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Úvodní slovo předsedy


Všichni asi čekáte, co veselého vám 
předhodím. Než se však pustíme do posilování 
bránice mimo tréninkový proces, zkusím se 
chvilku tvářit vážně. 

Jak si vedli (se vedli) ušáci a ušandy 
v uplynulém roce. Snad nejpříjemnější chvíle, 
alespoň pro mě jsou ty společné akce, tím 
pomíjím události ostatní. Zřejmě všichni  
běháme především proto, že se cítíme  přitom 
dobře. Jednotlivé závody (žebříčky) jsou díky 
dopravě auty vlastně individuální záležitostí. 
Oddíl pak žije jako organismus společným a 
společenským životem pouze v době soustředění 
a vícedenních závodů a zájezdů do zahraničí. 
Společensky významné se mi zdá i pořádání 
závodů.

Pod tímto úhlem pohledu lze říci, že jsme 
měli v uplynulém roce výborný začátek –
březnové soustředění a Branžeži,  Velikonoční 
soustředění v Tisé, dále slušné léto sezóny –
vícedenní závody na Silici se sérií výletů. 
Celkem elegantně jsme navázali  Botasem, a 
tradičními závody ve Slovinsku. Nebudu 
vyjmenovávat všechny vícedenní závody na 
nichž jsme letos byli, ale léto jsme tak strávili 
celkem příjemně. 

Nějak se nám však nevydařil ve 
společenském smyslu závěr sezóny, protože 
kromě pořádání žebříčku na Hlášce jsem žádnou 
významnější společenskou událost nezazna-
menal.

Sportovní výkony nebudu vzhledem ke 
své nekompetentnosti raději hodnotit, dovolím si 
jen nastínit vlastní zkušenost z rankingu. V době, 
kdy jsem běhal jsem se neustále propadal 
žebříčkem dolů. Po jednom z podzimních 
závodů mi došla trpělivost a ze všech 
zbývajících závodů sezóny jsem se odhlásil. Od 
té doby jsem v rankingu postoupil o skoro sto 
míst nahoru. Jak to tak vypadá, je někdy lepší 
neběhat.

Radosti oddílové můžou být i trochu jiné 
než jen sportovní – máme dvě nastávající 
maminky(zkuste hádat které to jsou), jednoho 
nového ušáka u Šnajdarů a jak to tak vypadá, tak 
od října i několik nových členů.

Letošní sezóna je myslím vydařená a 
moje pocity z ní jsou velmi příjemné. Příští rok 
nás čeká jak spousta práce, tak  i hodně zábavy a 
z ní pramenící radosti.

Všem hodně zdraví  a úspěchů sportov-
ních i jiných

přeje Jura.

Nevíte co s časem?
Pojďte si se mnou zaběhat!
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Co přinesl rok 2000 - aneb jak šel čas
————————————————————————————

Po jabloneckém 
ohňostroji a několika 
novoročních svatbách na 
jablonecké radnici se 
poprvé začal psát rok 
2000. První dny 
lyžováníchtiví ušáci 
trávili výlety v Jizerkách, 
aby dostatečně nahrabali 
spousty kilometrů a 
hodin strávených tímto 
druhem pohybu hodících 
se jim posléze k plnění 
rozličných problémů při 
LOBáckých utkáních. 
Uběhl leden - dva 
LOBácké víkendy, 
následovaly světové 
poháry a JMS na 
Donovalech, mistrovství 
ČR na krátké trati a 
poslední nejhezčí 
lyžařské OB na 
Vysočině, výcvikový 
kurz CTVS VŠE na 
KPR-ce s obohaceným 
kulturním programem a 
obnovenými tradicemi.

Devětadvacetidenní únor odvála vichřice 
a Polabí a Pojizeří se záhy změnilo ve velkou 
údolní přehradu. Jaro začalo pomalými krůčky 
vystrkovat tykadla, i když jeho počínání bylo 
spíše symbolické a nastal čas pro kvalitní jarní 
mapové soustředění v kvalitních terénech a s 
kvalitním obsazením z řad ušáků a ušaček -
oblíbené pískovcové terény u Kosti a Branžeže. 
Nastal čas optimální mapové přípravy - výjezdy 
na oblže ještědské oblasti, víkend v Plzni s 
bohatým kulturním programem, další pražské 
žebříčky a rok náhle přeskočil do své druhé 
čtvrtiny a s ním i nejkvalitnější soustředění 
velikonoční v Ostrově u Tisé v obtížných 
pískovcových terénech Tiských skal a 
Děčínských stěn.

Plně se rozběhla jarní sezóna - drobné 
vyladění formy na Saxbu a už jsou tu celostátní 
žebříčky. Úspěšnost ušácké rodiny je vesměs 
střídavá, ale rozhodně ne krizová. Ivanka 

vyhrává dva závody, 
Míra se v elitě také 
neztrácí a třeba Cowley 
jde za svým cílem přímo 
a čistě - dokončil studium 
na VŠE a narukoval na 
Duklu do Liberce, aby 
posílil již tak dost silné 
ušácké obsazení Dukly 
vojáky ZS. Ušáci mají 
další Mistry ČR v 
rogainigu.

Červen se 
přehoupl do července a s 
tím i výrazně poklesla 
teplota. Na Botas Cupu je 
vlhko¸ deštivo a teplota 
pouhých 8°C. O pár dní 
později probíhá již 4. 
ročník nejtěžšího o-
duatlonu Rocky-mana. 
Zúra dobíhá třetí a Míra 
pátý. Rozhodně to nebylo 
zadarmo, ale i Čenda si 
přišel na své.

Největší společná 
ušácká prázdninová akce 
letos pod taktovkou pana 
Sokoláře zavítala do 

slovenských závrtů, Nízkých Tater a 
Slovenského ráje. Zpáteční zastávku u Zůzy v 
hraničním pásmu nám mohl leckdo závidět -
kalvados, ražniči a další a další pochoutky...

Srpen je ve znamení menších 
soukromějších akcí jednotlivých členů. Tradiční 
skupinka odjíždí do Slovinska, já s armádou do 
Norska a ostatní objíždějí naše vícedenní. 
Začátkem září se dělíme na dvě skupiny - letci 
letí do Horního Jelení na Cenu Východních Čech 
a horalové zas na West Cup do Nejdku. Společně 
se pak scházíme na štafetách na Milovech a 
posledních celostátních žebříčcích ve skalách v 
okolí Malé Skály a Koberov.

Mistrovství ČR jsou už jen předposlední 
etapou v podzimní části sezóny a následující 
měsíc je ve znamení nejrůznějších veselých akcí 
- Vodňanský kapr, pořádání PŽ na Hlášce, 
Slovenian Marathon, Trutnovské parakrmelce a 
další a další...
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Listopad již naznačuje blížící se konec 
roku a s ním i nejprestižnější závod v sezóně. 
Před ním si ještě někteří odskočili poběhat po 
Tiských skalách při M ČR v horském OB a v 
předvečer naladit na NOB dvojic od CTVS VŠE. 
A je to tu - Mistrovství Ekonomu - Čemíny u 
Plzně. Listí pomalu dopadá k zemi a s ním i tato 

orienťácká sezóna. Zbylo už jen odběhnout 
tradiční Hulk cup a pomalu začít nakupovat 
dárky na vánoce. První adventní neděle. 
Následuje pondělí.

A jak pán bůh stvořil, tak se i děje. Pátý 
prosinec léta páně dvoutisícého.

Míra Seidl

Krátké shrnutí
———————————————
Činnost a aktivitu v oddíle řídí výbor EKP, kterýž to v letošním roce pracoval ve složení :

předseda - Jura Janeček
styk s katedrou - Petr Stejskal
přihlášky a finance - Pája Klapalová
vyúčtování - Hasáci
map. příprava - Zdenda + Jana Sokolářovi
finanční poradce - Ivča Pecková
nástěnka, dokumenty - Honza Kolín
sklad a materiál - Martin Sotona

+ další členové s hlasem poradním - Honza Pecka, Míra Seidl a Nikola Rafaj

Tímto bych chtěl celému složení výboru mockrát poděkovat za jejich obětavou práci a popřát jim 
mnoho úspěchů i v letech následujících.

Děkujeme. Ušáci.

Zde jsme měli pěknou koupačku
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Na návštěvě  u „Hraběnky“
(aneb ohlédnutí do minula)


Tak nám to zase začalo. Zima a sníh jsou 

tady a všichni jsme plni očekávání, jak to 
dopadne. 15.ledna léta páně 2000 jsme po 
několika letech opět přijali pozvání jilemnické 
hraběnky o zúčastnili se jejich závodů.

Není na škodu připomenouti něco málo 
historie. Někteří pamětníci pamatují, co pro 
„lyžce“(dříve se tak říkalo lyžařům) znamenala, 
v době kamenné pro lyžování, Jilemnice a 
přilehlé vesničky. Pro připomínku uvedu pár 
jmen a pojmů.
Štěpanice – pila – 1. lyže vyrobené v zemích 
českých pro lesní dělníky
Vysoké n.Jiz. – první lyžařské závody v zemích 
českých a považte, na 100 metrů
Hrabě Harrach – pokrokový to 
člověk a pán podporující rozvoj lyžař. 
sportů.
Benecko – osobitá vesniška pod 
Žalým, kde se rodili první velcí 
lyžaři- Aleš Lyžec.

A tak i my jsme se pokusili 
navázat na tradici lyžování v Čechách 
a rozhodli se poprat o vavříny, místa 
na stupních vítězů a medaile. 
Štafetový závod byl vypsán jako 1. 
podnik mistr. ČR 2000. Do těchto 
bojů jsme nasadili 9 elitních běžců a 
běžkyň, nespočet  závodníků A B C 
úrovně. Závody se odbývaly již u 
zmíněné hraběnky na jejich loukách, 
pastvinách, polích a přilehlých lesích 
v pořadí sprint, klasika a vrchol 
v podobě štafet.

Již  jako tradičně v posledních 
letech jsme ukázali, že umíme dobře 
nakupovat běžce a běžkyně a i potěr 
začal vystrkovat drápky.

Co říci ke sprintu?
V hlavních kategoriích -  DE –

1. místo Helča Novotná, 2. Léňa o 5 
vt. a ještě na 6.místě Markéta 
Jakoubů, v chlapské Elitě vystrčil své růžky a 
také sebe Alf a ukázal jim s kým mají tu čest a 
co mohou čekat po celou sezónu. Dobře ho 
doplnili Kedlubna(5.) a Kauli (13.). V 21-kách se 
probudili Zúra (1.) a Verča Kupců (3.) a 

naznačili své ambice pro příští rok (že by Elita?). 
Ani potěr se nenechal zahanbit (Honzík Šedivý 
v H 16 –2. a  Máca  v H 18 – 5.)

Klasika se pořadatelům lehce vymkla 
z rukou a tak kategorie H nepočítali (pozn.:od 
HE po H 21B všichni stejnou trať – proč?). 
Vždyť i ti méně výkonní museli během 2 dní 
absolvovat 3 závody a někdo  byl na sněhu třeba 
poprvé.

V ženách – DE – 1. Helča, 3. Léňa  a do 
10-ky ještě Markéta a Dáša (9. resp. 10.). Potěr –
H 16 – 1. Honzík, H 18 – 4. Máca a 5. Ondra Š.

A dostávám se k tomu (dle mého) 
hlavnímu. 

Postavit  9 štafet (4 x H, 3 x D, 1 x Jun, 1 
x Vet.) to problém nebyl .Ale jejich složení. 
Myslím, že to vyšlo. Holky (Léňa, Markéta, 
Helča) bez větších problémů způsobem start-cíl 
vyhráli a potvrdili své papírové postavení. Do 

První  dorostenecká medaile z Mistrovství ČR  v historii EKP
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první desítky se dostaly ještě štafety EKP II 
(Šárka Z., Verča, Dáša) na 6. místě a EKP III. 
(Rita, Pája , Jana) na 9.místě.

