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Jarní sezóna nám vyvrcholila a naše barvy byly opět vidět hodně vysoko. Na první pohled by se
tedy mohlo zdát, že nebylo snadné vybrat pouze jeden výkon měsíce. Je sice pravda,že minimálně pět
z nás by si zasloužilo na tomto místě být a kterýkoliv jiný měsíc by asi i bylo, ale Evaakovi se podařil
skutečně husarský kousek, když se dvojitým vítězstvím v Mostku nominovala na juniorské mistrovství
světa v Austrálii a stala se tak zajisté největším překvapením celé nominace. Rozhovor s ní byste ale
na tomto místě hledali marně, jelikož se nachází na jiném místě tohoto čísla, v článku věnovaném
všem nominovaným závodníkům jak na juniorské mistrovství světa, tak na MED. Takže Evaaku drž se a
pozdravuj klokany! * Zelda

* R
Závěr jarní části sezóny se i letos, jako každý
rok odvíjel v duchu nominačních závodů na různé
světové a evropské akce. Do uzávěrky tohoto
čísla budou sice známy nominace na všechna
mistrovství a dorostenci už budou mít dokonce
odběháno, ale vzhledem k tomu, že musím
mapovat na dlohou a nevyskytuji se příliš často
v Brně se mi podařilo uskutečnit pouze pět
rozhovorů s těmi, co se nominovali na Juniorské
mistrovství do Austrálie a na MED do Maďarska
(kromě Milouše).
Takže tady je první z rozhovorů, který jsem
uskutečnil se Steevem, který se nominoval na
MED v kategorii H16:
Nazdar Steeve, gratuluju k nominaci na MED,
jak se tam těšíš? Není to tvoje první účast...
Určitě se těším. Minulej rok se mi MED líbil,
i když letos ta závěrečná příprava byla trochu
horší, ale nakonec jsme se do Maďarska přece
jenom vydali. Myslím, že jsme natrénovali pěkně.
Není to tak specifickej terén jako minulej rok.
Minulej rok to bylo v těch závrtech a bylo to
hodně těžký. Teď si myslím, že to tak těžký není.
Uvidíme.
Na tu závěrečnou přípravu jsem se chtěl také
zeptat. Kde byl problém, že se nakonec na tu
závěrečnou přípravu do toho Maďarska nejelo?
Steeve: Já myslím, že problém byl hlavně v
šéftenérovi, kterej si naplánoval v sobotu svatbu,
takže závěrečná příprava byla vlastně hned po
mistrovství České republiky na krátké trati v
pondělí, úterý ve Zlíně a pak jsme se s Liborem
domluvili, že vlastně Petr Mádle a Věrka Mádlová
odvezou do Maďarska budem teďka čtvrtek,
pátek, sobota, neděle v Maďarsku. Petr Mádle
nám stavěl tréninky. Myslím, že to byla dobrá
příprava před MEDem. Mě se to líbilo.

Jaká teda vládne atmosféra v družstvu, když se
dějou takovýhle věci?
JaPo to vysvětlil proč to bylo, že to věděli už
dlouho, že se tam nepojede. Já myslím, že nálada
je dobrá. Já teda nevím jak ostatní, každopádně
my čtyři jsme v tom Maďarsku byli, takže víme jak
to tam vypadá a na MED jedem vlastně středa,
čtvrtek před medem, takže oni uvidí taky ten
terén. samozřejmě si v něm potrénují. Myslím si,
že to nebude špatný.
Na MED jsi se nominoval díky nominačním
závodům v Mostku. Jak se ti ty závody líbily?
Obecně se mi závody líbily. Tratě myslím,
že nebyly postavený špatně. les byl si myslím
hodně pěknej, akorát už byla aféra na BENu s
tou zmiňovanou fólií na mapě. Já nevím, mě se
to třeba nestalo, mě to nevadilo. Ta mapa občas
byla trochu hůř čitelná, to je pravda. Ale co se
týče jinak, zázemí, pořadatleský centrum, start
bylo jinak v pořádku.
Právě co se týče té mapy. Myslíš že to výrazně
ovlivnilo regulérnost toho závodu? Jak bys tu
situaci popřípadě řešil?
Tak regulérnost závodu... Nevím komu se
to přesně stalo. Vím, že se to stalo Bořkovi
a Rajmovi. Bořek to měl fakt dost špatný.
Nedokážu říct jestli to ovlivnilo jeho nominaci.
každopádně tu sobotu hodně nechal na té klasice
díky mapě. Já nevím jak bych to řešil. Záleží na
tom, kolik by to mělo lidí, jestli to bylo na zrušení
kategorie, težko říct, nedokážu to posoudit.
Jak jsi spokojený se svými výkony právě na
těchto závodech?
V sobotu jsem tu klasiku vyhrál asi o dvě
minuty. ta si myslím, že byl dobrej výkon.
Neudělal jsem žádnou chybu, šel jsem bez chyby.
S tím závodem jsem určitě spokojenej a v neděli
to bylo třetí místo. Jsem si vědom toho, že na
čtvrtou kontrolu jsem udělal asi minutu chybu a
pak tam byly takový malý dohledávky. Ta čtvrtá
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kontrola, bylo to tam takový divný. Nechci
říct,že mapa neseděla, ta bych asi přehnal.
Jak hodnotíš letošní nominační kritéria? Zase
se měnily a bylo kolem nich hodně spekulací,
že si trenéři nenechali otevřený zadní vrátka
a nenominovali se tím pádem v uvozovkách ti
nejlepší. Co ty na to?
Jak v které kategorii bych řekl. Třeba v
šestnáctkách si myslím, že ti nejlepší... Je
jich tam víc, samozřejmě, těžko vybírat třeba
z šesti čtyři, to se musí podle nominačních
závodů. Třeba v osmnáctkách si myslím, že...
Nevím, nevím jestli tam jedou ti nejlepší,
ale nominační kritéria... Vlastně vloni byli
nominační kritéria, že jeli dva jeli z nominačních
závodů a dva se vybírali podle toho, jak to
vidí trenéři, podle Áčkovýho žebříčku. Tento
rok byli tři z nominačních závodů a jeden se
donominoval po krátké trati, což si myslím,
že úplně optimální není protože, jak si říkal,
nenechal si žádný zadní vrátka, takže nebylo to
dobré rozhodnutí.
Už jsi nakousl téma krátké trati. To byl
poslední test před mistrovstvím. Jak by jsi
zhodnotil svůj výkon, skončil jsi bez medaile?
Nevím, jak bych svůj výkon zhodnotil, určitě
se mi ten závod nepovedl. Udělal jsem chybu
hned na jedničku. Konzultoval jsem to s druhým
mapařem, který tu část nemapoval. Mluvil jsem
s ním o tom, že tam bylo víc jam, v mapě byla
jenom jedna. On říkal, že ty jámy byly menší.
S tím jsem souhlasil, ale je fakt, že kontrola
by tam asi být neměla. A jinak nevím, hodně
lidí si stěžovalo na mapu, že to nesedělo. Co
se týče závodu, myslím si, že to nebylo úplně
optimální. Myslím si, že to semifinále bylo lepší
než to finále. Těžko říct, myslím, že to nebyl
nejlepší závod.

Minulej rok si myslím, že se mi docela
dařilo, i když to bylo hodně specifický, ale můj
cíl je takovej odvézt si individuální medaili,
to znamená ze sprintu nebo z klasiky, plus
bych chtěl medaili ze štafet. Uvidím, minulej
rok se nám štafety vůbec nepovedly. Uvidíme
jak to půjde na klasice, ten terén by měl bejt
podobnej ve štafetách.
Takže děkuju za rozhovor a přeju ať si ty cíle
splníš.
Jo díky, taky.
Na MED se v osmnáctkách nominovali
dva naši zástupci, Milouš a Jára. Tady je tedy
rozhovor s druhým jmenovaným:
Nazdar Járo, gratuluji k nominaci na MED. Ač
jsi vloni nebyl, tak to přesto není tvoje první
účast. jak se těšíš?
Těším se určitě hodně, protože jsem s tím
letos už moc nepočítal. V podstatě jsem to už
chtěl skoro vzdát, už jsem se chtěl vykašlat na
ten orienťák, ale jako vždycky jsem našel novou
sílu a začal jsem točit.
Nominoval ses díky nominačním závodům v
Mostku. Jak se ti ty závody líbily?
Jak se mě líbily už asi každej viděl na
internetu myslím dost důrazně. Byly by asi
pěkný, kdyby ta mapa byla desítka, na tu
klasiku, protože jak to bylo postavený, tak to
bylo fakt na nic. Kdyby se taky nerozpíjela, to
bylo taky hodně velký mínus a v neděli to podle
mě bylo docela pěkný, ale nebylo to zas až tak
těžký, na můj vkus.

Čili myslíš, že po pořadatelské stránce to byl
zase pouze podprůměr?
No jak se to vezme. Já myslím, že zázemí
bylo dobrý, centrum, hudba a tak, start byla
taky dobrej. V sobotu to semifinále mi přišlo, že
ta mapa už místy neseděla, ale tratě si myslím
byly pěknější než v neděli, kde většina kategorií
měla dlouhý traverz, asi šestiminutový, což si
myslím, že na middle rozhodně nepatří. To je
tak postup na klasiku.
Jaké jsou tedy tvoje cíle pro letošní MED.
S čím by jsi byl spokojený po skončení
mistrovství?
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Nakousl jsi to téma mapy. Jak bys tu situaci
řešil co se týče regulérnosti závodu?
Ten závod rozhodně podle mě regulérní
nebyl vzhledem k tomu, že někomu se ta mapa
rozmočila a někomu ne a nejde to rozhodně
svádět na to, že někdo běhá nějakým jiným
stylem, třeba jako Bořek, že tu mapu holt o
trošičku víc zatěžuje, protože si myslím, že
kdyby to bylo v normálním mapníku, tak se
mu tohle nikdy nestane, protože mě se to
ještě nikdy nestalo, že by se mě takhle zničila
mapa v mapníku, protože když se rozpije,
tak tam zůstane přilepená na tom mapníku
a je to všechno v pohodě vidět, pokud to
teda neroztrháš na kousíčky a neroztrháš na
čtverečky.
Jak by jsi zhodnotil svoje výkony v těch
nominačních závodech?
Na klasice jsem byl třetí, to bylo asi trochu
ovlivněný tím, že Milouš to pokazil, Danáč si
udělal něco s nohou nebo kotníkem, myslím.
Jinak jsem běžel v podstatě docela dobře až
na to, že některý ty kontroly jsem v té mapě
vůbec neviděl, hlavně v tom kopci skalnatým. A
na middlu, tam jsem udělal pár chybek, takže
tam jsem byl až čtvrtej. V podstatě tam Danáč
a Milouš neběželi, protože Danáč nemohl a
Milouš si vzal špatnou mapu.
Co situace kolem připrav na MED. jelo se
pouze do Zlína a do Maďarska jste se museli
podívat po vlastní ose.
No řekl bych, že ve Zlíně kopce byly daleko
větší než v tom Maďarsku. Moc podobný to
tam nebylo. To soustředění se mi nelíbilo ze
dvou důvodů. Zaprvé protože mě bylo celou
dobu strašně blbě, bolela mě hlava a zadruhé
bulo to fakt brutální, ten les nic moc, mapa
taky. Do Maďarska jsme museli jet sami
protože se JaPo ženil. Bylo to hodně dobrý,
protože pan Mádle tam jel s náma ještě s
Věrkou a musím říct, že jsem od něj nečekal
takový výkony s jeho postavou. Musím ho
hodně pochválit, protože se tam o nás pěkně
staral. Bylo to všechno zařízený a fakt v
pohodě, jako s Liborem.
Myslíš, že to nedělá zlou krev, že část
reprezentace se do toho Maďarska podívala a
část ne?
Já myslím, že oni nám to nijak nezávidí,
nebo, nevím. Pan Mádle říkal, že kdyby se ho
někdo zeptal jestli může jet taky, tak klidně

