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Slovo předsedy

Předseda? Co vlastně dělá takový předseda?

Tyto otázky a mnohem víc jsem si pokládal, když za mnou Jura před rokem přišel s tím, jestli to nechci 
vzít místo něj. Popravdě, několikrát jsem ho odmítl, ale když jsem viděl jeho utrápený výraz a strhané 
rysy v obličeji, zželelo se mi ho.
A tak jsem se stal předsedou.

Začátek byl těžký, snažil jsem se proniknout do tajů účetnictví a jiných složitých finančních toků,
naslouchal jsem radám zkušenějších. Postupe času jsem pochopil, jaké mám vlastně štěstí, že semnou 
řídí oddíl lidé na které se mohu spolehnout a bez kterých bych to všechno nemohl zvládnout.
Ne vždy se nám dařilo na výbornou. Vyskytlo se pár organizačních problémů, ale i s tím jsme se snad 
poprali a až na neuskutečněný oddílový zájezd do zahraničí jsme splnily vaše očekávání.

Pokud se tedy ohlédnu za uplynulým rokem, mohu směle konstatovat, že si oddíl jak po stránkách 
pořadatelských, tak po stránkách sportovních vedl stejně dobře jako v předešlých letech. Někteří jednot-
livci se zlepšili a jiní zase zhoršili.

Věřím, že se nám bude i nadále dařit, a že v nadcházející sezóně 2005 opět ukážem své kvality.

Čevis



Krok za krokem rokem 2004

Napsal: kolektiv autorů. 2.vydání (1. vydání na oddílovém webu)

Ekonom vstoupil do nového roku ve Stožci na Šumavě. Přestože jsem plánoval dorazit a na Silvestra s ušáky 
zároveň oslavit své 30. narozeniny, sněhová kalamita mi plány zhatila. A tak jen z doslechu vím, že večer byl 
poklidný, nikdo nedělal ostudu ani se nepozvracel.

Pořádáme LOBy v Harrachově: Ředitel závodu byl prý nezvěstný, ale už není. Hlavní rozhodčí i jeho žena mají 
pořadatelské práce až nad hlavu. Krátká trať je již postavena a štafety možná taky ... Z řad závodníků byl 
závod hodnocen kladně, především úprava a stav stop a stavba tratí, i když se nějaké kritické ohlasy také 
objevily, ale těch bylo jen pomálu a od některých se dají čekat, i když k nim není vůbec žádný důvod.

Mistrovství světa juniorů v LOB – Finsko: Ušáci na tomto šampionátu měli též svého zástupce v Honzovi 
Šedivém, který v nabité konkurenci v závodě na klasické trati obsadil 15. místo a na krátké trati 21. místo. V 
juniorské štafetě pak svým výkonem přispěl ke 4. místu v redukovaném pořadí
.
Valná hromada Pražské oblasti: Domů jsme se vraceli v dosti pozdní hodinu, kdy se stávají i takové věci, kdy 
vás při cestě na metro osloví jisté individuum mužského pohlaví s dotazem, jestli byste „neměli na prodej 
primerosku“. Nicméně ani na zakoupení této komodity neměl pravděpodobně peníze, neboť u automatu na 
stanici Pražského Povstání (kam jsme ho znalí místních poměrů poslali) somroval u jakéhosi pankáče peníze.

Mistrovství světa v LOB: Ušáky na tomto Mistrovství reprezentují: Zuzka Stehnová a trenér Honza Pecka ... 
Middle: ušanda Zuzka Stehnová dojela na 16. pozici (což je, myslím, výborný výsledek) ... na 4. místě skončila 
česká štafeta.

Poslední LOBy - Grosser Arber: Nezáviděníhodný výkon byla i zlomená lyže Stejskiho ze sobotního sjezdu po 
srážce s dalším závodníkem - holt i takové věci se mohou přihodit.

Český pohár LOB: Soutěž družstev se od počátku vyvíjela ve prospěch našeho oddílu a v dospělých jsme jasně 
zvítězili.