V mužích jsme poslali do boje 
„Jilemnické mládežnické trio“ (Kauli, Alf, 
Kedlubna) a „trojku zkušených„ (Zúra, Hasák, 
Honza Peciš)  a ani jedni nezklamali. Moc 
nescházelo a my čekatelé na úsek a diváci jsme 
mohli sledovat finiš o 2. a 3. místo mezi ušáky.

( 1. OSN 2. EKP I 3. EKP II  )
Do první desítky se vešli ještě ušácí III 

(Petr Kuliš , Soki, Stejski).
Již 3 roky se těším až se sejdou 

dorostenci  do štafety (Matěj, Honzík, Ondra). 
V předcházejících letech to vždy na něčem 
vybouchlo (jeden rok jeden nemocen, další rok 
měl jiný závody jinde). A tak až letos se sešli na 
startu . A způsobem pro ušáky klasickým na 

prvním postu od startu až do cíle si dojeli pro 
historicky první mládežnickou medaili 
z mistrovství a hned zlatou. K dovršení všeho 
ještě Vetoši dojeli na 3. místě (Láďa Klapal, 
Boule, André).

A tak mohu konstatovat, že hraběnka 
jilemnická na nás nešetřila a byla štědrá. Obeslali 
jsme 4 kategorie a ze všech si vezeme medaili a 
to ještě v chlapské kategorii hned dvě. Myslím, 
že tím se nemůže presentovat žádný jiný oddíl. 
Aspoň co má LOBácká paměť sahá a pamatuje.

I tak nám zůstává ještě jeden úkol. Do 
budoucna sehnat, vychovat, atp. a nasadit do 
závodů mládež(nice), zkrátka během 3 let 
zpracovat Bouličky k bednovým výkonům a 
vhodně je doplnit 1 kámoškou do štafety.

Stejski

Oddílový  #  LOB  2000


Pomocná hlediska :  - Elita - postup do Elity - medaile z M ČR
- zisk lic. A - škrtání nejhorších výsledků( různé dle kat.)
- v kat. H se přidávala místa (pořadí ) dle jednotl. kat., např.
- v kat. H21 ke každému umístění v jednotlivém závodě se přidalo 10 míst, atp.

kategorie Dámy kategorie Páni
koef. koef.

1. Helča 1,0 1. Alf 4,16
2. Léňa 1,75 2. Kedlubna 4,28
3. Markéta 3,83 3. Zůra 6,25
4. Veronika 4,25 4. Kauli 7,83
5. Šárka 4,55 5. Hasák 10,0
6. Dáša 8,0 6. Péca 11,0
7. Jana 10,6 7. Matěj 13,57
8. Pája 16,25 8. Honzík 16,57
9. Rita 18,0 9. Stejski 19,0
10. Mirka 50,0 10. Ondra 20,16

11. Petr Kruliš 20,85
12. Soki 22,0
13. Zlesi 26,8
14. Libar 28,6
15. Boule 32,8
16. Láďa 33,85
17. Martin Sotona 40,5
18. Jura 43,5
19. Dušan 44,6
20. Jarek 51,5
21.-22.Andre&Alan 100,0 

Lenka na startu 
světového poháru 
v LOB 2000 na 
Slovensku.
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 Výlet do Slovinska


Jedeme do Slovinska. Já, Pája  a Radim. 
Je nás málo, ale už se těším. Mám Slovinsko rád. 
Jede se mým autem. Auto se necítí úplně fit. 
Trochu mu prská výfuk. Švára 
s otcem řeší krizovou situaci. 
Novej výfuk prská dobře. 
Nemáme ani celý den zpoždění. 
První hádka. Kanystr může být na 
vodu, nebo na benzin. My máme 
na benzin. Spolujezdci chtějí na 
vodu. Prostě smolík. Po vydatné 
večeři a cákanici v novomlýnské 
přehradě následuje úspěšný 
přejezd hranic. Jedu. Jedu dlouho. 
Deštík. Chceme spát. Suprkapr 
místo. Psi. Druhý Suprkapr místo. 
Měsíček svítí, ale kde jsou 
meteory? Ráno je krásně, ale asi 
se to zkazí. Germáni jsou v této 
oblasti docela milí. Prší. Nejdou 
stěrače. Prší málo. Druhý úspěšný 
přejezd hranic. Radim naviguje na 
kančí stezku. Prohlídka hradu. 
Julské Alpy. Seznamuji ty 
neználky s krásami hor. Vodopád 
Perečnik. Příjezd pod Triglav. 
Jsou tady auta. Jsou tady lidi. 
Moře aut a lidí. Náročné 
parkování. Auto vaří. My vaříme oběd. S knihou 
„Vše o favoritu“ se nořím na jednu hodinu do 
problému. Od čeho je která pojistka. Stěrače 
stírají. Vyrážíme do hor. Cíl – bivak 4. Nesu 
tunu nákladu. Tuhnu. Courám. Je mě zle. Bivak. 
Radim láká na krátký výletík směr Škrlatica. 
S Pájou jsme za jedno, že všeho moc škodí a 
obydlujeme vagónek. Ten šílenec byl až na 
vrcholu.

Ráno. Den D – dobytí horského velikána. 
Vyrážíme plni očekávání. Nahoru a dolů, nahoru 
a dolů. Vedro. Žízeň. Okounící kozorožci. 
Nekonečná stoupání. Opouštějí nás síly. 
Z posledních sil se plazíme k vrcholu nejvyšší 
hory Julských Alp, Triglavu, sledováni 
hrozivými zraky vran se žlutými zobáky. Vidí
v nás snadnou kořist. Jsme na hoře. Nákup 
džusíku. Dávají si tu sraz všichni Slovinci 
najednou. Ústup na Triglavský dom. Krádež 
rozinek. Nekonečný sestup. Auto zase jede. Po 

koupání v nočním Bledu opět hledání noclehu. 
Za seníkem je nám dobře. Bouře. Blesk stíhá 
blesk. Auto je Faradayova klec. Únik na dálnici. 

Třetí úspěšný přejezd hranic. Chorvatsko. 
Božské azurové moře. Flákáme se. Obsazujeme 
hotel Učku. Bezva pokojík s terasou a výhledem 
na mořský záliv. Cena? Slunce budí moc brzo. 
Přejezd zpět do Slovinska. Neuvěřitelné se stalo 
skutkem. Ve smluvenou hodinu se setkáváme se 
skupinou Mont Blanc. Dáša a Jura nějak zhubli. 
Trénink v semiopenu se vydařil. Přesun do 
Hotedršice. Posilujeme český kemp u lovecké 
chaty. Trénink v závrtech. Nováčci i zkušení se 
nejsou příliš jisti, co se tady vlastně chtějí 
dokázat. Závody. 1. etapa kopce. 2. etapa závrty. 
3. etapa brutální seběh. Vítězíme. Letos to 
nebylo úplně ono. Radim: na Cerknu mě už 
nikdo neuvidí. Klíd – příští rok není vůbec. Pak 
trochu mapování pro kámoše Daniela a hajdy 
domů do Čech. To jsem to vzal ale najednou 
hopem, co? Ale je 00:17 a mě se chce spát. Tak 
dobrou noc.

Čeníšek

Zdenda na divácké kontrole při M ČR klubů 
v Jetřichovicích.
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Óda na staré ražení aneb „Nikdy se nevrátí pohádka mládí“


Už jsme si zvykli na to, že se stále něco 
mění – říká se tomu pokrok. Nejspíš v tom 
šprochu bude pravdy trochu, neb máme více 
informací v každém směru. A bažíme po 
dalších… Jedny lidi z toho bolí hlava a 
schovávají hlavu do písku– druzí se tím naopak 
živí – že tu spoustu informací přežvýkávají…

Kéž moje vzpomínky vyvolají i ve vás 
atmosféru té doby, kdy jsme byli blíže přírodě –
už tím, že průkazka byla z papíru, kontrola 
nevyžadovala el. proud, jen naši sílu… 

První silný zážitek s ražením jsem získal 
na táboře, kdy jsme vydrželi celé dopoledne 
běhat na padesátimetrovém razícím kolečku a 
měřili si čas, který jsme potřebovali k správnému 
oražení všech jednadvaceti kontrol – bylo 
vypočteno, že při ztrátě deseti vteřin na kontrole 
ztrácíme celou minutu oproti razícím 
šampiónům. To nás hnalo dál. Dbalo se na celý 
průběh kontrolou – bylo zakázáno mapu při 
ražení odkládat, muchlat či zakousávat. 
Sledování různorodých způsobů ražení a 
koordinace pohybů byla vynikající zábava. 
Experimentovali jsme, zda je lepší 
držet mapu s průkazkou a buzolou 
nebo mapu v jedné ruce a busolu 
s průkazkou v druhé…  

Dalšími díly „know-how“ 
bylo zapisování popisů do průkazky, 
způsob lepení a připevnění k ruce. To 
mi připomíná příhodu, kdy jsem si 
průkazku připevnil ke gumičce 
velikou „sichrhajskou“, která mi 
posléze lehce zmátla busolu a já běžel 
o 180o jinam – po povinném 
slohovém cvičení „Kterak a proč 
jsem závod běžel tak, jak jsem jej 
běžel“ – to se u nás jednu dobu dělalo 
– jsem proslul větou „Pomocí 
špendlíku jsem si zmagnetizoval 
busolu…“ 

Ten, kdo neměl hodinky 
s mezičasy, mohl po závodě počítat, 
kolik na trati „nechal“  a mnohdy si 
člověk říkal – kdybych támhle 
nenechal desítku a tuhle pět minut 

(…však ono to tam stejně nějak nesedělo…) –
tak jsem mohl klidně vyhrát. To povznášelo…

A co problémů bylo při pořádání 
s počítáním – převod v šedesátkové soustavě – to 
nezvládl každý… …vnímáte ten malý pramének 
prestiže? A nezapomeňme, jak bylo veselo 
s kontrolou vpichů – dilema „…disknout či 
nedisknout - má kontrolu mimo políčko…“ 
Kolikrát vznikla hádka až na ostří nože…

Teď to bude jiné – každý budeme přesně 
vědět, že z dvojky na trojku mi to trvalo 4:07 a 
tudíž jsem tam těch pět minut nenechal (ách 
jó)… prostě poetika nedefinovaného se nám 
ztrácí. Vše se stane učesanou řadou čísel. 

A kdo ví, zda jednoho krásného dne 
nezačneme běhat s GPS… abychom se náhodou 
neztratili…

A proto: Ať žijou mouchy!!! Dejž nám 
Bůh, aby bylo stále co řešit, překonávat a 
vykoumávat… 
Nekrňmež, střihejmež, ušáci!

Steve von Wamberg

Máte svůj čip?  Že ano. – Pojďte si s námi za píchat !
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Konečně vím, kdo je Sosna a to, co o něm lidi říkají, je skutečně pravda, 
aneb jaký byl náš závod


Míra chtěl, aby lidi z oddílu něco 
vyplodili na výročku. Já se sice nezúčastním 
(soustředím se), ani nic mě nenapadá, tak jsem 
alespoň vytáhnul z internetu z Bestíkových novin 
(On-line diskuzní forum - orientační běh ) tyto 
řádky, které byly reakcí různých lidí na náš 
podzimní krajáč.

Jako ředitel jsem neměl mnoho věcí 
podchycených, takže na svou obhajobu uvedu 
jen to, že závod mi byl přidělen bez předchozí 
dohody a prostor byl již vybrán. Příště to snad 
bude lepší. Chtěl bych ještě jednou poděkovat 
všem, kteří se na pořádání účastnili. Speciální 
dík patří Zlesimu, který to měl současně jako 
zaučovací kurs pro příští rok.