vezme to jeho osmimístný auto a můžou tam
klidně jet další čtyři lidi, takže to je asi jenom
o tom, že se nikdo další nezeptal. Třeba z
Hradce o tom určitě ví, že má velký auto, že by
tam mohl jet někdo další a myslím, že v tom
problém nebyl. A myslím si, že to je možná i
přínos pro ty ostatní, protože třeba já rozhodně
si to nebudu nechávat pro sebe, co jsem tam
zjistil. Ukážu jim mapy, fotky a myslím si, že to
je férový. Že jsem si tam jel sám a nikomu nic
neříkat, nevím, to pro mě nemá smysl takhle si
dělat nějaký výhody.
Na co si věříš? naposled když jsi byl na MEDu
v Čechách, tak z toho byly tři medaile.
No tak letos je to trochu slabší, s tím
trénováním, nemám štěstí se zdravím a takhle,
ale byl bych rád, kdybych byl alespoň jednou do
šestýho místa, na velké bedně, hlavně teda na
klasice. Myslím, že letos na sprintu moc šancí
nemám protože jsem neběhal skoro žádný
rychlosti, musím přiznat. Byl jsem nemocnej
a pak mě bylo blbě a to se fakt nedalo. No
myslím, že ty štafety, tam bysme mohli nějakou
tu medaili vytavit z toho.
Takže děkuju za rozhovor a přeju ať ti tam ty
tvoje prognózy spadnou.
Jo, já taky děkuju a doufám, že se taky ještě
někdy někam nominuješ, Zeldo.
Stejně jako na MED, tak i na JMS se z
našeho oddílu nominovali hned tři zástupci.
Věkem ještě osmnáctky Evaak a Klusy a
tentokráte už „regulérní“ junior Chrobák. Dáma
má přednost, takže tady je rozhovor Evaakem,
která byla asi největším překvapením celé
nominace:
Nazdar Evaaku, gratuluju k nominaci na
juniorské mistrovství do Austrálie, jak se tam
těšíš?
Čau Zeldo, no tak uvidím ještě, doufám, že
mě vyjdou víza a pokud to vyjde, tak těším se
do Austrálie, moc.
V obou nominačních závodech v Mostku jsi
zvítězila. jak se ti ty závody líbily?
Závody se mi líbily. Měla jsem štěstí na
mapu, ne jak Bořek. Tratě mě přišly hezky
postavený, les se mě líbil. Když se mě podařil
postup na jedničku, tak jsem si začala i trochu
věřit a nakonec se mě to docela povedlo, oba
závody.
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Už jsi zmínila tu mapu. Tys ty problémy
neměla, ale jak bys tu situaci řešila. přišly ti ty
závody regulérní?
No tak to bylo hodně blbý, s takovou mapou
se určitě nedá podat dobrej výkon. Překvapilo
m, že to Bořek dotáhl na to šestý místo, což
mě přijde hodně dobrý. Stalo se to vlastně
jenom Bořkovy a Rajmo tam měl taky bílý
místa. Dopadlo to, jak to dopadlo, kluci to
řešili nějak, ale protest nepodali a asi by to ani
nestálo za tu námahu.
Víš o někom u vás v holkách, že měl tu mapu
špatnou, nebo to byla otázka jen těch kluků?
Spíš jenom těch kluků. O holkách nevím,
nikdo si nestěžoval.
Pokud se nepletu tak tato vítězství pro tebe
byla v Áčkovém žebříčku v pořadí druhé a
třetí. jak se ti podařilo naladit právě na ty
nominační závody?
Jé, tak to fakt asi neznám odpověď. Stěstí?
Jak probíhala příprava na juniorské
mistrovství? Přece jenom simulovat Austrálii
v lokalitách blízkých České Republice asi
moc nejde. Jak se vám to podařilo nebo
nepodařilo?
Měli jsme jedno soustředění ještě minulý
týden. Tam jsme si dávali nějaký rychlejší
tréninky. Mapa teda fakt asi nejde trénovat na
podobné napě jako v Austrálii a podle toho, co
jsem viděla. Tak hlavně běhat...
Jaký máš teda informace o klimatu,
porostech, mapách z Austrálie?
Hlavně o počasí, to je hodně zajímavý, co mě
dneska říkal Adam. Tři stupně, no doufám, že
tam bude o něco tepleji aspoň. No a pak jsem
viděla na tom soustředění ty mapy a vypadá to,
že to bude pěkně těžký. No tak uvidíme.
Bude to tvoje první juniorské. Co od toho
očekáváš, co se týče výsledků?
Jo, no první juniorský, takže si to vůbec
nedokážu představit. Spíš je škoda, že celkově
tam bude míň lidí, protože pokud za mnou
ještě někdo bude míň lidí, než by bylo jinde.
Na juniorské jedou pouze čtyři juniorky. Jak
vidíš svoje šance do štafety? Jedna z vás
dostane Černýho Petra.
olky určitě poběží štafetu, já je budu
povzbuzovat. Teda vlastně slyšela jsem, že asi

taky poběžím nějakou smíšenou, ale rozhodně
myslím, že jsou zkušenější a ony poběží.
Takže děkuju za rozhovor a užij si to tam a
zaběhni i nějakej ten výsledek.
Dík, víc než oddíl!
Dalším nováčkem nominovaným z našich řad
je Klusy, takže tady jsou jeho názory před jeho
prvním juniorským mistrovstvím:
Zdar Klusy, gratuluju k nominaci do Austrálie
jako jedinému staršímu dorostenci. jak se tam
těšíš?
Těším se hodně, dík za gratulaci. Jsem toho
ještě takovej celej zmatenej, že přece jen ten
posun bude velkej, zima tam bude, ale zas je to
úžasný. Těším se.
Jaké byly z tvého pohledu nominační závody?
Tak, co se týče výběru terénu a stavby tratí,
tak se mi docela líbily. Průser byl ta fólie v
sobotu a vlastně i v neděli, ale v sobotu se to
víc projevilo, protože to byla klasika a bylo to
trošku vlhčí, celkově, takže se to rozmočilo a
to byl průser. jinak tam byly možná malinko
chybky v organizaci, ale jinak si myslím, že
terén a tratě byly pěkné.
Co tvoje výkony? Dvakrát jsi vyhrál mezi
staršími dorostenci. Asi můžeš být jenom
spokojený...
Jsem hodně spokojený, možná to mohlo
být ještě malinko lepší, abych se protlačil ještě
mezi těmi juniory malinko dopředu. Pár chyb
jsem tam udělal, ale nebyly to nijak zásadní
chyby, že bych se za ně musel hodně stydět,
nebo, že bych si je musel vyčítat tak aby to byl
nepovedený závod.
O té fólii na té mapě už jsi se zmiňoval. Jak
bys tu situaci řešil? Myslíš, že ty závody byly
regulérní, třeba co se týče nenominování
Bořka?
Já jsem o tom přemýšlel, jak by se to dalo
řešit a nic jsem nevymyslel. Tomu se dalo
předejít, mělo se tomu předejít a když už s
tomu nepředešlo, tak minimálně tu omluvu,
nevím, prostě to byl průser a je to škoda. Je to
velká škoda a dalo se tomu předejít.
Právě se vracíš ze závěrečné přípravy. Jaká
byla?
Byla dobrá, nebyla extra náročná. Bylo to
takový pěkný vyladění, spíš že se ten kolektiv
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stmelil. Počasí vyšlo, jídlo vařili dobře, takže
dobrý.
Jaké jsou tedy cíle reprezentace popřípadě
tvoje?
Cíle reprezentace jsou zaběhnout co nejlíp
a nedostat ponorku ještě na mistrovství, aby
jsme pak přežili ten týden, co tam budem
cestovat. Moje cíle jsou hlavně nezklamat tu
důvěru, zkusit tam zaběhnout co nejlíp, ale
říkám si, že tam můžu jen překvapit. Už mi
to pár lidí taky řeklo, takže se pokusím nebýt
tak nervózní, jak by se na první pohled mohlo
zdát, že budu, jak se znám, že bych byl. Zkusím
trošku překvapit nějak.

jehličí, takže jsem spadl aniž bych to čekal,
takže jsem tam ani nestačil dát ruka a zrovna
jsem spadl hlavou na šutr, takže jsem tam
dostal pěknou pecku.
Ovlivnilo to nějak tvoji další přípravu? Musel
jsi nějakou dobu odpočívat?
Nesměl jsem s tím běhat v pondělí, v úterý.
ve středu jsem taky ještě nešel, protože den
po tom to prý taky nedělá dobře, měl jsem to
zafačovaný, takže jsem si akorát odpočinul,
zregeneroval, takže si myslím, že to velký vliv
určitě nemělo. možná ani malý.
Jak se ti ten závod líbil, krom toho, že jsi
nedokončil finále?
Ten začátek nebyl špatnej, ty nepřesnosti
v mapě prý byly až v místech, kde jsem vůbec
nebyl. les to byl pěknej, myslím, že by to
nemuselo být špatný, kdybych si neudělal to
zranění.
Takže děkuju za rozhovor a pozdravuj klokany
v Austrálii
Díky
A jako poslední na řadu přichází již zkušený
harcovník ověnčený dva roky starou juniorskou
medailí ze štafet, Chrobák:

Jaké máš informace o terénu, o těch
závodech, klimatu, vůbec o Austrálii?
Informace jsou docela úplné, o klimatu.
Jednak poreferovali Hóna s Edou, kteří tam
byli, jednak stránky jsou plné map, takže jsme
se dívali. Libor nám promítal spoustu různých
map, povídal o terénu, co je tam jinýho, na
co si máme dávat pozor, takže myslím, že ty
informace co se dalo sehnat, to jsme sehnali
a co se ještě dá sehnat, tak to seženeme do
odletu.
Na závěr pár otázek, co se týče krátké, takže
trochu mimo mísu. Co se ti vlastně stalo na té
krátké, to tvoje zranění?
No, šlápl jsem tam, kam jsem neměl. Bylo to
docela na začátku, v rovný pasáži. Myslel jsem,
že to je jenom nějaký svah s jehličím, tak jsem
na to šlápl a on to byl pravděpodobně kámen,
na kterým byla vrstvička mechu kluzkýho a

Nazdar Chrobáku, gratuluji k již třetí
nominaci na juniorské mistrovství světa,
tentokrát do Austrálie. jak se tam těšíš?
Tak určitě se tam těším, protože je to taky
poznání novýho kraje a taky hlavně kvůli tomu
juniorskýmu.
Nominoval jsi se díky nominačním závodům
v Mostku. jak se ti ty závody líbily, popřípadě
povedly?
Přišlo mě to jako normální průměrný závody.
Blbá byla ta mapa, jak se rozpíjela. Já jsem s
tím naštěstí problém neměl, takže já si na to
nemůžu nijak stěžovat. Myslím si, že ten druhej
den se mě povedl, ten jsem šel hodně dobře,
ale ten první den jsem nějak moc nemohl
fyzicky. S prvním dnem nejsem spokojenej.
Nemohla výkon v tom závodě ovlivnit
skutečnost, že jsi předtím mapoval v Norsku a
nemohl se plně věnovat tréninkové přípravě?
To si myslím, že právě ne, protože když jsem
běhal v Norsku, tak jsem cítil fakt fazónu a
prostě cítil jsem se dobře, krásně jsem běhal do
kopců, říkal jsem si, že jsem fakt připravenej a
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pak jsem přijel do Česka a najednou jsem vůbec
nemohl a teď myslím, že už je to lepší.
Už jsi zmínil tu mapu. Jak bys tu situaci řešil,
protože třeba Bořek měl tu mapu opravdu
hodně špatnou?
Kdyby to byli první pořadatelé, kteří to
zkusili, tak bych na to neřekl nic, protože
se to musí někdy zkusit, ale myslím si, že
ti pořadatelé do toho šli, i když věděli, že
to nemůže dopadnout dobře podle těch
předchozích závodů, takže si myslím, že to
byla hodně velká chyba od těch pořadatelů
a myslím, že bych to řešil nějakým větším
trestem ze strany ČSOB.
Čili ten závod bys nijak nerušil? Byly to
nominační závody a ta nominace tím
mohla být ovlivněna. Myslíš si tedy, že to
byla spravedlivé vůči třeba právě tomu
Bořkovi, nebo i dalším, kteří se tím pádem
nenominovali, i když by na to jinak šanci měli?
Dá se říct, že to bylo regulérní, protože
jakoby všichni měli stejný podmínky, ale blbý
je, že někdo běhá jiným stylem a ten, kdo se
o tu mapu, jakoby víc stará, tak se mu s ní nic
nestane, ten, kdo vlastně běhá s tom mapou
hruběji, ten si s ní něco udělá, takže těžko říct.
Rozhodně bych to nijak nesušil, protože si zase
myslím, že se o tu mapu dá postarat tak, když
je špatná, aby se s ní tohle nestalo, což ale
rozhodně neznamená, že to nevadí, že taková
mapa je. Myslím si, že to chce akorát dát
tomu pořadateli najevo pořádně důrazně, že
takovýhle mapy ne, ale když už taková mapa je,
tak to rozhodně není důvod ke zrušení závodu.
Jak probíhala příprava před juniorským? jak
se vám dařilo či nedařilo simulovat ty terény
v Austrálii?
No tak ty terény v Austrálii jsou úplně
jiný. Když jsme byli v tom Švýcarsku, tak
tam ta mapa Švýcarská je podobná té mapě
Australské, ale to je tak jediný, že jako ty
údolí a ty šutry jsou tam jakoby stejný, ale ten
porost je úplně jinej, takže to se moc nedá
nasimulovat, to budeme simulovat asi spíš až
ten týden, co tam budem teď před tím.

Posledním ostrým testem před juniorským,
posledními velkými závody v Čechách byla
krátká. Ty jsi tam skončil druhý. Jak bys ten
svůj výkon zhodnotil?
Tam se mě to strašně nedařilo, asi jsem měl
ten druhej den úpal, protože když jsem běžel,
tak se mi zatmělo před očima a praštil jsem
tam sebou a vůbec jsem se nemohl věnovat té
mapě, naprosto jsem nemohl fyzicky. Strašně
jsem musel dřít, jít do toho na krev a myslím si,
že to, že jsem druhý je špatná vizitka úrovně
orienťáku v Čechách, protože si myslím, že s
tím , jak jsem běžel bych měl být rozhodně
mnohem hůř než druhý.
Co úroveň toho závodu, po pořadatelské
stránce?
To si myslím, že bylo dobrý, akorát byly
slabší místa, nedá se říct, že chyby v mapě, ale
spíš v klasifikaci, že něco bylo přehnaný moc,
něco naopak podceněný, ale myslím si, že to
byly rozhodně podařený závody a nic moc bych
tam nevytýkal.
Já bych se tedy vrátil zpět k tomu
juniorskému. Bude to už tvoje třetí juniorské.
Jaké jsou tedy cíle pro ten letošní rok?
Tak cíle mám dopadnout líp než vloni.
Takže třeba konkrétně nějaké umístění na
těch jednotlivých tratích?
Nejlepší by pro mě bylo, kdybych se ve všem
zlepšil, takže třeba ve sprintu být v desítce, to
už je hodně vysokej cíl a hlavně na té klasice
bych chtěl zabodovat, protože pořád si myslím,
že moje nejsilnější trať je klasika, ale zatím se
mě ještě nikdy na juniorským nepodařila.
Jaká panuje atmosféra v týmu před
juniorským. Na co si všichni věří?
Tak to si moc neříkáme, kdo si an co věří,
ale myslím si, že taková nálada, takovej ten
týmovej duch tam panuje dobrej.
Takže děkuju za rozhovor a přeju ať se nejen
tobě, ale i celé reprezentaci daří. * Zelda
Tak jo, díky.

Jaké máte tedy informace o té Austrálii, co se
týče počasí, terénů, tratí?
Máme docela dobrý informace, ale ne
dostatečný a myslím si, že hlavní sběr informací
bude probíhat ten týden před tím juniorským.
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* �.  �. ŽBM
Na druhé (tedy- třetí a čtvrté) béčka jsme od Bohémy vyrazili v silné sestavě 11 děvčat a řidič.
Po několika desítkách minut na téma „zda ještě nikdo nepřijde“ jsme přece jenom vyjeli. Cesta do
Olomouce netrvala dlouho a co nevidět jsme se rozvalovali na hřišti místní jednoty v BělkovicíchLašťanech, pod nosy nám voněly grilující se makrely a celkově to vypadalo jako docela oddechový
den. Nebýt tratí které slibovaly větší než malé množství kilometrů a převýšení, kterému šlo při
pohledu na protější masív (tedy- masívek) ztěží uvěřit. Čas před startem jsme si krátili klábosením o
všem možném, četbou novin, mladší kategorie pak průzkumem ovocných stromů v okolí.
Idylka mi skončila někdy okolo druhé, kdy jsem se přece jenom musela začít strojit do lesa. Reakce
doběhnuvších byly různé- od nevybíravého „fekál“ po „příjemné proběhnutí kilometrům navzdory“.
Tak uvidíme. První kontrolka docela čistým lesem, druhá- aha volba. Nemohla jsem se rozhodnout,
jestli cesta zleva nebo zprava a proto jsem se vydala demokraticky rovně přes to zelené a žluté. Asi to
nebyl nejlepší nápad, ale zřejmě ho mělo několik lidí přede mnou, takže díky pozdnímu startu to zas
tolik nebolelo. Dále se pokračovalo od hustníčku k hustníčku, celkem krátké postupy a vybírat si už
moc nešlo. Následovalo stoupání, dlouhý postup (kde byla ale volba docela jasná) a občerstvovačkaionťák Pavlíka Hanáka. Potom několik postupů čistým lesem vesměs z kopce, závěrečná, skalková
partie (sakra, chyba), kus po cestě ke sběrce a odtud ještě dalších 400 m do cíle. Celkově se mi trať
líbila, v daném terénu toho o moc víc už postavit nešlo a navíc díky perfektně sedící mapě nebyla ani
úvodní- hustá- část nijak prudná.
Po závodech jsme se ubytovali v místní skolovně (jako téměř jediný oddíl:-) a na doporučení
Vlaďky jeli do Dolan na večeři. Vlaďka nám sice poradila, abychom si dali poloviční porce..ale kdo by
to bral vážně? Až když nám jídlo přinesli, zjistili jsme že tady nedávají na části talíře různé věci, nýbrž
celý spodek je pokrytý zeleninou, v druhém patře jsou nasypané hranolky a na tom všem trůní sýr.
Po hodině boje s touto sportovní stravou jsme se s funěním přesunuly opět do tělocvičny, kde nás
velmi rychle zmohla únava.
Další den ráno nás vítala zamračená obloha. Tak rychle- nastoupit do autobusu a vyrazit směr
Bouzov- Olešnice, kde si na nás pořadatelé z Konice nachystali middle. Ještě než jsme stihli postavit
stan, začly dopadat první kapky deště..druhé, třetí...a po zbytek dne tak zůstalo. Vzhledem ke
startovnímu času jedna jsem šla radši rovnou moknout do lesa. Trať i terén se od včerejška dost
lišily. První část krátké byla postavena v rychlém smrkovém lese, kde nebylo jak se ztratit a nešlo
o nic jiného, než co nejrychleji běžet. Potom přišel přeběh údolí a druhá čast v kamenitých svazích,
srázcích a šutrech, což bylo mnohem záludnější a než člověk připustil, že tady nepůjde jenom o to „co
nejrychleji to napálit zhruba tímto směrem“, přišel o několik cenných minutek.
Celkově se však vraceli všichni spokojení- minimálně ze závodu, s výsledky to bylo různé- a
nakonec, i přes neustávající déšť, docenili skvělý výběr shromaždiště s (operativně) krytým
posezením a občerstvením v režii místních fotbalistů a hasičů, klasickou pohodu ze strany konických
pořadatelů, přiměřené množství toiek a vůbec, všechny ty věci, na které se normálně nadává...
Odjížděli jsme s pocitem příjemně stráveného víkendu a „tak akorát“ závodů; přes provazce deště
jsme se krok za krokem prokousávali k Brnu. * Verča
2.6.2007 - 4. závod ŽB Morava - klasika - Bělkovice – Lašťany
D14B: 1. Horčičková Vendula 30.53; 2. Šimková Johanka 35.40; 3. Kosová
Štěpánka 36.02; ... ; 7. Jemelíková Denisa 37.29; ... ; 9. Hnilicová Šárka
39.00; ... ; 11. Hrušková Barbora 41.03; ... ; 13. Chromá Kateřina 43.00;
... ; 18. Koporová Petra 47.15; ... // D20B: 1. Borecká Kateřina 67.59; 2.
Žabková Markéta 68.38; 3. Králová Lada 74.43; ... // D21B: 1. Podmolíková
Dagmar 63.45; 2. Holinková Hana 64.09; 3. Pekárková Eva 67.23; ... ; 8. Ehlová
Pavla 77.04; 9. Křístková Veronika 77.25; ... ; 12. Žáčková Iva 80.15; ...
; 22. Reinerová Barbara 95.13; 23. Šišková Vladimíra 96.02; ... // H21B: 1.
Kowalski Wojciech 83.53; 2. Henek Vladan 85.11; 3. Pekárek Evžen 86.37; ...
; 20. Ehl Jiří 107.24; 21. Otrusina Jiří 108.38; ...
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3.6.2007 - 5. závod ŽB Morava - krátká - Olešnice
D14B: 1. Horčičková Vendula 20.26; 2. Šimková Johanka 20.57; 3. Nožková Sára
22.09; ... ; 9. Hrušková Barbora 25.23; ... ; 12. Jemelíková Denisa 25.43;
... ; 17. Koporová Petra 29.21; 18. Chromá Kateřina 29.22; ... // D20B: 1.
Žabková Markéta 37.39; 2. Borecká Kateřina 38.59; 3. Bajcarová Pavla 47.45;
... // D21B: 1. Pekárková Eva 34.41; 2. Florkovska Marta 35.10; 3. Holinková
Hana 35.33; ... ; 7. Žáčková Iva 39.54; ... ; 14. Křístková Veronika 41.20;
15. Reinerová Barbara 41.46; ... ; 18. Ehlová Pavla 44.26; ... ; 23. Šišková
Vladimíra 48.00; ... // H21B: 1. Kowalski Wojciech 32.32; 2. Hanák Pavel
35.21; 3. Dwojak Wojciech 36.10; ... ; 12. Ehl Jiří 38.24; ... ; 18. Otrusina
Jiří 39.45; ...