Pořádáme závod Gigasport cupu: ...magické datum 4.4.04, což není den, kdy přistanou na Zemi ufoni, ale 
den, kdy budeme pořádat na Valech závod Gigasport cupu ... byla účast hodně vysoká – určitě přes 650 
závodníků. Z obrovského množství dohlášek nebyli pořadatelé na prezentaci moc nadšeni, oddílová kasa však 
ano ... nakonec pražská oblast o jednu kontrolu málem přišla – cílem nějakého zlého výrostka se po závodě 
stala kontrola 78. Naštěstí si ji neodnesl domů na zahrádku, ale zahodil ji ze svahu asi 20 metrů od kontroly, 
krabička pak ležela od několik dalších metrů jinde.

Noční štafety o Velikonocích: Letošní mapa, která pokrývala prostor okolo fotbalového hřiště a rybníka v 
Kytlici, měla oproti svým předchůdkyním nejméně podrobné měřítko 1:2500 ... Na start se tentokrát postavily 
sedmičlenné štafety, úseky měřily okolo 800 metrů a závod byl napínavý až do úplného konce.

Na mistrovství republiky na dlouhé trati obsadil Honza Šedivý krásné druhé místo v kategorii juniorů, a získal 
tak pro náš oddíl po dlouhé pauze (tuším, že dokonce 17ti leté) medaili z mistrovského závodu v klasickém 
orientačním běhu.

6.MS v Rogainingu – Arizona: Nejvice ocekavany vysledek v prestizni kategorii MEN OPEN dvojice Seidl-Bo-
ranek nakonec znel 3.misto ... Je skvělé, že na oddílové stránky lze psát i z Ameriky.

Remerx cup: Naši závodníci byli tentokrát úspěšní, aby se všichni umístili v elitní kategorii v sobotu do 8. místa 
a v neděli dokonce na 6.místě, se moc často nestává … Což na druhé straně ale také znamená, že momentálně 
bikový oddíl Ekonomu víceméně neexistuje :-(

Mistrovství ČR na krátké trati: Terén a tratě již byly náročnější než při předcházející kvalifikaci, převážně pak
kamenitá stráň se spoustou balvanů, kamenů a kamenných polí, jemných údolíček a roztroušených hustníků, 
která kladla vysoké nároky na mapovou a především na běžeckou techniku.

Akademické mistrovství světa v OB: Tratě v oblasti Kokotských rybníků a v rozdělovacím systému farsta 
pochází z dílny ušáka Míry Seidla.

Závody ŽB pod Třemšínem: ...závody by nebyly zas až tak špatné, kdyby to nemapoval Nožička, kdyby tratě 
nedělní klasiky byly postaveny na naše B-čkaře a ne na světovou špičku, která zase zřejmě nepřijela ... a 
kdyby třeba místní škrti v penzionu Duha nechtěli za kuře s rýží k večeři 70,-Kč bez DPH.



Sokolovský Krvák – Šindelová: Vložené oblastní mistrovství štafet po 3. etapě nazývané též Becherovka Cup 
se stalo kořistí ušand z EKP ... Závod s tradiční plavecko-brodící vložkou se běžel jako skorelauf.

Juniorské Mistrovství světa v OB – Polsko: Honza Šedivý na klasice devátý ... Na vítězství v oddílové soutěži 
výkon roku zaútočil Honza Šedivý, když výborně zaběhl dnešní závod na klasické trati na Juniorském MS v 
Polsku ... Vynikajicího úspěchu dosáhla dnes štafeta tří českých Honzů (Palas - Šedivý - Procházka), když vy-
bojovala stříbrnou medaili na juniorském MS ... Honza se tímto stal historicky prvním ušákem, který přiveze 
medaili ze světového mistrovství.