A teď už samotné reakce:
ze sosnovin ( psal Sosna ):

V Praze pořádal Ekonom v Senohrabech 
na Hlášce. Mapa stará (1994), navíc pro hlavní
kategorie HD21 xeroxovaná. Kdyby ale takto 
kvalitně tiskli mapy v Liberci (tam ale používají
laserovou tiskárnu), nebylo by proti jejich 
mapám námitek. Závod sám byl ale dost 
stupidní, velké kopce bez větších myšlenek 
(malá a stará mapa toho moc neumožňovala), 
hnusné seběhy a kamenité traversy, nové
oplocenky na nečekaných místech. Ženy vyhrála 
Vendulka Ryšavá, muže s přehledem vyhrál 
Zbyněk Hora, který 5,5 km zvládl v kopcích za 
40 minut. Největší soupeř Bořánek nezvládl 
nové oplocenky u 2. kontroly a navíc byl disk. za 
vynechanou kontrolu. Za trestuhodné považuji 
nevyvěšení konečnějších výsledků na 
shromaždišti (odjížděl jsem hodinu po skončení
závodu). To si SI nezaslouží. Pravda, počítače se 
přesunuly do 1 km vzdáleného cíle. Ale večer už
je mám (ve 20 hodin) od Zbyňka Č. na mejlu. 
Výsledky EKP. Také se vyskytly malinké
nesnáze s 6cifernými čísly čipů Tretry. Oba příští
pražští pořadatelé si půjčili čipy od TAP na 
testování softwaru.
reakce (na sosnoviny) na bestikových novinách 
ode mne:

Uznávám, že mapa Hláška není pro 
závod ideální, ale do pořádání jsme se nehrnuli. 
Bohužel jinou mapu v blízkosti Prahy nemáme -
teď už definitivně. Nechápu kritiku na 

xeroxovanou mapu. Trať byla čitelná a myslím, 
že samotná mapa taky. Po závodě nám zbylo 20 
ks map, takže bez xeroxování bychom závod 
neuspořádali. Že byly na trati kopce, za to fakt 
nemůžu. Tenhle terén už tam je zatraceně
dlouho.Co se týká hnusných seběhů a 
kamenitých traverzů, tak se příště pokusím 
zajistit jezdící schody a vydláždit chodníčky.

Já na PŽ nejezdím, ale už se těším, až
Sosna bude mít něco společného s pořádáním, 
určitě přijedu. Doufám, že tratě bude stavět 
nějaký myslivec, aby měly myšlenky.
reakce na bestikových novinách od Sosny:

Neber to tak osobně, o Hlášce si nikdo 
žádné iluze nedělá, i když stavitel bude génius. 
Mne osobně tento prostor varuje před plány ještě
tam okolo Sázavy někdy něco zmapovat (a 
pobývám tam často). Nakonec náš Zakopanej 
pes budí odpor skoro stejný. Osobně bych 
nevymyslel něco lepšího, což už ale nemůžu říci 
o nedělním závodě na Dědu, kde bych stavbu 
řešil jinak. Ale ostatní se mi určitě vysmějou, že 
na Dědu se také nikdy nic hodnotnějšího 
neběželo, a že to nejde. Kritika se tedy netýká
stavitele, ale výběru prostoru. 
reakce na bestikových novinách od Petra 
Bašuse:
milí Aleši, 
    závody na xeroxovaných mapách (ještě k 
tomu 6 let starých a nesedících) ať je to oblastní 
žebříček nebo pražský pohár žactva SE PROSTĚ 
NEDĚLAJÍ!!!

Na druhou stranu si zase nemyslím, že by 
ten závod byl zas tak stupidní, ale neběžel jsem a 
tak nemůžu posuzovat. 
reakce na bestikových novinách ode mne:

můžeš mi teda říct, proč se akademické
mistrovství v roce 98 (u Telče) běželo na 
xeroxu?
reakce na bestikových novinách od Sosny:

Ten xerox neodsuzuji - byl velmi dobře 
čitelný jen se trochu nepatrně víc třepil papír. 
Ale proč se na mapu nedokreslili červeně
alespoň ty nové oplocenky? Ale to je spíše 
takové mudrování .

Perun s Vámi, Alf.
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Jak se rodí ušák


Řekl jsem, že napíšu něco do ročenky.  
Zeptal jsem se na schůzce výboru v naději, že se 
z toho vyvsvlíknu, o čem by bylo dobré, abych 
ve své stati podumal. Totiž ty smysluplná témata 
se pod mým jemným dohledem podařilo rozdělit. 
„Napiš třeba vo porodu.“ A bylo to.

Nebudete my to věřit, měl jsem již 
dvakrát velmi živý sen, a jelikož budu dle plánů 
a mého time manažeru (používám pro radost 
Béžovi) skutečně u toho, myslím, že jsem již na 
vše připraven.

Poprvé jsem stál u hlavy, pravou ruku 
jsem měl pod zádama Lenči, takže jsem levou 
mohl jen blbě fotit. Zato jsem však do detailů 
viděl, jak to pomalu vykukovalo a největší nervy 
byly, co bude mít mezi nožkama. Já byl tak 
zpocenej z toho čekání! Definitivně jsem se 
probudil, když tam ten pindík nebyl.

Podruhé jsem prožil vše do okamžiku 
výkuku první části těla. To znamená, že jsem 
spoludýchal, spoluchodil, spoluseděl na míči, 
upravoval rozkrok, sledoval polohu, počítal 
kontrakce a upravoval definitivní polohu.

Byť jasná výhoda těchto mých živých snů 
je jasná: v okamžiku, až tam budu, to už bude 
brnkačka, protože to bude vlastně podruhé, 

dokonce se podezřívám, že budu Lenče radit, co 
teď přijde a co má dělat, přesto ve mně hlodala
obava o mojí normálnost. Pouze však do chvíle, 
kdy my Kuba Vodrážka vyprávěl sen svůj. 

Kuba totiž vzal těhotenství i závěrečnou 
akci na sebe! Kontrakce se mu prý rozdýchávat 
dařilo úspěšně, komplikace však nastali, když 
s omluvou panu primářovi při vyholování 
přiznal, že se nestačil vykadit, takže ho při 
rozhodujícím výkonu nejspíš posere.

Co bych chtěl říct ale hlavně je, že díky 
tomuto orienťáckému oddílu se nám s Lenčou 
velmi ulehčil výběr partnerů. Pro mladší bych 
rád připomněl, že rozhodující bylo velikonoční 
soustředění (ano, děti, tam se pečou vztahy na 
celý život ).

A že se „medvěd“ narodí už s busolou na 
ruce a s orientkama (beru i nášlapy na bika) na 
nožičkách, je pravděpodobné.

Jasný je, že bychom se s Lenčou stejně 
dohledali, ale díky ušákům a orienťáku jsme 
nemuseli tolik kufrovat.

Tímto vás srdečně zvu na oslavu 
medvědova narození s vyhlášením vítězů ankety. 
Termín je vždy překvapením.

Hasák

Lenča to na lyžích opravdu umí !
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My


Mám za sebou třináct sezón v LOBu a 
třináct sezón v denním s Ušákama. Kdyby bylo 
Ekonomu  pětadvacet už letos, byla by to půlka. 
Jelikož to čtvrtstoletí budeme slavit příští rok, 
jsem tedy „nadpoloviční“ pamětník. Poněvadž se 

bude vzpomínat, zkouším už teď trochu 
porovnávat a, prosím, všichni směle pokračujte a 
přidávejte…

Vyhodnocení na oslavě „25“.

Co se změnilo:
Přibyla další generace, mezi zakladatele, druhou mízu, mojí mízu a děti zakladatelů přibyla současná 
studentská. 
Líba má kratší vlasy a běhá líp.
Každá generace si žije více svým vlastním životem.
André evolučně mohutní.
Orienťák má v oblasti zábavy stále větší konkurenci.
Je mnohem více závodů a mnohem více disciplín.
Na závody se jezdí autem, odpadla krásná kulturní součást společné dopravy (vlak, bus)
Hospoda po pondělních trénincích je stále jiná.
Fakáče.
Lobácká síla našeho mančaftu……
Generační okruh se uzavřel. (Venca Novák)

Co zůstalo skoro stejné: 
Hraje se mariáš.
Pondělní večerní tréninky.
Erotická součást společných akcí.
Bouleho vtipné suché komentáře a nosovky s úšklebkem.
Chodí se do hospy.
Volá se po řízení oddílu mladými a volá…
Už zas nemáme oddílový časopis.
Ještě se hraje a zpívá (?)
Část výboru.
Vznikají oddílová partnerství a děti.
Pařbyschopnost oddílu.
Sport není cílem nýbrž prostředkem naší činnosti (Venca Novák)

Jako člen organizačního týmu sjezdu všech současných i minulých Ekonomů k 25. výročí založení 
připojuji několik důležitých informací.
Navrhovaný termín: 31.8. – 2.9. 2001 (méně pravděpodobná varianta v říjnu)
Navrhované místo: Dobronice (nebo Branžež)
Předběžný program : Pátek:   příjezd, indoor turnaje

Sobota: M EKP, outdoor turnaje, míting, NOB
Neděle: MTBO, vyhlášení

UŽ ZA TŘIČTVRTĚ STOLETÍ BUDEM SLAVIT STOVKU
OTEVŘEME VÍNO LEHNEME SI NA POHOVKU

Již 25 let jsme spolu

Ušáci z Ekonomu
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Poučení z krizového vývoje aneb "Jak se chodí stovka"


Mám tu pro vás několik rad a vzpomínek 
z dálkových pochodů (2x po Brdech, 1x 
Křivoklátsko). Vždy to byly nezapomenutelné 
zážitky.  Letos se nám sice nezadařilo, ale 
napřesrok na prvního máje (toť obvyklý termín -
líbání pod třešní dovoleno ) určitě opět 
půjdeme. Tož, tentokrát přináším uleželé dojmy 
a zážitky, avšak třeba někoho nalákám na příští 
"serioznyj pachod" – vždyť –  na vlastní oči! 
...no, to je přeci nejlepší.

Proč vlastně chodit stovky - co do toho 
člověka žene? Mě nejvíc láká představa, kam by 
až člověk mohl dojít, kdyby šel a šel... Něco 
takového,  jako když se člověk dívá na hvězdy -
ty dálavy - lákají. Vždyť nedávno to ještě býval 
celkem obvyklý způsob dopravy  a kdo ví, co 
nás ještě čeká? Je turbulentní doba. 

Co tedy patří k nejdůležitějším faktorům 
úspěchu? 
Pravidlo č. 1. Ráno moudřejší večera

Vycházeli jsme vždy ráno v sobotu, 
neboť vycházet zvečera (unavený po celém dni) 
= dojít do cíle zničený dvojnásob.  A sehnat 
večer povoz, to věru není žádný med - při 
výpočtu potřebného času postupujeme dle 
rovnice  t =s/v, 
přičemž  s =100km a v= 4,1666 km/hod 
(průměrná rychlost na delší vzdálenosti byla 
určena z vlastních empirických poznatků )
Pravidlo č. 2. Tlačenka a utopenec, toť jí jenom 
pomatenec

Jídlo jsme většinou nebrali v bláhové 
víře, že si vše koupíme při cestě a 
taky že jo... Utopence, vlašák, 
sekanou měli jsme na vybranou a 
žaludek volal Ou, ou.
Pravidlo č. 3. Na sever... a na jih... 
to se nevochodí! 