* MČR   
Mistrovství republiky na krátké trati pro nás letos připravili Aljoša team + oddíl Zlaté Hory o víkendu
9. a 10. června. Místem konání byla vesnička Horní Údolí v Jeseníkách.
Čekal-li někdo pohodové závody na rovince, osudově se spletl. Všechny nás o tom přesvědčila hned
sobotní cesta na start s parametry 2 km, 180 m převýšení.
Rozebírat zde tratě a taková témata na diskuze do autobusu by bylo myslím trochu zdlouhavé,
takže stačí říct, že postupy do A na neděli se nám skoro všem vydařili!
Na vyhlášení jsme po závodě čekat nemuseli, to bude až zítra, a tak jsme se sbalili a vyrazili se
ubytovat.
A čekala nás tradičně škola. Jen jsme měli pocit, že snad každý zdejší žák je buď narkoman nebo
dealer (usouzeno z jediného opakujícího se tématu místních nástěnek..).
Kostrbatá ale upřímná vyjádření žáků 8. třídy na téma drogy jsou opravdu nezapomenutelná „Co si
vybavíš pod pojmem drogy?“ – „závyslost“ , „návikové látky“ …
Radikální názory mají zdejší studenti i na to, komu se se svým problémem svěřit. Že to nevíte? Stačí
přece zajít za psychoušem nebo automechanikem!!
Ááách jojo. Bylo to dneska celkem vyčerpávající, tak rychle zalehnout. Když i vrchní chrápač odešel
na chodbu, možná se dnes i vyspíme..:-)
Tož vstávat vstávat- budí nás hlas pana šéftrenéra. Vstávat a cvičit! Ale proč? Protože je ráno?
Proto samozřejmě taky, ale hlavně se dnes přece běží to finále!
Když je konečně vše dosnídáno, sbaleno a vráceno víceméně do původního stavu narkomanského
doupěte, vyrážíme opět vstříc dobrodružství!
É-é. Já už do toho kopce necu! řekl si snad každý z nás drápajíc se nekončícím průsekem vzhůru
cestou na start.
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Tak rychle zapomenout na dvěstěpadesátimetrové převýšení po cestě na start a snažit se neumřít
na stejném (někdy i větším) převýšení na trati.
Rychlost se dnes možná vyplácela trochu míň jak opatrnost, o čemž nás přesvědčil i Klusy, který po
menší kolizi s kameny skončil se čtyřmi mašličkami na hlavě..
Ale jinak se našemu oddílu víc než dařilo. D16- 3. Lucka (i když je jen skorožabina); H16- 6. Steeve;
H18- 2. Jára, 4. Danáč, 5. Milouš; H20- 2. Chrobák, 7. Mazo, 8. Bořek; H21- 2. Paĺo.
Tyto výsledky myslím mluví za vše! Nechybělo ani hromadné řvaní na vyhlášku. Jo a stan jsme měli
sbalenej snad jako 1. nebo co! Věci sice jako poslední, ale stan se počítá!!
I ty ostudy, co nepřijely, si mohly vychutnat 25 minut závodů. V pátek 15. vysílala ČT dokument o
této akci! Červeno-černá vlajka a ZBM dresy snad v každém záběru jsou myslím krásnou tečkou za
těmito závody (-: * Pája
9.6.2007 - Mistrovství ČR na krátké trati - semifinále - Horní Údolí
D16A: 1. Teplá Karolína 23.43; 2. Horčičková Vendula 23.56; 3. Šulerová
Pavlína 24.40; ... // D18A: 1. Kabáthová Eva 25.08; 2. Hlavová Jindra 27.04;
3. Mullerová Věra 29.03; ... // D20A: 1. Svobodná Šárka 29.38; 2. Azebová
Nina 33.50; 3. Mrštíková Květa 34.01; ... ; 11. Borecká Kateřina 39.37; ...
// D20B: 1. Doležalová Monika 29.53; 2. Hermanová Zuzana 30.44; 2. Karochová
Simona 30.44; ... ; 8. Stratilová Marie 38.38; ... // D21A: 1. Topinková
Monika 37.48; 2. Zatloukalová Lenka 39.30; 3. Horčičková Eva 40.00; ... ;
13. Tvarůžková Petra 45.47; ... // D21B: 1. Stará Zdenka 39.54; 2. Fejlková
Martina 41.32; 3. Krafková Lucie 41.56; ... ; 10. Palátová Petra 44.17; ...
// H16C: 1. Hnilica Přemek 27.03; 2. Zimmermann Štěpán 27.08; 3. Brož Petr
28.06; ... // H18A: 1. Zimmermann Jakub 27.07; 2. Klusáček Matěj 28.33; 3.
Vlažný Jan 29.07; ... // H18C: 1. Hájek Daniel 28.13; 2. Nykodým Miloš 28.15;
3. Henych Ondřej 28.55; ... // H20A: 1. Beneš Jan 29.47; 2. Šmehlík Eduard
30.36; 3. Panchártek Jan 30.48; ... ; 15. Bialožyt Michal 36.31; 16. Dědic
Filip 36.36; ... // H20B: 1. Bořil Tomáš 29.51; 2. Hradec Pavel 30.52; 3.
Chromý Adam 31.14; ... ; 7. Mazúr Martin 31.58; 8. Zelinka Jiří 31.59; ... //
H21A: 1. Jedlička Michal 36.14; 2. Hepner David 37.41; 3. Váňa Petr 40.27;
... ; 9. Zřídkaveselý Libor 43.16; ... // H21C: 1. Procházka Jan 40.38; 2.
Barták Lukáš 41.16; 3. Rajnošek Zdeněk 41.45; ... ; 10. Palas Jan 45.07; ...
; 31. Stehlík Martin 63.19; ... // H21D: 1. Smola Michal 34.40; 2. Bukovac
Palo 36.39; 3. Rambousek Karel 37.04; ... ; 13. Kabáth David 40.26; ... ; 25.
Otrusina Jiří 45.17; ... // H40: 1. Krejčí Jaroslav 35.41; 2. Urválek Jiří
35.45; 3. Kunčar Vít 36.19; ... ; 9. Mlynárik Peter 39.07; ... ; 45. Hájek
Petr 65.51; ...
10.6.2007 - Mistrovství ČR na krátké trati - finále - Horní Údolí
D16A: 1. Novotná Tereza 27.29; 2. Indráková Adélka 27.41; 3. Mezníková Lucie
27.46; ... ; 11. Šulerová Pavlína 32.20; ... // D18A: 1. Jakobová Adélka
27.08; 2. Mádlová Věra 29.38; 3. Mullerová Věra 29.59; ... ; 16. Kabáthová
Eva 39.16; ... // D20A: 1. Svobodná Šárka 33.12; 2. Karochová Simona 34.39;
3. Azebová Nina 35.21; ... ; 16. Stratilová Marie 55.38; ... // H16A: 1.
Petržela Jan 28.32; 2. Kubát Pavel 29.20; 3. Kantor Ondřej 31.14; ... // H18A:
1. Dusílek Adam 34.12; 2. Zimmermann Jakub 34.21; 3. Lejsek Tadeáš 35.59;
4. Hájek Daniel 36.03; 5. Nykodým Miloš 36.18; ... ; Klusáček Matěj DISK //
H20A: 1. Malý Aleš 33.27; 2. Chromý Adam 33.37; 3. Hradec Pavel 33.52; ...
; 7. Mazúr Martin 36.15; 8. Bořil Tomáš 37.06; ... ; 13. Zelinka Jiří 40.26;
... // H21A: 1. Jedlička Michal 38.09; 2. Bukovac Palo 40.12; 3. Barták Lukáš
41.21; ... // H40A: 1. Krejčí Jaroslav 42.39; 2. Urválek Jiří 44.40; 3. Hadač
Miroslav 44.54; ... ; 6. Mlynárik Peter 48.07; ... // D20B: 1. Sedláčková
Oldřiška 47.23; 2. Doležalová Veronika 49.47; 3. Žabková Markéta 51.03; ... ;
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9. Borecká Kateřina 56.22; ... // D21B: 1. Klimplová Lenka 46.42; 2. Vítková
Lucie 47.56; 3. Neradová Alena 48.43; ... ; 15. Tvarůžková Petra 57.15; ... ;
19. Palátová Petra 61.15; ... // H20B: 1. Holas Štěpán 35.07; 2. Poklop Martin
39.39; 3. Rajnošek Matěj 41.21; ... ; 8. Bialožyt Michal 45.47; ... ; Dědic
Filip DISK // H21B: 1. Čech Radovan 34.57; 2. Palas Jan 35.00; 3. Pýcha Lukáš
36.09; ... ; 8. Kabáth David 37.21; ... ; 18. Zřídkaveselý Libor 40.04; ...
// H21C: 1. Bučánek Antonín 35.01; 2. Hanák Pavel 36.22; 3. Peterka Vojtěch
37.00; ... ; 35. Otrusina Jiří 47.11; ... // H21D: 1. Žaloudek Petr 37.09;
2. Potštejnský Jan 37.12; 3. Stehlík Martin 37.27; ... // H40B: 1. Pernica
Jiří 48.19; 2. Chmelař Pavel 49.42; 3. Volf Karel 49.54; ... ; 17. Hájek Petr
87.24; ... //