Poděbradka Bike Adventure: Martin Koukal viditelně nebyl ve své kůži a ve dvojici s Jardou Ryglem se dost 
trápili (ujížděli jsme jim i my), Radim Kořínek spolu s Lubošem Tomečkem nakonec potvrdili roli favoritů a 
zvítězili (na druhou stranu z jejich startovní vlny na mapový start nepřijel první nikdo těchto borců, ale Honza 
Novák...) ... bonbónky v závěru byly stoupání kousek pod vrchol Luže a následně na Jedlovou, kde mnozí 
závodníci vypadali víc mrtvě než živě ... Novinkou byla i výrazná penalizace za překročení časového limitu o 
více než 15 minut, na což doplatili v sobotu Míra Seidl a Alda Linhart ... - třímetrový plot těsně před nádrží 
je opravdu nepřekonatelný. Plynou z toho následující ponaučení: 1. Vyplatí se jezdit na oddílové velikonoční 
soustředění, to by Míra o plotu věděl. 2. Nejezděte údolím Chřibské Kamenice k nádrži, nejen že se tam nesmí, 
ale za tím plotem je taky zlý pes.

Bikové mistrovství republiky na krátké a klasické trati: ... snaha pořadatele nahnat početné startovní pole do 
lesa během dvou hodin, což v kombinaci s umísťováním kontrol na úzké pěšinky vedlo k nutnosti jet velmi 
opatrně a často přibržďovat, aby nedošlo ke srážce s protijedoucím závodníkem (což se mi nakonec ne vlastní 
vinou stejně podařilo, paradoxně na relativně široké cestě).

Áčka na Tisu: ...téměř ideální terén pro závodníky jako jsem já, jejichž fyzička už někam odešla ... Atmosféru 
závodů dotvářel svým nezaměnitelným komentářem Hasák, který sice dobíhající závodníky nezná tak dokon-
ale jako věhlasní komentátoři Béďa nebo Aljoša, ale díky umístění radiokontroly na sběrce se tato mezera dá 
smazat celkem jednoduše ... A mimochodem, následující dvojzávod ŽA+ŽB se bude konat také na západě 
Čech, v polovině května příštího roku společně s Baníkem Sokolov pořádáme u Horního Slavkova dvě klasiky.

Po strhujícím finiši našich štafet v posledních dvou závodech Českého poháru štafet se podařilo vybojovat
postup dvou štafet v D21 i H21 ... Úspěch EKP úplně přehlédl Béďa, který na svých stránkách ostudně píše, 
že 3. místo v nedělním závodě mužů získala štafeta PHK a druhé DKP => Béďo, nejdříve si přečti výsledky a 
pak piš článek:)

Na Kokořínsku začala podzimní série PŽ: Zpravodaj z terénu informoval především o zábavné cestě na start 
sobotního závodu, kde byl fáborkující pořadatel dostižen prvními závodníky v místě, kde ani on sám netušil, 
kudy má cesta na start pokračovat, a snažil se najít správnou cestu s pomocí turistické mapy - výsledkem bylo 
posunutí startu o půl hodiny.

Mistrovství štafet a družstev: S tímto prostorem jsme také společně se Sparťany kandidovali na pořádání 
áčkových závodů. Myslím, že bylo správné, že nám tyto závody přiděleny nebyly ... Shromaždiště na louce 
nabízelo téměř vše potřebné, chybělo mu však kvalitní ozvučení – Béďovo komentování tedy nemůžu hodnotit, 
neboť byl slyšet jen v prostoru cíle a předávky, u občerstvení a na záchodě.

Jubilejní Vodňanský kapr: Celou akci zkušení pořadatelé zvládli výborně, kapři se spokojeně mrskali. Terén asi 
nebyl náročný, když jsem se skoro vůbec neztratil, nová mapa pěkně seděla.

Tréninky v tělocvičně: Novinkou je, že na VŠE zrekonstruovali tělocvičnu - až nová podlaha přestane klouzat, 
bude jistě přínosem.

MTBO Akademické mistrovství republiky: Mým nejzajímavějším zážitkem ze závodu bylo setkání s ovcí 
uprostřed lesa - sice jsem v tu dobu stoupal do celkem prudkého kopce, ale snad se mi to nezdálo, jaké jiné 
zvíře bych si mohl splést s ovcí?

Tradiční NOB dvojic: Na první pohled do mapy celkem relativně jednoduché kontroly, ale ve skutečnosti kvůli 
husté mlze, která zapříčinila snížení viditelnosti tak max. na 10 m, se každá kontrola stala oříškem a pro méně 
zkušené závodníky i skutečným problémem.