Trasa se zdála tak jasnou 
(stále po červené značce: Báně -
Černolické skály - Skalka - Jelení 
palouky s myslivnou - Čenkov a 
zpět), že jsme se při 2. ročníku 
pokusili o zkratku, ale ouha, bludný 
kořen či co a už jsme byli pod 
hřebenem. Dorazíce zpět na 
správnou trasu rozhodl jsem se 
napříště si pořádně rozmysliti kudy, 
kudy - povede má - cestička. Aneb 

jak zpíváme „Kde domov můj…?“ (Být mimo 
má také své kouzlo, vše je takové tajemné...)
Pravidlo č. 4. Tempo! Jdi do toho a zaber!  - jak 
na nás volávají Trenéři (Stejski, Míra či Čenda) -

je při dálkových pochodech obzvláště 
důležité - ušetřený čas je ku konci velmi cenný. 
Mám v živé paměti náš návrat z první stovky -
jakožto družstva invalidů s klacky v rukách 
stylem krok sun krok, roboti už jdou, roboti už 
tady jsou... Zprvu jsme drželi 6 km/hod a 
skončili jsme s 2 km/hod a pak jsem ještě 3 dny 
nechodil, ale za to se mi dobře učilo. :) Myslím, 
že jsem díky tomu udělal zkoušku z práva.
Pravidlo č. 5. Dobré boty - nejlépe sandále

Samozřejmost, řeknete si, ale poprvé si 
kamarád vzal škorně nové, a tak se puchýřům 
dařilo, jak se nikomu z nás ani nesnilo... Sandále 
údajně pomáhají proti zapařeným nohám, avšak 
raději posuďte sami.
Pravidlo č. 6. Spolehlivé kapesní slunce

Baterka značky "Petzl" se ukázala jako 
pěkný žrout, když po 4 hod. vysála kamarádovu 
baterku. Moje klasická "My day"-ka vydržela, 
nedám dopustit na české výrobky. 
Pravidlo č.  7. Zásyp jest  nad zlato

Tímto bych chtěl na závěr poděkovat 
Nikolovi za blahodárný prášek, který nám dodal 
pocit jistoty a bezpečí. Vlci si ani neškrtli.

P.S.: Původně jsem chtěl psát reportáž, ale než 
jsem se rozhýbal ku psaní, zbyla jen torza 
zážitků, sice hlubokých ale nesdělitelných a 

Místo chůze Steve,

Poběž
se mnou!
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jelikož se topím ve všelijakých příručkách -
přizpůsobil jsem se a zvolil styl, jenž je mi nyní 
nejbližší - poučný traktát. Příště se můžete těšit, 
dá-li Bůh, na zážitky z cesty Českým rájem. 

Vůbec nejlepší by bylo, kdyby jste se šli 
taky projít. 

Steve von Wamberg

S Čendou v lese…v noci…


Když jsem koncem října na tréninku 
zoufale vykřikovala, že STÁLE JEŠTĚ nemám 
chlapa na Noční závod dvojic, stěžejní to akci 
extrémistů z VŠE i mimo ni, přirozeně jsem 
nemohla tušit, do čeho se to hrnu. Minule jsem 
sice taky běžela, ale s „neregistrovaným“, tudíž 
méně zdatným jedincem, a tempo jsem udávala 
já.

To, že se nabídl Čenda, bylo samozřejmě 
velmi slibné. Každý by se přece nechal zlákat 
představou zdolávání trati po boku zkušeného 
mapaře za pomoci brilantních 
postupů, geniální taktiky a silného 
světla. Navíc Čenda všude 
prohlašuje, že se v lese při 
závodech jen prochází, takže to, že 
by mi třeba úplně utekl, mě nijak 
nestrašilo.

Když pominu fakt, že ještě 
den před závodem jsem nevěděla, 
jestli to Čenich myslel vážně a 
skutečně si odskočí od mapování 
v Orličkách na nočňák do Krhanic 
a má-li třeba vůbec světlo, přípravy 
probíhaly bez potíží. Obtěžkáni 
bateriemi a vydatnou svačinou 
jsem se sešli u vlaku, spolu s asi 
půlkou Ekonomky a taky s Jurou a 
Blankou, kteří měli být našimi 
největšími soupeři.

Cesta vlakem ubíhala 
dobře. Prvním varovným signálem 
pro nás ale mělo být to, že po 40 
minutách „ostré“ jízdy jsme stále 
ještě byli v Praze. Když jsme za 
dvě hodiny  vystupovali z vlaku, 
bylo nám jasné, proč jízdenka stála 
jen 18 korun. Za víc peněz by tam 
nikdo dobrovolně nevlez. Trochu 
divné nám bylo to, že s námi od 
vlaku nejdou Jura s Blankou. To se 
záhy vysvětlilo v hospodě = 
v centru závodu, kam naši soupeři 
dorazili asi 10 minut po nás, 

přičemž mezitím si stihli prohlídnout Benešov a 
počkat dvacet minut na bus do Krhanic. Je 
pravda, že vlaky do Čerčan i do Benešova 
odjíždějí z Hlaváku od stejného nástupiště a 
splést si je tedy není až takové umění, ale my si 
stejně myslíme, že se prostě zalekli soupeře a 
chtěli vycouvat z přímého souboje, dokud je čas.

(Jak se později ukáže, jejich obavy byly trochu 
přehnané.)
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V hospodě vládla správná atmosféra, 
zmatek a předstartovní horečka. Vyměňovaly se 
buzoly, přehazovaly baterie, porovnávala se 
svítivost svítidel, tejpovaly kotníky a tipovala 
venkovní teplota (nízká). První vlna závodníků 
startovala v 18,00. Již na startu jsme všechny 
ohromili Čendovým dvojsvětlem. Po zaznění 
startovního výkřiku jsme vyrazili dopředu a 
velmi brzy jsme již vedli celé pole běžců. Na 
mapový start to byl již tradičně asi kilák po 
silnici, poznávací znamení: po pravé straně silný
zápach kravína.

Smažíme si to po asfaltce, asi 50 metrů 
před pelotonem, míjíme kravín a Čenda, který už 
má bezvadně namapováno, velí zhasnout světla a 
zahnout doprava hned za zdí JZD. Nutno 
podotknout, že tu noc svítil měsíc tak intenzivně, 
že to, že nás naši pronásledovatelé nenásledovali 
za zeď, nebylo tím, že by si snad NEVŠIMLI, 
ale že prostě moc dobře VĚDĚLI, proč tam 
nejdou…

Po kotníky v bahně („To nebylo 
bahno…“, odtušil pan učitel Pádivý po našem 
doběhu) jsme uháněli mírně do kopce po 
úvozové cestě mezi loukama, až si Čenda všiml, 
že jsme vlastně úplně někde jinde. Bleskurychle 
zahnul z cesty o 90° doleva a mastil to přes pole 
a ke mně jen doléhaly zoufalé výkřiky do tmy, 
něco jako „Já jsem debil“ atd. Když jsme doběhli 
na 1. kontrolu, celý dav závodníků právě 
odbíhal, a tak jsme ani nedutali, aby nás třeba 
někdo nepoznal. Moc jsme se nezdržovali a 
vyrazili k dalším kontrolám. Kromě ještě 
jednoho kiksu, kdy jsme místo do hroznýho 
krpálu na hrad vyrazili po romantické cestě 
kolem řeky, a že se tam tudy nedostanem, nám 
došlo až po 100 metrech, probíhalo vše již 
hladce. Alespoň co se mapové části týče. 
S nohama to tak slavný nebylo. Poté, co jsem se 
sama nabídla, že orazím kontrolu pod mostkem, 
kde bylo skoro po kolena vody, mně docela 
slušně vytuhly nožky. Naštěstí hned následoval 
pořádnej kopec, takže jsem se výborně zahřála. 
Nicméně, nějakou energii to schramstlo. Do 
tuhýho začlo jít asi v půlce trati, když Čenda 
zahlásil, že musíme odbrzdit, nebo že to 
nestihnem. Na moji skromnou námitku, že už tak 
40 minut běžím naplno, a tudíž že zrychlovat se 

mi bude dost špatně, Čenda nic neřekl a jen 
mírně zrychlil. Nejhorší okamžik přišel, když 
jsme se potkali s Jurou a Blankou asi na 4. 
kontrole od konce. Vypadalo to na slušný 
sprintík do cíle. Do kluků jako by se vlila nová 
síla, do nás s Blankou se nevlilo vůbec nic. 
Trochu se nám to ještě zdramatizovalo na 
poslední kontrole, kterou jsme už zase razili bez 
soupeřů a nevěděli, jestli je to dobře nebo špatně. 
Po posledním (a samozřejmě nejodpornějším) 
kopci jsme se konečně vyloupli na silnici – ve 
stejný okamžik jako Jura s Blankou! A začala 
honička.

(Trochu mi to připomnělo výbornej doběh 
HROBu ve Vizovicích tuším v roce 1998, kdy 
jsme se po 30 km seběhli s dvojicí, která dle 
našich výpočtů měla už dávno být doběhlá a 
která nás pěkně potrápila v ulicích města při 
pekelném sprintu do cíle. Další postřehy: Vláďa 
Kalous).

Čenda vytušil, že jde do tuhýho, a po 
zjištění aktuálního stavu mých fyzických 
schopností se chvíli chtěl dokonce uchýlit 
k nekalým praktikám („Podraž Blance nohy!“). 
Když viděl, jak se nám obě světýlka vzdalují, 
aspoň se snažil mě utěšovat: „Koukej, Blanka už 
tuhne.“ No, moc netuhla, zato moje nohy ztuhly, 
ještě že to bylo z kopce. Zkrátka, přifrčeli jsme 
asi 80 metrů za nimi, a když jsme se trochu 
vydýchali a popadli dech, zjistili jsme, že nemají 
1 kontrolu. Nakonec to ovšem nehrálo roli, 
skončili jsme druzí o vteřinu, což je trochu 
trapné, ale my vám to vítězství moc přejeme, 
Juro a Blanko.

No, a v hospodě pak bylo blaze, dostali 
jsme koblihy a kremrole a pivo a guláš a 
rukavice a diplom a Emspomu (viď, Čendo) a 
tančilo se a zpívalo, až nastala jedenáctá a my 
jsme hopsli do autobusu, když vtom jsem si po 
ujetí asi 7 kilasů vzpomněla, že já trumpeta jsem 
nechala v hospodě kalhoty.

Ale to už je jiná historka, každopádně pro 
ujasnění: ne, z hospody jsem skutečně nešla dole 
bez, měla jsem jedny gatě náhradní…
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Parametry trati:

Scorelauf – 18 kontrol: 
celkové bodové ohodnocení: 36, 
délka trati při oběhu všech kontrol: cca 

12 km, 
limit 100 min (letos čistě administrativní 

záležitost, stihnul to snad jen Sádloš a ten 
běžel s chlapem…)

Vlaďka Paseka

Výroční projev oddílového historika Venci Nováka (Listopad 2000)
——————————————————————————————
Vážení kamarádi, známí i neznámí,

dovolte mi, abych u příležitosti výročního 
závodu řekl pár slov¸ která by stmelila kolektiv a 
zahřála vaše ztuhlé líce.

Je to již mnoho let, kdy jsem poprvé při 
této akci vystoupil a promluvil k ušákům. Byla 
to prvotina. Zařadil jsem se tím k autorům¸ 
jejichž prvotiny dobyly svět a pak 20 let z autorů 
padají plky, plky, plky. Autor se opakujíce, 
opakujíce, opakujíce. Proto dovolte i mně, abych 
využil pasáží ze svých minulých projevů.

Před deseti lety jsem řekl, že vyrostou 
malí ušáci a pak se kruh uzavře. Dnes musím 
konstatovat, že kdyby tu byla malá Béžová 
děťátka, např. Ondřej měří 192 cm, měl bych v 
lese strach, že mě doběhla o kolo.

Zajímavá jistě byla vize navigačního 
zařízení Nasosál - navigační satelitní systém, 
který umožní vždy orientačnímu běžci zjistiti 
svoji okamžitou polohu na mapě. V té době bylo 
zařízení pro svoji velikost nepraktické. Přišlo 
GPS a nová pravidla OB, která jasně řekla, co 
mít v lese smíme a co ne.