* W   ,   – W, , .
Právě v tuto chvíli mám před sebou dost nelehký úkol napsat článek o poslední jarní Jihomoravské
lize. Vím, že slova jsou mocná a musí se umět správně používat a hlavně nad nimi přemýšlet, zvláště,
pokud je někam píšeme. A když už je někam napíšeme, tak bychom si za nimi měli stát. Asi se ptáte
co to tady plácám za nesmysly... Možná máte pravdu, ale já jsem si až dnes opravdu uvědomil, že se
mi má slova z minulého Polarisu hodně vymkla z rukou. Dotkl jsem se docela dost lidí, kterých jsem
se dotknout v žádném případě nechtěl a to právě proto, že jsem použil špatná slova na vyjádření
svých myšlenek. Přijde mi bezpředmětné mi můj článek z minulého čísla hlouběji rozebírat, ale rád
bych opravil jednu ze závěrečných vět o tom, že BBM a ABM neumí pořádat závody. Myšlenka,
kterou jsem chtěl vyjádřit je takováto: BBM a ABM nemají dostatečný počet kvalitních pořadatelů,
aby zvládli celostátní závody. Uznávám svou chybu a se zainteresovanými osobami, které o to měli
zájem, jsem si již vše vysvětlil. Na druhou stranu se zase mě dotklo, že jsem se od Libora dozvěděl,
že bych se uživil jako reportér Blesku. Sice je to možná pravda, ale i tak mi to autor tohoto citátu
mohl sdělit osobně. Dost už toho, měl bych tu přece psát o tom oblži... * Kdybys chtěl, můžem dát
tvou omluvu na obálku. (-: F
Poslední závod jarní Jihomoravské ligy se tedy konal v Příbrami na Moravě na zrevidované mapě
z MS v ROB z roku 2004 neboť tentokrát se kvůli lesákům závod skutečně nemohl uspořádat v lese
použitém na onen Český pohár štafet. Shromaždiště bylo na návsi u požární nádrže a téměř nic se
mu nedalo vytknout. Při pohledu do startovní listiny bylo znát, že velká část orientačních běžců je
na HI-TEC Cupu v Praze a tak účast nebyla nijak oslnivá a tudíž se závod podařilo srazit do poměrně
krátkého časového úseku.
Mapa byla sice už několikrát použita pro závody v OB, ale pořadatelé připravili takový výřez
formáty A4, který byl zatím proběhaný jen minimálně. Mapa byla vytištěná na laseru, zabalená v
mapníku a zvětšená do desítky. Pro oblž docela vhodná kombinace, i když já osobně preferuji ty
patnáctky... Co se týče tratí, tak byly zčásti omezené docela frekventovanou silnicí. Pořadatelé na
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ní museli vytvořit dvoukontrolový přeběh, který se bohužel šel dvakrát. Jednou tam a podruhé zpět.
Vzhledem k velikosti mapy a skutečnosti, že pořadatelé na přeběh umístili i občerstvovačku (což
hodnotím velmi, ale velmi kladně), to nakonec nebyla zas až tak špatná varianta. Jinak tratě, které
postavil Honza Fiala byly tradiční oblžovské, pro vítěze mužů na slabou hodinku, nic extra těžkého,
sem tam nějaká ta volba a těžší dohledávka v zeleném. Nechyběly ani tradiční vrcholové prémie,
kterých bylo na můj vkus docela dost.
A jak, že se žabiňáci se svými tratěmi popasovali? Vcelku bobře, na pěkném vyhlášení všech
kategorií okořeněném pěknými věcnými cenami se nás objevilo docela hodně a zazněl i tradiční
pokřik. Zvláště pak, když se na stupních objevili Evaak s Chrobákem, kteří měli od Libora, jako
juniorští reprezentanti, pokyn jít na maximum. Chrobák pak měl speciální cíl vyhrát o deset minut.
No a jak to dopadlo? Evaak nadělila zbytku světa 15 minut a 5 vteřin a Chrobák si svůj cíl nesplnil,
když za ním trio Martináč, Dejv, a já srovnané do čtyřiceti vteřin zaostalo o „pouhých“ 09:54 :-)
Před odjezdem zpět do Brna jsme mohli všichni svorně konstatovat, že závod to byl podařený,
minimálně lepší průměr. Nějaké ty chybky by se přirozeně našly. Třeba v době mého startu panoval
ve startovních koridorech docela slušný zmatek a mám takový pocit (jistý si tím nejsem), že někdo
dokonce vystartoval o minutku dřív... Takové chybky, je ale podle mého názoru potřeba označit,
pojmenovat a pokusit se je pro příště odstranit a nikoliv je tutlat a schovávat. Ať jsme jací jsme, ať
si o sobě navzájem myslíme co chceme, ať je nám deset nebo sedmdesát, tak máme jeden společný
zájem a to dobrou úroveň orientačního běhu v České Republice. A jak všichni víme, on se ten orienťák
sám neudělá... * Zelda
23.6.2007 - 6. Jihomoravská liga 2007 - Příbram na Moravě
D10N: 1.Sedláková Petra 12.55; 2.Syrovátková Vladimíra 15.10; 3.Koporová
Lenka 15.18; 4.Malá Dominika 18.29; 5.Nedbálková Hana 19.49; ... // D14:
1.Hrušková Barbora 26.09; 2.Koporová Petra 28.29; 3.Šestáková Petra 30.11;
... ; 6.Jemelíková Denisa 32.17; ... ; 8.Svobodová Klára 39.41 // D16:
1.Gruberová Eliška 38.56; 2.Kuthanová Dominika 50.56 // D18: 1.Šulerová
Pavlína 44.46; 2.Fasurová Tereza 49.52; 3.Soldánová Lucie 57.59; 4.Svobodová
Vendula 62.56; ... // D21C: 1.Kabáthová Eva 45.16; 2.Cigošová Eva 60.21;
3.Žáčková Iva 61.45; ... ; 5.Beržinská Soňa 69.38; 6.Křístková Veronika
70.19; ... ; 10.Zehnulová Jana 89.24; 11.Kroutilová Eva 115.45; ... // D21D:
1.Jiráčková Jana 42.22; 2.Lukášová Lenka 44.07; 3.Štěpánková Hana 49.56; ...
// D45: 1.Kolaříková Věra 38.17; 2.Cigošová Anna 43.22; 3.Jalová Marie 53.23;
... ; 5.Kabáthová Jitka 58.53; ... // H10N: 1.Wing Tom 12.58; 2.Peřinka Šimon
14.03; 3.Starčuk Zenon 15.17; ... ; 5.Šplíchal Marek 18.42; ... ; Procházka
Jiří DISK // H21C: 1.Chromý Adam 52.19; 2.Stehlík Martin 62.13; 3.Kabáth
David 62.52; 4.Zelinka Jiří 62.53; ... ; 8.Lexa Matěj 72.15; ... ; 12.Pátek
Richard 81.09; ... ; 14.Humlíček Aleš 85.11; ... ; 16.Drábek Jan 93.03; ... //
H21D: 1.Dohnal Pavel 68.20; 2.Prokop Petr 71.02; 3.Jalový Jaroslav 74.42; ...
// P: 1.Piskoř Karel 19.41; 2.Kratochvíl Libor 23.35; 3.König Lukáš 24.19;
... ; Kryštof Martin DISK; ... //

12 *POLARIS � ����

* K �  J
Jsou to největší světové štafety, říká statistika. Ale co se vybaví tobě? Dlouhé, noční bez noci,
jedinečné, prázdninově uvolněné, krásné...?
I letošní, a už má třetí Jukola byla nezapomenutelná, skvělá! Opět kolem 15 000 účastníků, letos
velmi vyjímečný terén - taková nakloněná rovina se spoustou jemných detailu. Neztratit se bylo
těžší než sis ještě před půl minutou myslel. Opětovné nalezení bohužel ještě náročnější. Což taky
potvrdilo mnoho favoritu už na začátku hry zvané Venla (pro ženy) či Jukola. Holky z Ulricehamn se
„odfárstovaly“ už na prvním úseku a v podobně špatném stylu pokračovaly, jejich finišmenka Simone
Luder vybíhala se ztrátou 30 minut! Pěkně běžící Švédské Ok Linné se drželo celou dobu na čele,
předposlední úsek šel v závěru do trháku, jenže orazil špatnou předsběrku. Annika Bilstamm, která
má jako girlfriend jednoho našeho nočního specialisty k našemu oddílu dost blízko, pak vybíhá do
posledního úseku bez jediné potuchy o tom co se stalo. Jen minutu na to už o diskvalifikaci ví celý
o-svět (opět byl perfekní online výsledkový servis i TV přenos na internetu). Annika přibíhá po 40
minutách se 4 minutovým vedením do cíle pro historické vítězství, ale je na předběrce stažena ze
závodu. Z vítězů jsou ve vteřině poražení...
Mužský závod startuje v 23 hodin za jasné modré oblohy. Noc se neočekává, jsme vysoko na
severu, ale lampa se na 2. a 3. úsek bude hodit, na mapu by šlo vidět ztěžka. 3 dlouhý úsek na
Jukole– obdoba “dlouhé noci“ z Tiomily vyšel opět na mne. Za pravé noci bych na něj nanašel znova
odvahu, na Tiomile jsem ztratil 15 minut, tady ve Finsku za šera snad pobežím lépe. Taky že jo!
Ale bohužel né o moc. Na druhé kontrole se ztrácím na 7 minut, pak ještě jedna 2 minutová chyba.
Druhou půlku probíhám ale mnohem lépe, téměř na úrovni nejlepších, takže po 90 minutách mám
v cíli úsměv na rtech a dobrý pocit ze závodu. Bohužel naše béčko ztrácí cenné minuty na každém
ze sedmi úseků. Zato áčko se pohybuje téměř 5 úseků a 5 hodin na čele závodu. Halden i Kalevan
ztratili celých 10 minut na prvním úseků, ale pomalu se vrací do hry, jejich týmy ukazují neuvěřitelnou
sílu. �iery (Kalevan) vybíhá nakonec první a náskok drží, Mats Haldin z Haldenu drží druhé místo.
Za nimi běží neuvěřitelně skvěle mladý Emil Lauri, dokonce o 2 minuty rychleji než Francouz �iery,
přesto posouvá svůj klub ze Stockholmu jen o jedno místo, předbíhá našeho Smolu a odsouvá nás
na konečné 5. místo.
Jukolu běžel taky Paly za nový klub Rehns BK, běžel 6. úsek a solidně. Na tomto úseku se zaskvěl
nejlepším časem Michal Jedlička, který porazil i Emila Wingsteda. No a na startu se dokonce objevily
3 ryze české týmy. Nejlepší z nich byl SKOB Zlín na dost dobrém 99. místě. Vizovice a Tesla Brno
skončili ve 3. Stovce. * Olaf