Mistrovství Ekonomu 2004: Někdo třeba zjistil, že další kontrola leží mimo mapu až v okamžiku, kdy právě 
vyběhl z mapy a nebyl na tuto skutečnost dostatečně dopředu připraven, čímž byl neskutečně vyveden z 
míry.

HULK Cup: Obě štafety EKP A, kluci i holky, obsadily 3. místo a v celkovém hodnocení týmů (součet jedné 
klučičí a jedné holčičí štafety) dosáhly dokonce na 2. místo, když zaostaly o pouhých 8 vteřin za vítěznými 
Pragováky.



Koutek veteránů v roce 2004 
V roce 2004 bylo v oddíle registrováno poměrně hodně veteránů a veteránek, jejich poznávacím zna-
mením samozřejmě není vzhled, rychlost běhu nebo postavení v rankingu, ale  registrační číslo začínající 
5 nebo 6 (příští rok se přidají i 70). Někteří se k veteránům vlastně vůbec nechtějí hlásit a do věkové 
kategorie, kam teoreticky patří, se zásadně nepřihlašují. Někteří se nepřihlašují na žádné závody. Jména 
těch aktivnějších jsme se pokusili vyhledat a o jejich úspěchy a neúspěchy se podělit s dalšími členy 
oddílu. A největší úspěchy? Vítězství Líby na MČR ve sprintu, vítězství Mirky v českém žebříčku, vítězství 
Jany na MČR NOB a umístění mužské veteránské štafety a staršího veteránského týmu na mistrovství 
štafet a družstev.
           
Český pohár veteránů
    Celkem V kategorii     Celkem     V kat.
Mirka Šedivá   16.  3.   Jiří Šedivý  148.        36.
Jana Bochenková  37.  13.   Jan Pecka  165.        12.
Líba Fantová   52.  18.   Milan Bochenek  219.        47.
Ivana Pecková  105.  25.   Lubor Šíp  346.        79.
         Míra Fanta  392.        91.
         Roman Koucký   543.        105.

Jedná se o soutěž, kterou nikdo z našich veteránů nepovažuje za důležitou, záleží hodně na počtu závodů 
ve své věkové kategorii a na účasti na všech mistrovstvích.Celkem bylo v roce 2004 hodnoceno 362 
veteránek a 634 veteránů. 

          
Žebříček B pro oblast Čechy

D40 (25 hodnocených) D45 (26)   H35 (16)  H45 (42)
6. Líba Fantová  1. Mirka Šedivá  11. Jan Pecka  5.  Jiří Šedivý
9. Jana Bochenková         16. Milan Bochenek
           37. Lubor Šíp
           40. Míra Fanta

Vítězství Mirky je velkým úspěchem. Jirka se po vynechaných jarních závodech dostal díky výborným 
posledním závodům na velkou bednu, stejně jako Líba. Velmi solidní je ve velké konkurenci i umístění 
Míly. 

Klubové veteránské soutěže
V mužských štafetách v kategorii H 140 dělilo 4. EKP A (ve složení Petr Stejskal, Milan Bochenek, Jirka 
Šedivý) v konkurenci 27 štafet od třetího místa pouze necelé 2 minuty. Béčko ve složení Lubor Šíp, 
Tomáš Janata a Petr Adrián skončilo 22.
Mladší dámská štafeta D 105 ve složení Jana Bochenková, Líba Fantová a Mirka Šedivá obsadila 10. místo 
ze 27 štafet.
Mužská štafeta H 105 (Jura, Honza a Libor) skončila na 13. místě z 28 startujících štafet.
V pětičlenných týmech obsadil EKP historicky nejlepší umístnění v kategorii HD 235 5. příčku (Líba, 
Mirka, Petr, Milan, Jirka) z 22 družstev.
Mladší veteráni v kategorii HD 175 ve složení Jura Janeček, Jana Bochenková, Jan Pecka, Dáša Kunová 
a Libor Kořistka vybojovala 12. místo mezi 41 družstvy.
Celkem se akce zúčastnilo 13 ekonomických veteránů.