Nezapomenutelný je jistě i projev, kdy 
jsem řekl, že se dnes jedná v lese o naše poslední 
píchání. Dnes tomu ještě rozumím, ale za pár let 
už bych musel říci, že se jedná o poslední 
fucking.

V letech následujících jsem se soustředil 
na oblíbená klišé typu: „Délka kroku 
nerozhoduje o výsledku orientačního 
závodu.“ a podobně.

Proto dovolte, abych vyslovil nesmrtelné: 
„Sport není cílem nýbrž prostředkem naší 
činnosti.“

Váš  Venca Novák

Čenda=vítězství (zapíjíme ho)
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Mistrovství Ekonomu 2000 - aneb, co jste možná nezpozorovali
——————————————————————————————

Možná jste ani nezaregistrovali, že se 
mezi námi v Čemínech pohyboval nenápadný 
človíček skromného vzezření, ale mezi orienťáky 
ve Skandinávii osobnost docela známá. Řada 
ušáků z našeho klubu o něm také lecos ví, 
poněvadž v minulých letech se ve volných 
chvílích mezi svými pobyty ve Skandinávii 
účastnil našich akcí a pomáhal nám, jak jen 
mohl. Ne nadarmo je jeden z našich 
nejplodnějších mapařů nové doby (tedy po 
věhlasně známé mapařce Elišce Tupé) a jeho 
jméno se objevuje na orientačních mapách i ve 
Slovinsku, Rakousku a Německu. Ve volných 
chvílích tajně létá s Rysákem do Číny, aby si 
prohlédl terény na závody PWT. Loňskéhu roku 
nám velice pomohl při pořádání vícedenních 
závodů v Bečově nad Teplou, když nám při své 
zpáteční cestě z tréninkového pobytu před MS ve 
Skotsku vytvořil letecké snímky města Bečova s 
hradem i zámkem a výrazně tím urychlil 
mapařské práce pro vznik mapky pro slavnostní 
závod ve městě. I sám velký Tomáš Prokeš o 
něm zaslechl a jednoho roku se přijel s ním 
seznámit na naše Mistrovství do Skokov. Pořád 
ho nemohl najít, až náhle mě poklepává na 
rameno a ptá se, zda ten hoch se sklenkou tequily 
v ruce stojící ve skupince se Štembim, Nikolou a 
Vokounem je on. Přikývl jsem.

Ano, přijel zase mezi nás. Byl tam, bavil 
se s námi a s některými z nás dokonce udělal 
krátký rozhovor pro jeho oddílový švédský 
časopis OK Skogsmardarnanews. Zajímali ho 
především nejvýznamější ušáci loňského 
Mistrovství EKP a hlavně jejich odpovědi na 
následující otázky.

Ještě před startem:
1. Podaří se ti letos obhájit loňské pozice?
2. Jak jsi se připravoval(a) na letošní vrchol

sezóny?
3. Co od tebe můžeme dnes očekávat?

A co se od nich dozvěděl:

Jana Zurynková-Sokolářová 
1. Doufám, že se dostanu aspoň na bednu a za 

vítězku tipuji Vlaďku.
2. Hlavně teoreticky - mentální trénink, ten znáš 

od seveřanů - psychologická příprava.

3. Dnes? Velkou útratu.

Pája Klapalová
1. Jistě. Ale záleží na tom, zda se pozice počítá 

zepředu.
2. Pomocí podpůrných prostředků. Trocha 

efedrinu a paracetamolu prý nemůže uškodit.
3. Co chcete.

Jana Bochenková
1. Zajisté. Mám jediný cíl - porazit svého 

vlastního muže. Pevně věřím, že zabloudí.
2. Na závody jsem odpočatá.
3. ........

Jura Janeček
1. U žen určitě.
2. V půl čtvrté ráno jsem opravoval našeho dědu 

a udělal jsem si z něj tchýni.
3. ........

André - brtník
1. Podaří-li se mi rozběhnout a chvíli běžet.
2. Do května t.r. jsem byl na dvou závodech a 

dvakrát klusat, jinak trénuji a bicykluji.
3. Původně jsem myslel hudbu a zpěv, teď nějak 

nevím.

A po doběhu:
1. Jak se vám dnes běželo a závodilo?
2. Co kontrola s popisem 6?
3. Tvůj nejzajímavější okamžik trati?

André - brtník - Pěkný les a borůvčí, nejhorší 
byla zkratka přes smetiště. Nejlepší bylo, jak 
jsem zařízl Líbu ve finiši, ale nějak jsem 
nevnímal další posedy a jsem v p..i!!!
Líba Fantová - Běželo se těžce, ale pocit, že na 
posledních třech kontrolách za mnou visí a skoro 
nestačí André mě posiloval, ale bohužel André 
šetřil síly a na doběhu mi to ukázal, což bylo 
hrubé vystřízlivění. Celé to ale bylo jak za 
starých mladých časů, akorát o 100% pomaleji  
(ne, o 50% pomaleji...dodal André).
Danča Hornová - Výborně. Kontrola s popisem 
6 mě zklamala, čekala jsem něco neobyčejného, 
kouzelného... A nejzajímavější okamžik byl, 
když mě předplazil Vašík.
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Markéta - No, šlo se mi. Nenašla jsem kontrolu 
č. 4 a 0 - něco mi v tom lese chybělo. Běh po 
jablkách a po řepce - to bylo nepřekonatelné.
Venca Novák - Běžel jsem plné koule od začátku 
až dokonce. Kontrola 6 - fantastické. 
Nejzajímavější okamžik trati - moje vítězství.

Nejenže si s námi povídal a dováděl, ale 
také si zaběhl tréninkově mužskou trať za solidní 
čas 55:08. Po doběhu prohlásil, že takové různé 
druhy kontrol na pozornost a předvídavost při 
švédských trénincích už několikrát zažil, ale v 
Čechách se s tím ještě nesetkal (asi nebyl na 
žádném tréninku, kde se běžela čunča) - nejspíš 
to je ale tím, že většinu času tráví na severu. V 
jejich terénech jsou takové kontroly podstatně 
těžší, neboť třeba kupek a kamenů či údolíček je 
na malém prostoru poněkud více a rozhodně 
viditelnost není tak dobrá jako u nás. Ale i tak 
zhodnotil Hasákovu stavbu trati za dost solidní a 
kvalitní.

Poznali jste, kdo vlastně mezi nás přišel? 
Že ne? Jestli vás opravdu mrzí, že jste se s ním 
nesetkali a nepokecali si s ním, nezoufejte, 
vydržte do velikonoc a pojeďte s námi na další 
soustředění. Určitě ho tam uvidíte. Jelikož 
plánuje si zkrátit dlouhou švédskou zimu, aby se 
mohl připravit na jarní závody, tak na jaře zavítá 
do teplejších krajin a pojede s námi na 
velikonoce. Už se rozhodně moc těší.

Byl jsem přímo nadšen z jeho 
nečekaného příjezdu a jsem opravdu rád, že 
nezapomněl, kde je vlastně doma a kde je mu 
dobře, a že zavítal opět mezi své kamarády a 
přátele ušáky.

Zpráva o návštěvě Ládi Matušína

Výsledky Mistrovství Ekonomu v OB za rok 2000

Na sv.Martina  11. 11. 2000- Čemínská hospůdka – Čemíny - mapa „Sika“
Ženy – ušandy – 6,9 km/105 m/26 kontrol

(absolutní pořadí)
1.  Jana Bochenková 50:25
2.  Lucka Pokorná 54:02
3.  Blanka ze Zlína 55:02

4.  Ivča Pecková 56:44
5.  Pája Klapalová 56:55
6.  Hanka Tilšerová 58:20
7.  Jana Zurynková 59:29
8.  Vlaďka Paseková 62:08
9.  Líba Fantová  (1k. chybí) 65:19
10. Dáša Kunová (4k. chybí) 79:12   
11. Danča Hornová 83:38
12. Markéta z Ostravy 85:25

Orienteering – a way of living
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Muži – ušáci – 9,3 km/150 m/29 kontrol
(absolutní pořadí)

1.  Míra Seidl 54:57
2.  Dušan Lebeda 55:15
3.  Čenda Sokolář 58:37

4.  Jirka Šedivý 65:06
5.  Jura Zicha 67:04
6.  Tom Novák 72:10
7.  Honza Pecka 73:25
8.  Milan Pekárek           116:24
9.  Petr Matoušek           137:40

Ženy – ušandy – 6,9 km/105 m/26 kontrol
1.  Lucka Pokorná 54:02
2.  Blanka ze Zlína 55:02
3.  Pája Klapalová 56:55

4.  Hanka Tilšerová 58:20
5.  Jana Zurynková 59:29
6.  Vlaďka Paseková 62:08
7.  Dáša Kunová  (4k. chybí) 79:12

8.  Danča Hornová 83:38
9.  Markéta z Ostravy 85:25

Veteránky – 6,9 km/105 m/26 kontrol
1.  Jana Bochenková 50:25
2.  Ivča Pecková 56:44
3.  Líba Fantová  (1k. chybí) 65:19

Veteráni – 6,9 km/105 m/26 kontrol
1.  Venca Novák (1k. chybí) 52:43
2.  Milan Bochenek (bez 1k) 56:20
3.  Tomáš Janata 60:40

4.  Míra Fanta 62:09
5.  André Brtník (2k. chybí) 79:11

Děti od ušáků – 5,4 km/80 m/15 kontrol
1.  Ivanka Bochenková 45:29
2.  Vašík Fanta           107:57

Naše poděkování patří staviteli závodu Honzovi Hasákovi, též také jeho manželce Lence 
(Karáskové) za pečlivou přípravu areálu, zákresu tratí a měření časů, roznašečům kontrol Stenlimu 
Rauchovi a jeho synovi, hostinskému Josefovi za příjemné posezení u guláše, párků a dalších laskomin a 
poživatin, vrchnímu myslivci Frantovi, že nás nepostřelil a hlídal nás do dlouhé noci, abychom jim 
nepodřezali posedy, sv.Petru za pěkné slunečné počasí a vůbec všem ostatním, že se nám do toho 
nepletli.
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Ušácká trať a Mistr EKP 2000

3. místo v ušandách ženách
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Termínový plán akcí na následující rok 2001


Jak již asi všichni víte, tak naše oddílové 
aktivity se neomezují jen na objíždění různých
závodů a soutěží, nýbrž též na akce utužovací a 
zocelovací uskutečňované formou víkendových 
soustředění a sportovně - kulturně -
společenských akcí. Velmi úspěšná bývají 
především časně jarní mapová soustředění v 
zajímavých terénech. V následujících řádcích 
bych vám chtěl nastínit jejich rozvržení a 
předpokládaný termín a místo. Mimo tyto 

víkendové akce budou probíhat i další mapové 
víkendové výjezdy, ale těch se nebude týkat  
finanční příspěvek od oddílu podle určených 
pravidel proplácení na rok 2001. Dále se 
pokusíme obnovit mapové tréninky uprostřed 
týdne a tradiční sérii závodů EPPT (Ekonom 
Park Prague Tour) - doufám, že nám budete s 
těmito aktivitami pomáhat a hlavně se jich rádi 
zúčastňovat a tím stmelovat a rozvíjet činnost a 
život v naší ušácké rodině.