* Ž  � �  K� U
Když jsem se před dvěmi lety chystal na své první mistrovství světa do Japonska, byl jsem pln
velkých očekávání, zato letenka do ukrajinského Kyjeva se na první pohled nejeví jako super výhra.
Jenže jaká je vlastně realita?
Už je tomu skoro měsíc, kdy jsem s »roztřepanýma« kolenama nastupoval do Boingu 747, jež
brázdí nebe pod hlavičkou společnosti Aerosvit na lince Stockholm – Kiev. Po solidním vzletu jsme
o dvě hodiny později taktéž úspešně přistáli a už tyhle dvě “neočekavané“ události pravděpodobně
položily solidní základ bezproblémovému týdnu v hlavním městě ukrajiny, které bude v sprnu
hostit letošní Mistrovství světa v OB. Na letišti mě a další 4 členy výpravy (Evu Juřeníkovou, Danu
Brožkovou a dva kamarády z Norska) čekal ryzí ukrajinec a kolega z mého švédského klubu Jura
Tomak. Jeho pomoc a rady nám byly v následujících dnech k nezaplacení. Zajistil nám nádherné
ubytovní téměř v centru města. Kyjev je na první pohled trošku špinavější, ale v kráse architektury se
může vklidu měřit s proslulejšími evropskými městy.
Důvodem našeho pobytu byla příprava na MS a účast na Ukrajinském mistrovství, které mělo
věrně simulovat terény, kvalitu map a navíc i model MS (kvalifikační a finálové závody). Tím pádem
se na startu objevilo mnoho národních týmu. Všechny závody v centru či okolí Kyjeva jsou v dosahu
veřejné hromadné dopravy a tu využívají téměř všichni místní orienťáci. O úroveň orientačního běhu
v této zemi jsem se opravdu obával, ale byl jsem mile překvapen, vše klapalo na výbornou. A tak
jsme si pěkně zazávodili ve všech disciplínách – sprint, middle, klasika. Odpoledne jsme obvykle
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zajeli ještě na trénink, abychom co nejvíce poznali lesy a posbírali dostatek zkušností pro MS. Jen po
závodech na klasické trati jsme dali nohám od běhání volno a raději zašli na krátkou prohlídku města.
7 dnů uteklo jako voda a poznali jsme myslím docela hodně z místní kultury a zvyků. Kvalitní metro,
kde se necvakají jízdenky, ale při vstupu do podzemí vhodíš do automatu žetonek za 2 Kč, pak jízdu
přeplněnými minibusy, které jsou nejoblíbenějším dopravním prostředkem v Kyjevě, avšak mimo
hlavní město už jen zřidka, protože kvalita silnic je tam otřesná a lidé radši preferují vlaky. Ukusili
jsme i místní restaurace, okoštovali pivo i vodní dýmku, šprtali písmenka azbuky, bez jejiž znalosti by
jsi byl úplně v háji, ale zato s mluvenou češtinou uspěješ lépe než-li s angličtinou. No takže nakonec
pln příjemných dojmů se vracím domů a říkám si, že na těch nominačkách na MS, co reprezentanty
čekají na konci června asi budu bojovat stejně srdnatě jako o to Japonsko (kde to po tý orienťácký
stránce za moc nestalo...). * Olaf

* T   ,    T
Po 17 hodinách relativně dost nudné cesty dorazila velká výprava českých bikerů do centra
závodů, do Castelfiorentina. Místo pořadatelů je tam ovšem přivítal místní bezdomovec, který se
této funkce zhostil s italskou grácií, vyplenil čísi záhonek růží za plotem, a za polibek je rozdával
našim děvčatům. Nakonec se ukázali i pořadatelé, aby nás konečně doprovodili do vily. Villa
Avanella, ve které po 8 dní a 8 nocí byla celá výprava bikerů sledována italskými kamerami, a že bylo
na co se dívat…
První čtyři dny se intenzivně trénovalo, někteří jen na kolech, ovšem Kládin (Radek Laciga) a spol.
brali trénink opravdu vážně, chtěli se připravit na všechny aspekty závodu, i na banket, a proto
navštěvovali každý večer místní hospůdky a svědomitě si objednávali pouze toskánská vína z karafy
grande.
Pátý den to celé vypuklo. Jel se sprint. Nejdřív startovali dospěláci, potom junioři a startovní pole
zakončoval potěr, rozuměj dorostenci. Byly připraveny všeho všudy dvě tratě – muži a ženy, tudíž
se závodníci ze všech kategorií mohli nakonec porovnat se svými idoly z řad elite. Musím s lítostí
poznamenat, že jak mužská (ta na tom byla ještě hůř!!), tak ani ženská trať nebyla příliš náročná na
volby postupů, každopádně chyby se tam udělat daly, zvlášť v poslední části, která vedla klikatými
uličkami města Montaione… Co v náročnosti sprintu chybělo po stránce mapové, bylo nahrazeno po
stránce fyzické a technické – bahnité terény, prudká stoupání, technicky náročné kamenité sjezdy (na
jeden z nich doplatil slovenský závodník Miki Šabo, který skončil se sedmi stehy na koleni…).
Šestý den byl na programu middle. Bohužel pro nás začal jedním velikým chaosem. Museli jsme
zaparkovat kus od centra a jeden z pořadatelů se nabídl, že nám odveze některé věci, abychom se s
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nimi nemuseli vláčet. Ital bohužel nepochopil slova „not to start area, but to the finish area“. Přijeli
jsme na shromaždiště a čekali jsme. Pět, pak deset minut. Pomalu se blížil čas startu některých členů
výpravy a oni na sobě měli trička, tretry měli v taškách, mapníky v batozích. A všechno to odvážel
pořadatel kdo ví kam... Martina Tichovská, která startovala nejdřív, dostala SI chip od Ctibora
Podrábského, mapník jí půjčil Míra Rygl a vyrazila na start. Mezitím už Háša (big boss) a někteří další
hledali toho chlápka po okolních kopcích. Nakonec jsme zjistili, že ten dobrý muž odvezl naše věci na
start. Mohlo to být horši. Mohl si třeba myslet že finish area je Finské velvyslanectví v Římě ne? Po
pětikilometrové cestě na start dlouhé sedm kilometrů jsme se s věcmi šťastně shledali a začali se
rozjíždět připravovat na závod. Slunko žhnulo jako pominuté, vedro bylo nesnesitelné, trať, hlavně
v začátku pekelně mapově náročná – obrovská změť cest a cestiček, celá fyzicky náročná – pořád s
kopce do kopce, bahno, kameny, kořeny, prudké sjezdy… No prostě paráda! Celé naší výpravě se
dařilo výborně (asi až na Martinku, která byla celá vyplašená z chaosu před startem, ztratila se a
ještě navíc píchla…), ale nejvíc si to užili Mak (Jan Svoboda ze Smržovky) a Kládin, kteří se umístili do
první desítky a zajistili si tak přímou nominaci na MS. Kládina to tak rozradostnilo, že se neuvěřitelně
připil místním vínem a celou cestu do vily předváděl šavlové tance…?
Další den byl na pořadu long. To, že bude velice fyzicky náročný, nám našeptávalo už to, že
celou noc předtím propršelo, tudíž se dalo čekat, že cesty budou poněkud bahnité. Očekávání se
stalo skutečností. Slunce sice svítilo a hřálo (32°C), ale vysušit cesty nestačilo… Představte si, že
jedete po silné vrstvě vteřinového lepidla, tak asi tak dobře se jede v místním jílovitém bahně. A
ještě si představte, že na vás praží slunko a vy musíte makat do kopce, nikde ani metr stínu, a když
sesednete, zaboříte se po kotníky do bahna. Chtělo to holt celého člověka. Musím říct, že mi to ale
moc vyhovovalo, jelo se mi opravdu dobře, cítila jsem, že to táhne, že když se do toho pořádně opřu,