Mistrovství ČR ve sprintu
Senzačního výsledku dosáhla Líba Fantová, která zachovala v obtížných partiích chladnou hlavu a 
překvapivě vyhrála v těžké konkurenci 27 sprinterek kategorii D 45.

NOB MČR 
Excelovala Jana Bochenková, která vyhrála kategorii D 35. Vítězství trochu snižuje účast pouhých 2 
závodnic v kategorii.

Mistrovství ČR na klasické trati
Vzhledem k místu konání se letos nikdo z veteránů nezúčastnil.



Mistrovství ČR na krátké trati
Bohužel výsledky už nejsou aktivní a takovou paměť už od nás nikdo nemůže chtít. (Navíc, když jsme 
ani nepostoupili do finále A).

Přebor Prahy
Úspěch zaznamenala Mirka Šedivá, která vyhrála kategorii D 45L.

Ranking
Někteří veteráni se ještě rádi poměřují s mlaďochy a běhají ženské nebo častěji mužské kategorie. A až 
na Honzu Pecku, který neměl dost závodů, skončili v první polovině oddílového žebříčku. Jasně nejlepší 
byla rodina Janečkova. První číslo ukazuje celkové umístění v rankingu (celkem hodnoceno 855 žen a 
1235 mužů) a druhé umístění v rámci oddílu (hodnoceno 22 žen a 23 mužů). 

Dáša Kunová  182.  10.    Jura Janeček   358.    7.
        Libor Kořistka  450.    9.
        Jirka Šedivý  452.  10.
        Jan Pecka  655.  13.

Rankoholici
I mezi veterány se najdou Rankoholici. Jura Janeček se dokonce stal oddílovým přeborníkem se 33 
závody (vítěz Vojta Hora s 51). Jirka Šedivý absolvoval potřebných 10 závodů. Dáša se 32 body prohrála 
o jeden závod s Janou Haluzovou (vyhrála Borovičková se 48 zásahy).

Další závody

Na jarních třídenních závodech (MLOK 7-9/5) vyhrála Jana Bochenková kategorii D 35 a Milan Bochenek 
obsadil 2. místo v kategorii H 45.

Silesia 22-25/7 - v překrásných terénech u polských hranic obsadila Jana Bochenková skvělé 3. místo v 
nabité kategorii D 40 A.

Na Pěkných Prázdninách s OB skončila Mirka v lepších D45 na 6. místě, zatímco na Ceně Východních 
Čech skončila Jana Bochenková v lepších D35 7.

Na West Cupu uspěl Jan Pecka a skončil v pětatřicítkách na pátém místě.

Veteráni se také přihlašovali do hlavních kategorií, například Jura Janeček skončil na jedněch třídenních 
závodech v  Elitě na krásném 22. místě, bohužel jako poslední z hodnocených (ale řada borců to na rozdíl 
od Jury vzdala nebo nedokázala dokončit).

LOB
Nejlepší výsledek ve veteránském žebříčku dosáhla Jana Bochenková v kategorii D 40, kde vybojovala 
celkové 4. místo (ze 13). Láďa Klapal skončil v kategorii H40 6. ze 12 a Milan Bochenek 5. ze 13 hodno-
cených. Veteráni ale také startovali v kategoriích dospělých, 2 dokonce v Elitě – Honza Pecka (31. ze 32) 
a Dáša (20. z 20). Ivana Pecková byla v D21 16. (ze 46) a v kategorii H21B (57 hodnocených) se mezi 
mladými honili Libor Kořistka (8.) a Jirka Šedivý (22.).

MTBO
V Českém poháru MTBO 2004 jsme našli další 2 veterány se značkou EKP. Eva Stejskalová mezi ženami 
75. ze 75 a Petr Stejskal ve veteránech nad 40 let 22. ze 30. Jejich umístění je ale ovlivněno velmi malým 
počtem závodů. 

Hodně zdraví, pohody a úspěšně dokončených závodů v sezóně 2005 přejí všem Ušákům a především 
těm s označením  EKP55 až EKP70 bývalí předsedové, 
Boule a Béža.