Soustředění EKP
prosinec 2000  - lyžařské soustředění pro LOB (termín podle sněhových podmínek)

místo Horní Mísečky, příp. Jizerské Hory (Bedřichov, Prezidentská)
9. - 11. 3. 2001 - 1. jarní mapové soustředění

pískovcové terény - Saxbo, Drábovna, Kalich
30. 3. - 1. 4. 2001 - 2. jarní mapové soustředění - břidlicové lomy a kopce

Železný Brod - mapy Druhý pokus a Žernovník
13. - 16. 4. 2001 - velikonoční soustředění - Jičín - Brada - pískovcové terény

Aktivity v pracovní dny
pondělí - tréninky v tělocvičně 17:30 - 19:00 hod. VŠE - Žižkov
úterý či středa - mapové tréninky - EPPT (Praha), nebo výjezdy za Prahu
středa - trénink v tělocvičně 17:30 - 18:30 hod. VŠE - Žižkov

Důležité termíny závodů, které pořádáme
1/2 května 2001 - Akademické mistrovství ČR v OB - Bečov n. Teplou
5. - 8. 7. 2001 - Golden Orienteering Tour 2001 - Český park 2001

- Vícedenní závody v OB - Bečov 2001
- Český pohár MTBO - Bečov nad Teplou

29. -30. 9. 2001 - Mistrovství ČR štafet a klubů - Lipnice n. Sázavou
říjen 2001 - Oslavy 25 let oddílu OB Ekonom Praha – Branžež
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Ušákovy veselé příhody
—————————————————

V letošním roce jsme se též odprostili od 
u nás již oblíbených svatebních veselí, tudíž 
žádný manželský pár nepřibyl, ale ani neubyl. 
Začínají se ovšem objevovat úspěchy z časů 
nedávno minulých a v nejbližší době doplní naše 
řady další přírůstky. Po Šnajdarovic Filipovi a 
Filipovic děťátku čeká netrpělivě na svou chvíli i 
malý Hasák a u Zlesáků se těší na jaro.

Míváte občas problémy s vyzvedáváním 
peněz v bankomatech? Nezoufejte, zde je 
podrobný návod, jak si v takovém případě 
počínat.

Jak vyzrát na bankomat
Instrukce pro muže:  
 Přistupte k bankomatu  
 Vložte kartu  
 Zadejte identifikační kód (PIN) a číslo účtu  
 Odeberte si hotovost, kartu a potvrzení  

Instrukce pro ženy:  
 Přijeďte k automatu  
 Zkontrolujte si make-up ve zpětném zrcátku  
 Vypnete motor  
 Vložte klíce do kabelky  
 Vystupte z vozu, jste příliš od bankomatu  
 Najdete v kabelce kartu  
 Vložte kartu  
 Najdete v kabelce něco, na čem máte napsán 

identifikační kód (PIN)  
 Zadejte PIN a číslo úctu  
 Studujte instrukce nejméně po dobu dvou 

minut  
 Stisknete tlačítko zrušte operaci (Cancel)

 A) Zadejte správně PIN 
 B) Zavolejte manželovi o správné PIN  
 Zkontrolujte stav úctu  
 Vyhledejte obálku  
 Najdete v kabelce pero  
 Udělejte si výpis z úctu  
 Potvrďte šeky podpisem  
 Vytvořte vklad  
 Prostudujte si instrukce  
 Vytáhnete si hotovost  
 Nastupte do automobilu 
 Zkontrolujte si make-up 
 Nastartujte automobil  
 Zkontrolujte si make-up  
 Začnete couvat  
 STOP  
 Zpět k automatu  
 Vystupte z vozu  
 Odeberte si kartu a stvrzenku  
 Vraťte se do vozu  
 Vložte kartu do peněženky  
 Vložte potvrzenku do šekové knížky  
 Vložte výpis a hotovost do šekové knížky  
 Vytvořte v kabelce prostor pro peněženku a 

šekovou knížku  
 Zkontrolujte si make-up  
 Zařaďte zpátečku  
 Uveďte vůz do pohybu  
 Zastavte  
 Zařaďte jedničku  
 Uveďte vůz do pohybu 
 Odjeďte od bankomatu  
 Jeďte pět kilometru  
 Uvolněte parkovací brzdu


Věděli jste, že se dá při pořádání obyčejného pražského žebříčku docela slušně pobavit? Nejdříve 

jsem si myslel, že se taková věc ani nemůže uskutečnit, ale záhy jsem byl velice rychle vyveden z omylu.

Je pondělí 16. října. Do pořádání našeho 
oblastního žebříčku zbývá už jen pět dní. 
Přípravy vrcholí a vše je už téměř připraveno. 
Zabývám se běžnými pracovními záležitostmi a 
ačkoli je teprve pondělí, raději už bych byla zase 
z práce venku. Čučím do počítače a nějak se mi 

nechce moc pracovat. Počítač na mě bliká a pípá 
– oznamuje příchozí mailovou zprávu.

9 hodin 21minut
Dobry den,

píši Vám kvůli sobotnímu závodu OB (21. 10.) -
žebříček. Na svazové internetové adrese ČSOB jsem 
našel v odkazu na žebříček OB (na 21. 10. 2000) 
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odkaz na váš klub a tam pak Váš E-mail. Ve stránce 
vašeho oddílu byl sice i odkaz na 
http://kumbal.vse.cz/ob/, ale tam se mi zdaly 
informace o závodech OB staré r. 1997) - nebo se mi 
alespoň nepovedlo najit ty nove. Proto tedy píšu 
rovnou Vám.

Můžete mi, prosím, poslat nějaké informace o 
tomto závodu? Chtěl jsem jet (po letech) s rodinou na 
závod OB, takže nemám žádné kontakty apod.

Moc Vám děkuji za ochotu.
Mirek Šubrt (před 15 lety jsem absolvoval VŠE).

P. S. Pokud je tento závod vysloveně soutěžní, 
tj. pokud se ho nemohou zúčastnit i "náhodní" 
návštěvníci (jako já), byl bych Vám vděčný, 
kdybyste mi dala tip na nějaký jiný závod OB v okolí 
Prahy na tuto sobotu.

Lehce pobavená lovím v materiálech a 
odpovídám:

9 hodin 34 minut
Zdravim Vas a zasilam rozpis naseho zavodu. 

Na zavod muze prijet kdokoli, i neregistrovana 
osoba.

Spokojena s dalším adeptem na účast 
v našem žebříčku se pouštím opět do práce.

9 hodin 38 minut
Dekuju Vam za ten rozpis OB! Mohu prijet 

rovnou az do Senohrab a teprve tam (tj. v sobotu)  se 
prihlasit? Nebo je to nutne predem?

S pozdravem Mirek Šubrt

Hm. Pán si chce zřejmě povídat. No alespoň 
se trošku odreaguji.

9 hodin 45 minut
Prihlasit se muzete na miste v Senohrabech, ale 

budte, prosim, na prezentaci vcas. Posledni 1/2 
hodiny tam totiz bude urcite fronta.

Sotva jsem stačila cokoli udělat, už tu byla 
další zpráva. Od kohopak to bude teďka?

9 hodin 45 minut
Dekuji Vam a uz mam opravdu posledni dotaz:

Je mozne na takovemto zavode jit nejakou trat 
spolecne s dcerou (9 let) [samozrejme mimo soutez] -
jeste zadny OB nebezela, takze by se hned ztratila.

Dekuji Vam za Vasi trpelivost.Mirek Subrt

Pán je opravdu zvídavý a asi doopravdy 
chce přijet. Tedy odpovídám:

9 hodin 55 minut
S vasi dcerou muzete bezet kategorii D10L, coz 

je liniova, neboli vyfaborkovana trat. Nebo se muzete 
prihlasit na jakykoliv trenink a jit spolu.

10 hodin 02 minuty
Takze bezet dle mapy je (tuto sobotu) spolu s 

dcerou zcela nemozne? Mirek Šubrt.

Už opravdu nevím, co si o něm mám myslet. 
Ale je to veselé.

10 hodin 30 minut
Jinak nez s mapou se bezet neda. Treninkova trat 

je dle mapy, rovnez liniova trat je vyznacena v mape. 
U linie je však zjednoduseni v tom, ze v mape 
vyznacena trat je fyzicky vyfaborkovana i v lese.

Snad mu toto vysvětlení bude stačit

12 hodin 57 minut
Mockrát Vám děkuji. Na shledanou.

Mirek Šubrt

Vypadá to, že už je dokonale uspokojen. 
Alespoň zcela odreagována se mohu zase pustit 
do práce.

Toto ovšem nebylo zdaleka všechno, 
mezitím si náš budoucí závodník dopisoval 
s dalším členem našeho oddílu (s tím, kdo měl na 
starosti přihlášky).

12 hodin 21 minut
Dobry den, vážená pani, chtel bych jet tuto 

sobotu (21. 10. 2000) s rodinou na zavod OB do 
Senohrab. Ja jsem kdysi OB behal, ale dcera (9 let) 
jeste ne! Takze ji nemohu rovnou "vypustit" na 
normalni trat. Rad bych s ni bezel spolecne, třeba 
mimo soutez. Je to mozne? Nechci ale bezet jen 
vyfarkovanou trat, ale "skutecnou" trat, tj. dle mapy. 
Anebo bude na miste (v Senohrabech v sobotu) 
alespon mozne tu mapu nejak ziskat, koupit, ... ?

Dekuji Vam predem za informaci.
S pozdravem

Mirek Subrt (byvaly absolvent VSE - pred 15 lety)

Odpověď na sebe nenechává dlouho čekat.
13 hodin 25 minut
Na nase zavody Vas samozrejme radi 

prihlasime. S dcerou budete moci bezet trat podle 
mapy asi kategorie D10. Bylo by dobre, kdybyste mi 
poslal mailem jmeno, prijmeni a rok narozeni vasi 
dcery, aby mohla byt zarazena do startovni listiny. 
Pokud byste sam chtel bezet nejakou trat, tak bych 
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potrebovala to same od Vas. Pri prezentaci si budete 
moci zapujcit take SI cip.

Pan Šubrt záhy odpovídá:
13 hodin 44 minut
Dekuju za nabidku, ale (nebude-li uz pozde) 

radeji bych sebe, dceru, zenu (a asi jeste nejakou  
kamaradku take s ditetem) prihlasil az zitra.

Mimochodem, co je to "SI cip" (pred 15 lety to 
jeste neexistovalo).

Nashledanou Mirek Subrt

Úterý 17. října 10 hodin 06 minut

Dobry den vážená paní,
jestli uz neni pozde, rad bych prihlasil na OB v 
Senohrabech (21. 10. 2000) tyto 2 "skupiny":

1) Barbora Subrtova (13. 10. 1991) + Katerina 
Kratochvilova (31. 7. 1991) + dospely doprovod 
Miroslav Subrt (13. 7. 1961)], a to na nejakou trat, 
kde by (pokud mozno) nebyly (!) faborky (D10 ??)

2) Anna Kratochvilova (19. 11. 1995) + dospely 
doprovod [Jana Kratochvilova (rok 1967)], a to na 
nejakou trat, kde by byly (!) faborky (D10L ??).

Bohuzel neznam, jake typy trati se ted behaji (ja 
jsem behaval tak pred 15 lety), tak Vas prosim, jestli 
mi muzete odpovidajici trate (kategorie D10 a D10L 
???) sama navrhnout, a ja bych Vam je pak jeste 
ihned potvrdil.

Protoze ani nevim, co je to SI cip, a 
predpokladam, ze je to nyni pro ucast na OB nutnost 
(a ne nejaka vyhoda ci zbytecny komfort), prosim 
Vas zaroven o moznost rezervace tohoto cipu pri 
rezervaci (pokud je to zvykem).

Dekuji a tesim se na Vasi odpoved.
S pozdravem Mirek Subrt

Jelikož se v informačním šumu další 
odpovědi zatoulali, byla toto poslední nám 
doručená zpráva. Pan Šubrt opravdu přijel a 
závodil.

Spolehlivý zdroj Ušák-press

Úkol pro chytré hlavičky

- jedná se o trénink procesního myšlení

Problém – řešení kritické situace:

Představte si, že je noc, a vy se nacházíte 
uprostřed povodně na ostrově obtékaném řekou. 
Právě jste  se dozvěděli, že most, který vás 
spojuje s břehem vydrží už jen 33 minut. 

