíte na vícedenní závody sami, dejte mi o této skutečnosti vědět.
4) V tabulkách níže jsou uvedeny jednotlivé závody. V tabulce jsou uvedeny oficiální termíny 
přihlášek. Interní termíny přihlášek přes oddílový přihláškový systém jsou vždy – 2 dny.

  * 29. 6. – 1. 7. 2007                     Cena střední Moravy – není rozpis
 

  * 11. 8. – 12. 8. 2007                   Pěkné prázdniny – není rozpis

  * 31.8. – 1.9. 2007                       Cena východních Čech 2007 – není rozpis

* 6.7. – 8.7. 2007 Advanta Cup 2007 - 
Šediviny

KOB Dobruška

4.6. 2007 Později
HDR, HD10, 12, 14, 55, H65 180 280

P1, P2 180 180

ostatní 360 480

ubytování 15O

* 14.7. – 15.7. 2007 GP Silesia 2007 - 
Bohdanovice

KOB Dobruška

15.5.2007 15.6.2007 30.6.2007 Později

DH10-12, DH10N 240 320 400 480
TK, TD 240 240 240 240

HDR 210 210 210 210
Ostatní 300 400 500 600

vložený sprint 50 60 70 80

ubytování 180

*VÍCE NA WEBU V ČLENSKÉ SEKCI � ..�
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*Ve čtvrtek plánované jednání delegace Českého svazu orientačního běhu u ministra životního 
prostředí Martina Bursíka se neuskuteční pro nemoc pana ministra. Hlavním cílem setkání bylo 
dát „ministerské posvěcení“, impuls, signál k tomu, aby jednání zástupců ČSOB a MŽP o smlouvě 
o pořádání závodů trvající od roku 2004 byla letos v létě skutečně dokončena. Snad dojde na 
náhradní termín v červnu.

*Změna nominace na červnové ME v MTBO v Itálii: nejedou Hana La Carbonara a Jiří Hradil, v 
mužích byl nominován Radek Laciga, v ženách se náhradnice zatím řeší (Chudíková, Hančíková). Na 
ME nás tak budou reprezentovat: Renata Paulíčková, Michaela Lacigová, Martina Tichovská, Eva 
Hašková, Marie Hrdinová - Lubomír Tomeček, Martin Ševčík, Jan Svoboda, Radek Laciga, Jaroslav 
Rygl, Jan Lauerman a Ctibor Podrábský.

*Nominace na EOYC a JOEC MTBO do Itálie: přímá nominace - D17: Lamichová Martina, 
Švarzbachová Lucie, Pařízková Anežka; D20: Hančíková Hana, Doležalová Hana, Fajtlová Jana; 
H17: Tišnovský Martin, Bogar Kryštof, Fajtl Jaroslav; H20: Pospíšek Marek, Bogar František, 
Zuna Jaroslav; nepřímá nominace (ale s možností se zúčastnit) - D17: Hančíková Kateřina, Králová 
Michaela, Švarzbachová Tereza; D20: Bochenková Martina, Štěpánská Adéla, Kiacová Zuzana; 
H17: Laciga Jakub; H20: Bobek Tomáš, Kroupa Jan.

*V Českém poháru štafet po 4. kole je v mužích v čele TZL se ziskem 109 bodů, druhá je štafeta 
PGP (106) a třetí ZBM (95), 4. SHK, 5. SJC, 6. SCP. V ženách získala nejvíce bodů štafeta SHK (60), 
druhá je DKP (49) a třetí LPU (48, 4. KON, 5. PHK, 6. SJC. V dorostencích vybojovala štafeta PHK 
77 bodů, o druhé místo se dělí SRK a LPU se ziskem 76 bodů. V dorostenkách jasně vede UOL (60 
bodů), druhá štafeta LPU 52, a třetí SSU 46.

*Všem slavícím přejeme kromě štěstí i zdraví!

Zámečník     David   3.6.1975
Humlíčková   Kateřina  14.6.1976
König      Lukáš  17.6.1980
Kafka      Ondřej   8.6.1981
Koča      Jaroslav   15.6.1982
Kadlecová    Zlata  16.6.1983
Tesárková    Iva   7.6.1985
Stehlík      Martin  25.6.1985
Svoboda      Aleš  19.6.1986
Palátová     Petra  30.6.1986
Chromý       Adam  24.6.1988
Kabáthová    Eva  13.6.1989
Šulerová     Pavlína  23.6.1991
Koporová     Petra      5.6.1993
Fráňová      Kristýna  12.6.1993