že to opravdu fičí! Bohužel jsem ale v jednom sjezdu vytratila svůj sprej proti astma a musela jsem
se pro něj, už bez dechu, vracet… Jinak start i cíl byly v pěkném městečku Montespertoli, kde mají
výbornou zmrzlinu (a když jste holka, máte tak čtyřnásobné kopečky co kluci?)!
Dalším bodem programu byly štafety. Na bajkách se jezdí tak, že první úseky si položí kola opodál
na vyznačeném místě, pak se závodníci postaví na start, dostanou mapy a běží ke kolům. Další
úseky už pak jen jezdí, nemusí nikam běhat. Italští pořadatelé však připravili změnu – běhaly i další
úseky. Start i cíl byly na místním atletickém stadionu a musím říct, že bylo dost komické pozorovat
závodníky nachystané v helmách, tretrách a cyklokraťasech, jak si dávají čtyřstovku. Jela jsem první
úsek, což se mi zprvu moc nezamlouvalo, protože nemám ráda, když se musím na kole někomu
vyhýbat a někdo za mnou visí. Nakonec jsem ale zvolila taktiku ujet soupeřkám hned ze začátku a
nenechat je viset, což se mi povedlo, a závod, i když mapově dost jednoduchý, jsem si pěkně užila.
Po dojezdu jsme si s Dukem (František Bogar, Nový Bor) sedli na tribunu, popíjeli jsme vínko (v
každém předchozím závodě jsme vyhráli dvě lahve vína chianti – skvělé, ale hrozně leze do hlavy) a
fandili jsme. Vyhlášení štafet bylo jediné vyhlášení, které mě opravdu bavilo!;-)
Po štafetkách už následovala jen koupačka v bazénu, banket a cesta domů. * Adélka
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Tak sem se rozhodl, ze si založím též stránku s mejma kecama... Můžu zde prezentovat své
osobní názory a kecy, bez toho aby si je četla půlka republiky...
No tož jdem k věci...
CESTA DO EGERU
Všechno to pro nás Brňáky začalo v Brně, sešli jsme se na Zvonařce a u nového Tesca... Poté
začala naše společná cesta... Cesta byla nudná a dlouhá. Asi po 6 až 7 hodinách jízdy jsme dorazili
přímo na 1. trénink...
TRÉNINKY
Běhěm dvou dnů před MEDem jsme si dali tři tréninky...
První se odehrával v prostoru podobném klasice a štafetém, bohužel velkou smolou pro nás bylo
stáří mapy... Dalo by se říct že to spíš nesedělo než jo. No ale všichni se s tím poprali a šťastně se
vrátili z lesa...
Druhý trénink se nečekaně přesunul z krásného horského lesa do zarostlého příměstského
fekálu... Les nebyl vůbec podobný ani jednomu závodu... Jediné co nás vyděsilo byla opět kvalita
mapy... Tentokrát ale v mapě bylo spousta věcí, které tam v reálu nebyly...
Třetí trénink byl oficiální model na klasiku a štafety dohromady... Opravdu překrásný terén pro
middle, ale podobnost se závodním prostorem tu moc nebyla...
Čtvrtý mini trénink byl v pátek ráno před sprintem, když jsme dostali mapku okolí našeho ubytka
a šli jsme na pěší turistiku...
SPRINT
Asi v jednu hodinu jsme se přesunuli na jedno z náměstí v Egeru, kde proběhlo slavnostní zahájení.
Nechybělo šermířské vystoupení ani pořádná rána z děla...
Poté jsme se všichni vmáčkli do nedaleké školy, kde jsme byli drženi do doby 30 minut před
naším startem... Po opuštění budovy jsme si po cestě na start dali pár kontrolek a hurá na to...
Start byl na startu, ale všichni trenéři tvrdili že tam se na 100 procent nepoběží... Závod ve sprintu
byl celkem jednoduchý, a sekundy se ztráceli zcela zbytečně... Pár lidí bylo i DISK, kvůli překonání
nepřekonatelných zdí, plůtků a kdo ví čeho dalšího...
No a nevedli jsme si vůbec špatně! Steeve si naprosto suveréně doběhl pro první místo s
náskokem větším jak půl minuty... Dále Adélka Indráková vybojovala stříbro v W16 + spousta míst
na velké bedně... Já jsme s trocho smůly vybojoval 4. místo se ztrátou 6 sekund na třetího... A Milouš
si po pár menších chybkách doběhl pro 24. místo...
KLASIKA
Dneska už jsme se neprospali tak dlouho jak včera. Museli jsme vstávat již před sedmou, a to
nebylo nic příjemného po noci strávené v perném pokoji... No ale co se dalo dělat, rychle na snídani a
pak rovnou do aut a na shromaždiště... Tedy spíš do karantény... Tam jsme si někteří pobyli pěknou
dobu. Dost nepříjemný byl počet TOI TOIek... Pouze dvě asi pro 400 lidí!!! Naštěstí se dalo zajít do
nedalekého zakázaného prostoru:-) No a jaká byla klasika? Tož prvním překvapením pro mě bylo to,
že start se nacházel jen 500m od kempu, ve kterém jsme bydleli na naší závěrečné přípravě... Jinak
klasika byla v pěkném lese, začátek placka, potom kopce jako sviň!!! Kdo ze začátku šel jinak než
po čáře ztrácel... Poté se vběhlo do zelené části a na závěr jsme si dali middlík po hřebenu, divácký
přeběh, jedna kontrolka a závěrečný spurt do cíle... No toto byl pro mě neuvěřitelný závod!!! Doteď
nechápu jak někdo kdo běhá celou dobu tužku jak hovado může vahrát zrovna ten nejdůležitější
závod... Nadruhou stranu je fakt, že sem neudělal víc než 40 sekund chyb a vyběhl i ten nejbrutálnější
kopec celé trati... No ale stejně by si na mě nikdo určo nevsadil... A jak jsme dopadli dnes??? No lépe
než včera!!! Já jsem senzačně vyhrál, Adélka nyla opět druhá a Ňuf (H. Petržela) vybojoval 3. místo v
M16... Samozdřejmně spousta umístění na velké bedně... Steevovi se dnes tak nedařilo jak včera a
doběhl si pro 9. místo. Milouš se oproti včerejšku zlepšil a 17. místem si vybojoval flek ve štafetě...
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BANKET
Tak ten stál za houby... DJ pouštěl samé techno a blbci lili vodu... Radši jsme šli spát...
ŠTAFETY
Opět brzké vstávání... Ještě dříve než včera... Cílová aréna se oproti včerejšku nezměnila... Jen
mapa se trochu zmenšila, ale zůstali na ní ty největší krpály... Dneska jsme to měli o 3 km kratší, ale
stejné převýšení... Tož bylo to přísné... Skvěle ném štafetu rozběhl Dusky, zkušeně na 1. fleka... A
do lesa vyráží Milouš, který do cíle přijíždí s zhruba 3 minutovým náskokem na druhého... A je to jen
na mě... Já bohužel dělám 1,5 minutovou chybku na trojku, což mě trochu rozhazuje... Ale pálím to
dál... Poté přichází brutální kopcovitá část, ve které jsem dostal radu jít dlouhý postup na přísno přes
dva kopce... V tom druhém mi ale došly síly a zbytek trati se trápím a bojuju sám se sebou jak jen
to jde, protože Dusky s Miloušem si to zlato zaslouží... Do cíle nakonec dobíhém s 18 sekundovým
náskokem před švýcarem Kyburzem, který mi nadělil tiším 5 nebo 6 minut a blýskl se suveréně
nejlepším časem dne!!! No a jak si vedli ostatní??? V M16 a W 16 jsme vybojovali zlata a holky 18
přidali dosbírky bronz...
A jako třešnička na dortu je vítězství v poháru národů před Švýcary a Rusy...
CESTA ZPĚT DO BRNA
Tak to byla největší haluz že jsme dojeli... V Budapešti hodinová pauza, páč nám uprostřed
městského okruhu došel benzín a v Bratislavě nám pro sichr došel olej... Ale od Brna jsme dojeli
šťastně okolo 23. hodinky... * Jára