Na ostrůvku se nachází 5 osob (včetně 
Vás  ), které díky různému věku a fyzickému 
stavu – jsou schopny přejít – hroutící se – most 
za 2, 4, 6, 8 a 10 minut. Máte však pouze 1 
baterku – bez níž se však na břeh nikdo 
nedostane! 

Most je schopen unést pouze 2 osoby
(tzn. jeden  z dvojice, která přejde, se musí 
vrátit!) Do zhroucení mostu a zaplavení ostrova 
zbývá 33 minut!!! 

Rychle přemýšlejte, ať vás to nezaplaví 
všechny….

Orienťáci hlavu potřebují – tužte ji – OB 
je též o rychlém rozhodování !

Střihej ušáku!!!

Jarní 
soustředění na 

Branžeži
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Žebříček Ekonomu


Ušáci POCET Ušáci BODY Ušáci BODY 

PRIJMENI ZAVODU PRIJMENI SUMA PRIJMENI PRUMER

1. LEBEDA 40 1. LEBEDA 277485 1. SEIDL 8926

2. JANEČEK 30 2. KOLÍN 216958 2. KALOUS 7932
3. KOLÍN 28 3. SEIDL 187452 3. RÁZEK 7797

4. ZÍCHA 23 4. ZÍCHA 173627 4. KOLÍN 7749
4. SOKOLÁŘ 23 5. JANEČEK 170186 5. ZÍCHA 7549

6. SEIDL 21 6. RÁZEK 155930 6. KOŤÁTKO 7196
6. KOŘISTKA 21 7. SOKOLÁŘ 147308 7. KRULIŠ 7160
8. RÁZEK 20 8. KOŘISTKA 138705 8. LEBEDA 6937

8. PECKA 20 9. KOŤÁTKO 136720 9. HASMAN 6828
10. KOŤÁTKO 19 10. PECKA 122579 10. KOŘISTKA 6605

10. ZLESÁK 19 11. KOMÍN 106173 11. ZURYNEK 6538
12. KOMÍN 18 12. ZLESÁK 105632 12. RAFAJ 6424

13. HASMAN 15 13. KALOUS 103114 13. SOKOLÁŘ 6405
14. KALOUS 13 14. HASMAN 102424 14. PECKA 6129

15. KŘÍSTEK 12 15. KŘÍSTEK 69135 15. ŠEDIVÝ O. 6111
16. NOVÁK T. 11 16. NOVÁK T. 56820 16. KOMÍN 5899

17. ŠEDIVÝ Jř. 10 17. ŠEDIVÝ O. 54995 17. KŘÍSTEK 5761
18. ŠEDIVÝ O. 9 18. ŠEDIVÝ Jř. 53739 18. JANEČEK 5673
19. ŠEDIVÝ Jn. 8 19. ŠEDIVÝ Jn. 44544 19. SOTONA 5589

19. OPRSAL 8 20. ZURYNEK 39227 20. ŠEDIVÝ Jn. 5568
21. ZURYNEK 6 21. OPRSAL 30248 21. ZLESÁK 5560

22. BURDA 4 22. KRULIŠ 21481 22. ŠEDIVÝ Jř. 5374
22. MATOUSEK 4 23. BURDA 20444 23. ROZKOŠNÝ 5301

24. KRULIŠ 3 24. ROZKOŠNÝ 15903 24. NOVÁK T. 5165
24. ROZKOŠNÝ 3 25. RAFAJ 12848 25. BURDA 5111

26. RAFAJ 2 26. MATOUSEK 10997 26. ČEVELA 5027
26. ČEVELA 2 27. ČEVELA 10053 27. NOVÁK J. 4227

26. NOVÁK J. 2 28. NOVÁK J. 8453 28. POBORSKÝ 3900
29. SOTONA 1 29. SOTONA 5589 29. OPRSAL 3781

29. POBORSKÝ 1 30. POBORSKÝ 3900 30. GOTTEL 3566
29. GOTTEL 1 31. GOTTEL 3566 31. BOCHENEK 2944
29. BOCHENEK 1 32. BOCHENEK 2944 32. MATOUSEK 2749

29. KLAPAL 1 33. KLAPAL 2329 33. KLAPAL 2329

Ušandy POCET Ušandy BODY Ušandy BODY 

PRIJMENI ZAVODU PRIJMENI SUMA PRIJMENI PRUMER

1. KUNOVÁ 35 1. KUNOVÁ 237461 1. KUPCOVÁ 7658
2. KLAPALOVÁ 33 2. KLAPALOVÁ 231621 2. ZURYNKOVÁ 7358

3. ZURYNKOVÁ 31 3. ZURYNKOVÁ 228103 3. KLAPALOVÁ 7019
4. FANTOVÁ 23 4. KUPCOVÁ 160828 4. RÁZKOVÁ 6946

5. KUPCOVÁ 21 5. FANTOVÁ 155366 5. KUNOVÁ 6785
6. PILNÁ 17 6. TILŠEROVÁ 81656 6. FANTOVÁ 6755

7. CHARVÁTOVÁ 15 7. PILNÁ 80424 7. PASEKOVÁ 6443
8. TILŠEROVÁ 13 8. PASEKOVÁ 70871 8. TILŠEROVÁ 6281

9. PASEKOVÁ 11 9. MATOUŠKOVÁ 62502 9. HOLCMANOVÁ 6020
9. MATOUŠKOVÁ 11 10. KOŘISTKOVÁ 52989 10. MATOUŠKOVÁ 5682
9. KOŘISTKOVÁ 11 11. CHARVÁTOVÁ 40578 11. PECKOVÁ 4996

12. PECKOVÁ 3 12. PECKOVÁ 14987 12. KOŘISTKOVÁ 4817
13. RÁZKOVÁ 2 13. RÁZKOVÁ 13892 13. PILNÁ 4731

14. HOLCMANOVÁ 1 14. HOLCMANOVÁ 6020 14. ŠEDIVÁ 2906
14. ŠEDIVÁ 1 15. ŠEDIVÁ 2906 15. CHARVÁTOVÁ 2705

Žebříček Ekonomu spočetl Dušan Lebeda, za což mu vřele děkuji a chtěl bych jen upřesnit, že 
vycházel z Rankingu ČSOB a tudíž umístění některých členů neodpovídá skutečnosti. Jedná se hlavně o 
veterány a děti, kterým se tedy moc omlouváme. Děkujeme.
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Ranking ČSOB


Tento žebříček je převzatý z celostátního rankingu ČSOB s vybráním všech členů Ekonomu Praha. 
Vybrání provedl a upravil Dušan Lebeda, kterému patří vřelé díky.

Muži Ekonomu Praha

RANKING 2000 RANKING 1999 ZMĚNA +/-
Pořadí Rank.číslo pořadí rank.číslo Pořadí rank.číslo

1. EKP7402 Seidl Miroslav E 11 9284 19 8958 8 326
2. EKP7701 Kolín Jan C 90 8042 276 6574 186 1468
3. EKP7800 Rázek Aleš C 91 8038 152 7315 61 723
4. EKP7702 Kalous Vladislav C 105 7894 1236 0
5. EKP7708 Zicha Jiří C 116 7841 462 5624 346 2217
6. EKP7301 Lebeda Dušan C 150 7592 213 6902 63 690
7. EKP7707 Koťátko Zdeněk C 187 7325 370 6167 183 1158
8. EKP6900 Hasman Jan C 221 7083 332 6345 111 738
9. EKP6300 Kořistka Libor C 285 6815 383 6076 98 739
10. EKP7201 Sokolář Zdeněk C 291 6772 233 6780 -58 -8
11. EKP6701 Janeček Jura C 382 6293 436 5825 54 468
12. EKP6800 Pecka Jan C 396 6212 210 6912 -186 -700
13. EKP7404 Komín David C 409 6140 266 6627 -143 -487
14. EKP7300 Zlesák Martin C 429 6009 676 3785 247 2224
15. EKP7100 Křístek Lukáš C 453 5878 391 6022 -62 -144
16. EKP8300 Šedivý Ondřej A 536 5320 1017 900 481 4420
17. EKP5500 Šedivý Jiří C 554 5198 1180 402 626 4796
18. EKP7902 Novák Tomáš C 562 5141 651 4185 89 956
19. EKP8400 Šedivý Jan A 661 4308 1173 417 512 3891
20. EKP7000 Zurynek Jan C 718 3795 250 6701 -468 -2906
21. EKP6502 Oprsal Alan C 786 2926 0 0
22. EKP6901 Kruliš Petr C 864 2078 323 6367 -541 -4289
23. EKP7703 Novák Jan C 879 1977 897 1518 18 459
24. EKP7900 Rozkošný Karel C 926 1538 667 3896 -259 -2358
25. EKP7501 Rafaj Nikola C 974 1243 1236 0
26. EKP7503 Matoušek Petr C 997 1064 0 0
27. EKP7704 Čevela Martin C 1016 972 577 4700 -439 -3728
28. EKP6302 Novák Václav C 1039 817 1236 0
29. EKP7403 Sotona Martin C 1109 541 631 4372 -478 -3831
30. EKP6500 Göttel Jan C 1199 345 1114 532 -85 -187
31. EKP5601 Bochenek Milan C 1206 284 1167 427 -39 -143
32. EKP6200 Klapal Ladislav C 1215 225 1236 0
33. EKP5602 Stejskal Petr C 1251 0
33. EKP7103 Bolehovský Pavel C 1251 0 921 1385
33. EKP7505 Nekvasil Michal C 1251 0 759 2791
33. EKP7711 Matula Daniel C 1251 0
33. EKP5600 Adrian Petr C 0 0 0 0
33. EKP5800 Fanta Miroslav C 0 0 0 0
33. EKP8301 Stejskal Matěj C 0 0
33. EKP8700 Fanta Václav C 0 0 0 0
33. EKP8800 Stejskal Dalibor C 0 0
33. EKP9500 Göttel Adam C 0 0 0 0

Horyna Roman Neregistrován 24 8847
Princl Pavel Nyní 

MLA
146 7341

Průměrné pořadí prvních pěti chlapů 1999 110
Průměrné pořadí prvních pěti chlapů 2000 83 27
Průměrné pořadí prvních deseti chlapů 1999 179
Průměrné pořadí prvních deseti chlapů 2000 155 24
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Ženy Ekonomu Praha
RANKING 2000 RANKING 1999 ZMĚNA +/-
Pořadí rank.číslo Pořadí rank.číslo Pořadí rank.číslo

1. EKP7850 Kupcová Veronika R 53 8131 26 8134 -27 -3
2. EKP7053 Zurynková Jana C 61 7967 76 7087 15 880
3. EKP7051 Klapalová Pavla C 79 7631 160 6099 81 1532
4. EKP6550 Kunová Dagmar C 81 7614 101 6688 20 926
5. EKP5650 Fantová Libuše C 129 7147 88 6878 -41 269
6. EKP7753 Paseková Vladimíra C 173 6617 465 2660 292 3957
7. EKP7451 Tilšerová Hana C 187 6501 204 5757 17 744
8. EKP7855 Matoušková Petra C 278 5731 231 5574 -47 157
9. EKP7353 Zlesáková Stanislava C 318 5323 389 3823 71 1500
10. EKP6854 Kořistková Lenka C 352 4929
11. EKP7752 Charvátová Lucie C 512 2929 0 0
12. EKP6252 Pecková Ivana C 610 1498 533 2028 -77 -530
13. EKP7551 Hasmanová Lenka R 624 1388 45 7636 -579 -6248
14. EKP5750 Šedivá Miroslava C 798 291 0 0
15. EKP6150 Bochenková Jana C 816 0 0 0
16. EKP7755 Dněbovská Eva C 0 0
16. EKP7853 Švestková Martina C 0 0 0 0
16. EKP8750 Bochenková Martina C 0 0 0 0
16. EKP8751 Nováková Vendula 0 0
16. EKP8950 Bochenková Ivana B 0 0 0 0
16. EKP9250 Göttelová Gabriela C 0 0 0 0

Největší vzestup – absolutně: 2000 1999 +/-
1. Šedivý Jiří 554 1180 626
2. Šedivý Jan 661 1173 512
3. Šedivý Ondřej 536 1017 481
4. Zicha Jiří 116 462 346
Největší vzestup – do prvních 250:
1. Zicha Jiří 116 462 346
2. Paseková Vladimíra 173 465 292
3. Kolín Jan 90 276 186
4. Koťátko Zdeněk 187 370 183

Největší pád – absolutně:
1. Hasmanová Lenka 624 45 -579
2. Kruliš Petr 864 323 -541
3. Sotona Martin 1109 631 -478
4. Zurynek Jan 718 250 -468
Největší pád - z prvních 300: (bez Lenky)
1. Zurynek Jan 718 250 -468
2. Pecka Jan 396 210 -186
3. Komín David 409 266 -143
4. Sokolář Zdeněk 291 233 -58

Průměrné pořadí prvních pěti žen 1999 67
Průměrné pořadí prvních pěti žen 2000 81 -14

Verča to prostě ve skalách umí !!!
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Výsledkový servis roku 2000

Kozel cup - muži
1.  Radovan Čech TBM 72
2.  Rudolf Ropek DLI 71
3.  Libor Zřídkaveselý ZBM 70
4.  David Hepner SHK 56
5.  Richard Klech HOB 54

9.  Míra Seidl DLI 28

Kozel cup - ženy
1.  Máca Klapalová SRK 95
2.  Zdenča Stará TBM 65
3.  Vendula Klechová TBM 64
4.  Zuzana Macúchová TBM 63
5.  Bohdana Térová DOK 52

Silva cup
H 16
1. Jaroslav Krčál LPU 94
2.  Jirka Bouchal VPM 87
3.  Jan Gazdačko SHK 86

22. Jan Šedivý EKP   8

H 18
1.  Jan Vodička SJC 94
2.  Tomáš Dlabaja TZL 93
3.  Ondřej Kazda SJC 91

35. Ondřej Šedivý EKP   3

Žebříček A
H 16
1.  Jaroslav Krčál LPU 508,62
2.  Jan Gazdačko SHK 505,06
3.  Jirka Bouchal VPM 486,95

20. Jan Šedivý EKP 408,18

H 18
1.  Ondřej Kazda SJC 496,61
2.  Jan Vodička SJC 496,06
3.  Tomáš Dlabaja TZL 494,20

23. Ondřej Šedivý EKP 410,16

Žebříček B – Čechy
D 14
1.  Zuzana Hermanová LPU 501,60
2.  Martina Uvízlová JIL   500,79
3.  Lucie Krafková BOR 485,05

12. Ivanka Bochenková EKP 429,44

D 35
1.  Lenka Rybářová PHK 507,95
2.  Ivana Lacigová VSP 500,68

3.  Jana Bochenková EKP 494,33

D 40
1.  Ivana Mrázková DKP 504,41
2.  Stanislava Opavová MLA 489,20
3.  Jana Konopáčová TUR 484,41

17. Mirka Šedivá EKP 391,70
(má jen 4 závody, dle průměru 2.místo)

H 40
1.  Jiří Krafka BOR 505,76
2.  Jan Michalec MLA 499,52
3.  Petr Dušátko PHK  497,13

24. Míra Fanta EKP 360,11

H 45
1.  Olda Přinda VLI 525,25
2.  Petr Uher VSP 506,20
3.  Jaroslav Vondrouš PHK 475,40

5.  Jirka Šedivý EKP 463,71

Mistrovství ČR – klasika
H 16
1.  Jan Gazdačko SHK 52:24
2.  Jaroslav Krčál LPU 54:32
3.  Ondřej Prášil JIL   54:57

23. Jan Šedivý EKP 64:28

H 18
1.  Tomáš Dlabaja TZL 61:25
2.  Jan Vodička SJC 61:34
3.  Zbyněk Štěrba LPU 62:57

29. Ondřej Šedivý EKP 81:16

D 21
1.  Zdenča Stará TBM 69:05
2.  Bohdana Térová DOK 70:21
3.  Olga Lepšíková BOR 72:01

H 21
1.  Rudolf Ropek DLI 89:48
2.  Michal Jedlička DLI 90:30
3.  Petr Losman PHK 91:03

27. Míra Seidl DLI 103:13

D 40
1.  Ada Kuchařová TBM 47:08

5.  Líba Fantová EKP 54:25

H 45
1.  Jiří Krafka BOR 47:30

15. Jiří Šedivý EKP 58:20

Mistrovství ČR – štafety
H 21
1.  DLI (Míra Seidl) 183:45
2.  USK Praha 184:50
3.  Sportcentrum Jičín 185:30

23. EKP(Alf, Vláďa, Cowley) 207:55

Mistrovství ČR – sprint
D 21
1.  Olga Lepšíková BOR 27:26
2.  Eva Pekárková TZL  27:40
3.  Zdenča Stará TBM 27:58

24. Jana Zurynková EKP 35:08

H 21
1.  Michal Jedlička DLI 25:39
2.  Lukáš Přinda VLI 25:58
3.  Radovan Čech TBM 26:40

39. Jan Kolín EKP 36:24

D 40
1.  Líba Fantová EKP 25:14

H 40
14. Petr Stejskal EKP 32:10

H 45
7.  Jiří Šedivý EKP 28:42

Mistrovství ČR – družstva
Veteráni
1.  Tatran Jablonec n. N. 201:46
2.  Slovan Luhačovice 212:11
3.  Tesla Brno 224:27

11. Ekonom Praha 237:49

Dospělí
1.  Tesla Brno 280:39
2.  USK Praha 282:14
3.  OK 24 Praha 298:13

16. Ekonom Praha 329:34

Český pohár štafet
D 21
1.  Tesla Brno A 140
2.  Rychnov n. Kn. 122
3.  USK Praha   97



Ročenka 2000 – Oddíl OB VŠTJ Ekonom Praha

29Střihej, ušáku, v novém miléniu !

13. Ekonom Praha A   56
32. Ekonom Praha B     5

H 21
1.  Tesla Brno A 166
2.  USK Praha A 158
3.  SK OB Zlín 156

25. Ekonom Praha   51

Český pohár klubů
1.  Tesla Brno 261
2.  USK Praha 202
3.  OK 99 Hr. Králové 152
3.  OK 99 Hr. Králové 152

18. Ekonom Praha   42

Mistrovství ČR – rogaining
12 hodin
1.  Pája Kl. + Míra S. EKP 580
2.  J.Hric + J.Chum SLP  540
3.  Franta + Jana Klapal. VAM 370

24 hodin
1. T.Václavek + T.Zdráhal STE 1000

2. Magda + Vláďa HoroviVSP 930
3. I.Machanová + V.Klos SMB 900

7. Nikola + Vokoun EKP 700

Mistrovství ČR – horský OB
DD
1.  Magda Horová + Bára Waldová
2.  V. Běhounová + L. Melounková
3.  V. Ptáčková + K. Heczková

7.  Líba F. + Mirka Vejvodová

HH
1.  Michal Černý + Martin Macek
2.  Míra Seidl + Petr Bořánek
3.  Jan Kučera + Pavel Horák

Mistrovství ČR LOB - krátká
D 21
1. Helča Novotná
3. Šárka Zurynková
5.    Veronika Kupcová

H 18
6. Matěj Stejskal

H 21
6. Alf Rázek
7. Roman Horyna
14.  Jan Kolín

Český pohár LOB – OSN
Klasická trať
D 21 2. Veronika Kupcová
HE 4.  Honza Zurynek

9.  Honza Kolín
H 18 2.  Matěj Stejskal
H 21B 2.  Martin Zlesák

Zkrácená trať
D 21 3.  Šárka Zurynková

5. Jana Zurynková
HE 2.   Alf Rázek

4.   Roman Horyna
7.   Honza Zurynek
9.   Honza Kolín

H 16 4.   Jan Šedivý
H 18 4.   Matěj Stejskal

Kufr roku 2000 získává :

Karel Rozkošný 148:55 za 6.závod ŽA – Kunčice, Kralický sněžník

dále : Vašík Fanta 146:08 závod ŽB v Nové Pace
Zdenda Sokolář 144:17 závod ŽB v Želízech

Bludičku roku 2000 získává :

Dáša Kunová 30:46,9/1 km (2,9 km za 89:16 min.) M ČR družstev - Jetřichovice 

Jako v roce 1994, tak i letos Dášenka 
vyhrála bludičku roku

Nezoufej!
Jsme tu s tebou,

Tví ušáci.



Ročenka 2000 – Oddíl OB VŠTJ Ekonom Praha

       
30 Střihej, ušáku, v novém miléniu !

Anketa 2000


Výsledky ušácké ankety :  doplňte si laskavě sami podle výsledků počtářské komise

O nejlepšího ušáka v roce 2000

  1. místo ………Aleš Rázek 162 bodů

  2. místo ………Míra Seidl 127 bodů

  3. místo ………Honza Zurynek 107 bodů

------------------------------------------------------------------------------------------------

  4. místo ………Honza Kolín   97 bodů

  5. místo ………Líba Fantová   94 bodů

  6. místo ………Ivanka Bochenková   87 bodů

  6. místo ………Pája Klapalová   87 bodů

  8. místo …………………………………………………..   

  9. místo …………………………………………………..   

10. místo …………………………………………………..   

Výkon roku 2000

  1. místo ………Honza Hasman (Rockyman) 21 bodů

  2. místo ………Pája Klapalová (M ČR rogaining) 19 bodů

  2. místo ………Honza Zurynek (Mistr ČR v LOB) 19 bodů   

Objev roku 2000

  1. místo ………Ivanka Bochenková 32 bodů  

  2. místo ………Lucka Pokorná 20 bodů

  3. místo ………Honza Kolín   8 bodů
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Na závěr


A co zbývá ještě dodat. Rok 2000 je 
téměř za námi, 20. století jak by smet a 2. 
tisíciletí – to stačí za sebou sotva jen zamknout. 
Do vánoc už je jen kousek, pak společný 
silvester a Nový rok 2001 je tu. Tak vám všem 
ušákům přeji hodně úspěchů v dalším století a to 
jak na poli závodním v běhu, OB či LOB, na 

kole a při MTBO tak i v práci a hlavně v životě 
především.

Doufám, že jste měli dobrý rok a že se 
vám mezi námi líbilo a vydržíte s námi i v letech 
daleko budoucích.

Míra Seidl

Ještě bych chtěl poděkovat především našim podporovatelům, bez nichž bychom naši činnost 
nemohli v takovém rozsahu a kvalitě dále provozovat.

Klienti Páji Klapalové
Líba Fantová
Mercuri International
Restaurace U Medvídků a Honza Gottel
Členové EKP a jejich dary
PTU a VŠTJ Ekonom Praha

Děkujeme. Oddíl OB VŠTJ Ekonom Praha.

Tak já už teda běžím,

pá, pá
Ušáci.
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Spolehlivě a rychle :

U Andrejse Černá jeptiška
Špenát Jožova kukle
Slepičárna Bažantnice
Hláška Štaflík
Špagetka Heiligenbrunn
Ilirska Bistrica
Helfenburk
Černá jeptiška II
Jožova kukle – MTBO
Psí skála Bečovské rybníky
Komtesa Bečov
Mapka 1 Mapka 2
Druhý pokus Žernovník
Čertovy hlavy
Suchomel Wagna
Umrlčí rokle Lipnice n. Sáz.

Jistota kvalitních map

Čenich  ej   Sádlo