* V 
2.6.2007 - Gigasport ČP, Žebříček A, Žebříček B - Čechy - Mostek
D16A: 1. Novotná Tereza 39:21; 2. Kosová Denisa 39:40; 3. Uhlíková Tereza 41:
23; ... ; 8. Šulerová Pavlína 45:29; ... // D18A1: 1. Kabáthová Eva 57:58;
2. Jakobová Adélka 57:59; 3. Mádlová Věra 58:35; ... // D20A1: 1. Svobodná
Šárka 54:52; 2. Doležalová Monika 57:35; 3. Karochová Simona 59:49; ... ;
16. Stratilová Marie 78:53; ... // D21A: 1. Novotná Petra 70:36; 2. Neradová
Alena 70:55; 3. Tvarůžková Petra 72:24; ... ; 37. Jindřišková Martina 86:47;
... ; Palátová Petra disk... // D21B: 1. Kvapilová Věra 66:55; 2. Kousalová
Karolína 72:01; 3. Nešporová Barbora 73:03; ... ; 23. Jiráčková Jana 83:54;
... // H16A: 1. Zimmermann Štěpán 46:53; 2. Petržela Jan 48:48; 3. Kantor
Ondřej 48:55; ... // H18A1: 1. Klusáček Matěj 69:04; 2. Kubát Jan 70:57; 3.
Zimmermann Jakub 72:52; ... ; 5. Nykodým Miloš 73:49; 6. Hájek Daniel 76:12;
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... // H20A1:1. Kodeda Štěpán 61:58; 2. Chromý Adam 65:28; 3. Beneš Jan 66:
05; ... ; 6. Bořil Tomáš 69:55; ... ; 17. Bialožyt Michal 80:16; ... ; 19.
Zelinka Jiří 81:34; ... // H21A: 1. Prášil Marek 85:05; 2. Baier Martin 89:
27; 3. Ondráček Radim 91:38; ... ; 7. Stehlík Martin 93:51; ... // H21B: 1.
Gomzyk Andriy 79:48; 2. Vrabec Ondřej 83:35; 3. Gajda Jan 83:38; 4. Kabáth
David 85:30; ... ; 18. Brabec Jaroslav 94:17; ... ; 41. Pátek Richard 103:35;
... ; 63. Hrnčiar Dušan 113:29; ... ; 79. König Lukáš 129:25; ... ; Prokop
Petr disk // H21C: 1. Skripník Štěpán 61:32; 2. Sommer Michael 63:32; 3.
Hadač Miroslav 69:06; ... ; 9. Tomeš Petr 85:09; ... ; Svoboda Ladislav disk
// H21E: 1. Smola Michal 92:06; 2. Mrázek Jan 96:49; 3. Kozák Osvald 96:57;
4. Rajnošek Zdeněk 97:20; ... ; 19. Palas Jan 107:08; ... // H35B: 1. Zuzánek
Zdeněk 65:22; 2. Zřídkaveselý Libor 69:29; 3. Novotný Milan 69:46; ... //
H40B: 1. Stárek Filip 66:08; 2. Krejčí Jaroslav 66:40; 3. Mezník Vladimír 75:
35; ... ; 16. Mlynárik Peter 81:23; ...
3.6.2007 - Gigasport ČP, Žebříček A, Žebříček B - Čechy (middle) - Mostek
D16A: 1. Teplá Karolína 26:06; 2. Svobodná Madla 27:41; 3. Kubátová Zuzana
27:52; ... ; 14. Šulerová Pavlína 31:38; ... // D18A: 1. Kabáthová Eva 27:32;
1. Mádlová Věra 27:32; 3. Petrželová Tereza 27:38; ... // D20A: 1. Svobodná
Šárka 26:34; 2. Doležalová Monika 28:15; 3. Karochová Simona 29:08; ... ;
22. Stratilová Marie 41:11; ... // D21A: 1. Novotná Petra 43:21; 2. Neradová
Alena 44:08; 3. Hradecká Petra 45:05; ... ; 16. Palátová Petra 48:58; ...
; 26. Jindřišková Martina 50:51; ... ; 37. Tvarůžková Petra 53:21; ... //
D21B: 1. Čečková Martina 35:27; 2. Kvapilová Věra 35:51; 3. Jahnová Anežka
37:30; ... ; 11. Jiráčková Jana 41:18; ... // H16A: 1. Kantor Ondřej 26:00;
2. Petržela Jan 26:43; 3. Zimmermann Štěpán 27:10; ... // H18A: 1. Klusáček
Matěj 30:57; 2. Kubát Jan 33:13; 3. Dusílek Adam 33:30; 4. Zimmermann Jakub
33:51; ... ; ms Nykodým Miloš 31:18 // H20A: 1. Chromý Adam 28:40; 2. Šmehlík
Eduard 29:13; 3. Král Vojtěch 29:14; ... ; 6. Bořil Tomáš 30:25; ... ; 15.
Bialožyt Michal 34:39; ... ; 22. Zelinka Jiří 36:25; ... // H21A: 1. Rambousek
Karel 39:02; 2. Klech Richard 39:55; 3. Hubáček Josef 40:17; ... ; 38. Stehlík
Martin 45:38; ... // H21B: 1. Skripnik Štěpán 41:32; 2. Makovský Jakub 42:19;
3. Kadlec Jan 43:05; ... ; 8. Kabáth David 44:47; ... ; 22. Brabec Jaroslav
48:28; ... ; 71. Pátek Richard 57:48; ... ; 88. König Lukáš 1:22:35; ... ;
Hrnčiar Dušan disk // H21C: 1. Kalous Vladislav 36:27; 2. Hošek Václav 36:44;
3. Hadač Miroslav 38:52; ... ; 17. Svoboda Ladislav 49:05; ... ; 40. Prokop
Petr 59:57; ... // H21E: 1. Smola Michal 36:30; 2. Jedlička Michal 36:48; 3.
Rajnošek Zdeněk 38:18; ... ; 7. Palas Jan 40:44; ... // H35B: 1. Kamenický
Jan 34:09; 2. Zřídkaveselý Libor 34:22; 3. Illner Jakub 35:28; ... // H40B:
1. Stárek Filip 34:36; 2. Hradecký Jaroslav 36:07; 3. Vydra Ivan 36:37; ...
; 19. Mlynárik Peter 42:14; ...
16.6.2007 - ŽB Morava - klasická trať - Mosty u Jablunkova
D14B: 1. Horčičková Vendula 32.47; 2. Mátlová Pavlína 34.06; 3. Vozdová Aneta
34.32; ... ; 10. Jemelíková Denisa 43.54; ... ; 12. Koporová Petra 46.12;
... // D16B: 1. Šulerová Pavlína 40.55; 2. Čermáková Magdalena 43.04; 3.
Sklenářová Radka 47.05; ... // D18B: 1. Vozdová Klára 43.17; 2. Jakobová
Adélka 44.01; 3. Poklopová Lenka 44.02; ... ; 15. Svobodová Vendula 78.21;
... // D20B: 1. Štěpánská Adéla 52.00; 2. Žabková Markéta 53.34; 3. Lesniak
Magdalena 57.36; 4. Borecká Kateřina 57.56; ... ; 7. Hýblová Lenka 74.03;
... // D21B: 1. Horčičková Eva 47.33; 2. Hrazdírová Iva 48.03; 3. Podmolíková
Dagmar 48.46; ... ; 8. Křístková Veronika 59.18; ... // H14B: 1. Argaláš
Michal 33.14; 2. Schuster Marek 33.16; 3. Hubáček Michal 36.14; ... ; 13.
Jašek Otakar 52.27; ... // H21B: 1. Baier Martin 61.56; 2. Henek Vladan 64.23;
3. Stehlík Martin 64.33; ... ; 7. Zelinka Jiří 69.27; ... ; 9. Bialožyt Michal
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71.06; ... ; 21. Otrusina Jiří 77.38; ... ; 31. Pátek Richard 89.04; ... ;
33. Drábek Jan 90.42; ... ; 44. Veselý Martin 100.47 ... // P3: 1. Procházka
Milan 35.19; 2. Javorková Petra 39.22; 3. Pindrochová Michaela 39.48; ... ;
13. Mikešová Dana 62.06 ...
17.6.2007 - ŽB Morava - krátká trať - Mosty u Jablunkova
D14B: 1. Šarmanová Alena 24.38; 2. Kolářová Renata 24.40; 3. Horčičková
Vendula 25.52; ... ; 10. Koporová Petra 31.25; ... ; 16. Jemelíková Denisa
38.00; ... // D16B: 1. Šulerová Pavlína 23.21; 2. Wicha Malgorzata 28.31;
3. Sklenářová Radka 28.58; ... // D18B: 1. Jakobová Adélka 27.51; 2. Gajda
Monika 29.00; 3. Vozdová Klára 30.08; ... ; 20. Svobodová Vendula 60.19; ...
// D20B: 1. Lesniak Magdalena 29.57; 2. Žabková Markéta 34.50; 3. Štěpánská
Adéla 37.30; 4. Borecká Kateřina 39.12; 5. Hýblová Lenka 40.17; ... // D21B:
1. Holinková Hana 36.19; 2. Horčičková Eva 36.39; 3. Podmolíková Dagmar
37.22; ... ; 14. Křístková Veronika 44.14; ... // H14B: 1. Schuster Marek
21.49; 2. Hubáček Michal 22.10; 3. Német Kryštof 22.27; ... ; 6. Jašek Otakar
26.42; ... // H21B: 1. Baier Martin 37.24; 2. Tomanek Daniel 37.55; 3. Henek
Vladan 38.02; ... ; 6. Stehlík Martin 39.52; 7. Bialožyt Michal 40.00; 7.
Otrusina Jiří 40.00; 9. Zelinka Jiří 40.53; ... ; 36. Veselý Martin 54.28;
37. Pátek Richard 54.41; ... ; 44. Drábek Jan 58.07; ... // P3: 1. Procházka
Milan 25.41; 2. Machackova Katerin 26.24; 3. Kujová Vladimíra 32.42; ... ;
11. Mikešová Dana 79.49; ...
23.6.2007 - Hi-Tec Cup - Hůrka
H21: 1.Dlabaja Tomáš 16.53; 2.Losman Petr 17.11; 3.Procházka Jan 17.13; ...
; 7.Rajnošek Zdeněk 18.30; ... ; 18.Palas Jan 19.44; ...
23.6.2007 - Mistrovství Hanácké oblasti na klasické trati - Vojtíškov
H21: 1. Janků Marek 69.14; 2. Henek Vladan 69.43; 3. Král Vojtěch 70.26; ...
; 5. Zřídkaveselý Libor 72.09; 6. Otrusina Jiří 80.50; ...
24.6.2007 - 1. podzimní žebříček Moravskoslezského kraje - Oprechtice
H21C: 1.Mrkvica Petr 53.38; 2.Sebera Václav 53.58; 3.Zavřel Michal 54.48;
3.Bialožyt Michal 54.48; ...
23.6.2007 - MČR v MTBO 2007 - Free order - Zlín
H21A: 1. Votoček Filip 90.12; 2. Rygl Miroslav 91.52; 3. Folprecht Eda 93.37;
... ; 13. Ehl Jiří 100.57; ... // H21B: 1. Besta Michal 68.27; 2. Šňupárek
Martin 69.50; 3. Poslušný Libor 74.44; ... ; 15. Mudrák Pavel 80.29; ... ; 18.
Šňupárek Ondřej 82.38; ... // D17: 1. Švarcbachová Tereza 45.03; 2. Březinová
Marie 46.42; 3. Švarcbachová Lucie 47.17; ... ; 6. Kolaříková Anna 53.21;
... // D20: 1. Štěpánská Adéla 54.32; 2. Doležalová Hana 58.15; 3. Staňková
Štěpánka 59.13; ... // D21: 1. Bochenková Martina 44.45; 2. Odvodyová Dana
45.01; 3. Folprechtová Kateřina 47.16; ... ; 19. Ehlová Pavla 62.54; ... ;
26. Matulová Dana 73.59; ... // H17: 1. Bogar Kryštof 64.36; 2. Tišnovský
Martin 66.05; 3. Fajtl Jaroslav 68.00; ... // H21C: 1. Martin Horák 56.42;
2. Valík Luděk 57.40; 3. Preisler Leoš 58.37; 4. Kavan Tomáš 60.11; ... ; 30.
Urbánek Michael 90.50; ... // H40: 1. Kazík Marian 72.58; 2. Mlynárik Peter
78.38; 3. Řeháček Petr 81.51; 4. Štěpánský Václav 83.44; ... ; 7. Tišnovský
Zdeněk 86.46; ... //
24.6.2007 - 8. kolo ČP MTBO - Zlín
H21A: 1. Folprecht Eda 54.58; 2. Vala Radek 55.55; 3. Votoček Filip 56.01; ...
; 8. Ehl Jiří 60.50; ... ; Mudrák Pavel DISK // H21B: 1. Zedník Jakub 49.03;
2. Arnošt Kamil 50.31; 3. Svoboda Lukáš 51.23; ... ; 10. Šňupárek Ondřej
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55.17; ... // D17: 1. Březinová Marie 50.30; 2. Králová Michaela 60.30; 3.
Kolaříková Anna 65.31; ... // D20: 1. Marešová Michaela 60.01; 2. Staňková
Štěpánka 61.33; 3. Horáková Veronika 66.25; ... ; 6. Štěpánská Adéla 68.50;
... // D21: 1. Folprechtová Kateřina 54.46; 2. Městková Kateřina 56.58; 3.
Bochenková Martina 57.51; ... ; 11. Ehlová Pavla 68.01; ... ; 20. Matulová
Dana 80.36; ... // H21C: 1. Henek Michal 48.37; 2. Kavan Tomáš 48.59; 3. Laššo
Petr 51.08; ... // H40: 1. Fajtl Jaroslav 53.42; 2. Mlynárik Peter 53.48; 3.
Řeháček Petr 55.28; ... ; 6. Štěpánský Václav 57.42; ... //
Všem, kdo oslavili narozeniny v červnu, přejem to nejlepší!
Slavícím v červenci zazpívaj slavíci!!! Ehm.
Zřídkaveselý Libor
Kroutilová
Eva
Klusáček
Matěj
Plotzerová
Adriana
Kuthanová
Dominika
Chromá
Kateřina

3.7.1972
8.7.1978
5.7.1989
26.7.1991
5.7.1992
23.7.1994

K  � A T    
TŘEBÍČ/MOSTEK– Vítěz »nominačního« závodu v kategorii H18 Matěj Klusáček (18) alias Klusy už
se těší na středeční slavnostní odlet do Austrálie na Juniorské mistrovství světa!
„Díky Aha! Uvidí čtenáři Polarisu moji Terku mezi prvními!“ tetelí se Matěj. Matěj dostal přezdívku
Klusy od kamarádů kvůli svému mohutnému tělu, ale zároveň také pro svou dobráckou povahu.
Nyní má Klusáček i jeden vážnější problém: jeho přítelkyně Tereza Petrželová (18), která se také
objevila na nominačním závodě v Mostku, ho totiž uhání o potomka! „Strašně moc by chtěla dítě, já
ale zatím odolávám. Jsem na to moc mladý. Vypadá to ale, že mě nakonec přemluví,“ říká odevzdaně
Klusy.
A ��
F A
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