Co víte o oddílových webových stránkách? 
(zábavný test)

Vyhodnocení testu najdete na jiném místě v ročence. Protože jsme oddíl při Vysoké škole 
ekonomické, je logické, že u některých otázek může být správně i více variant než jedna – 
pochopitelně ne u těch otázek, z jejichž povahy a nabízených možností vyplývá, že je správné 
jen jedna varianta.

1. Na jaké adrese se nacházejí oddílové webové stránky?
 a) strihej.usaku.cz
 b) kumbal.vse.cz/ob
 c) ob.vse.cz
 d) www.orientacnibeh.cz/ekp
 e) www.ob.vse.cz

2. Součástí stránek je i tzv. oddílová databáze, do níž mají přístup jen členové oddílu. Co všechno  
 umožňuje?
 a) přihlašování na závody
 b) prohlížení archivu zpráv z oddílové konference
 c) psaní aktualit na úvodní stránku
 d) prohlížení a editaci oddílového adresáře
 e) hraní počítačové verze digihry „Jen počkej, zajíci!“

3. Předseda svazu OB Béďa má na svých stránkách odkazy na oddílové stránky všech českých   
 oddílů, každé hodnotí určitým počtem hvězdiček podle toho, jak se mu líbí. Kolik hvězdiček měly  
 naše stránky během tohoto roku?
 a) žádnou
 b) 1 hvězdičku
 c) 2 hvězdičky
 d) 3 hvězdičky
 e) nevím

4. Co všechno potřebujete, abyste mohli na oddílové stránky vkládat aktuality?
 a) textový editor MS Word, připojení k internetu s pevnou IP adresou, 64 MB RAM
 b) dokonalou znalost jazyka HTML, FTP klienta, uživatelské jméno a heslo pro přístup na  
  server
 c) nic vám nepomůže, vkládat aktuality mohou stejně jen vyvolení
 d) PC s libovolným internetovým prohlížečem připojené na internet, v oddílové databázi   
  nastavená práva
 e) počítač ZX Spectrum, licence E nebo R, případně umístění do 100. místa v rankingu

5. Kolik aktualit se objevilo na stránkách během roku 2004 (do konce listopadu)?
 a) méně než 30
 b) více než 30, ale maximálně 60
 c) více než 60, ale maximálně 80
 d) více než 80, ale maximálně 100
 e) více než 100

6. Kolik různých přispěvatelů napsalo alespoň jednu aktualitu během tohoto roku?
 a) vše píše pouze jeden člověk
 b) 2 – 3
 c) 4 – 5
 d) 6 – 8
 e) 9 a více

7. Kdo byl letos nejaktivnějším přispěvatelem – kdo na oddílový web vložil letos nejvíce aktualit?
 a) Čevis
 b) Láďa Matušín
 c) Veronika
 d) Míra
 e) Martin S.



8. Podle statistik je rekordem v návštěvnosti stránek 482 návštěv během jednoho dne (jsou zahr 
 nuty i statistiky stránek pořádaných závodů, z hlediska teorie měření návštěvnosti na internetu  
 jde o návštěvy, nikoli o shlédnuté stránky či hity). Který den byl tento rekord dosažen?
 a) v pátek 16.1.2004
 b) v pondělí 19.1.2004
 c) ve čtvrtek 1.4.2004
 d) v pátek 2.4.2004
 e) v pondělí 5.4.2004

9. Na oddílový web lze psát aktuality i třeba z Ameriky – odtud byla napsána zpráva o Mistrovství  
 světa v rogainingu. Která z následujících tvrzení o této zprávě jsou pravdivá?
 a) zprávu napsal Míra z nějaké knihovny či podobné instituce
 b) zprávu napsal Láďa Matušín a vložil ji na web pomocí připojení k internetu přes mobilní  
  telefon
 c) Béďa text zprávy zkopíroval na své stránky, aniž by uvedl, odkud čerpal
 d) po vložení této zprávy spadl na dlouhou dobu server, takže si ji nikdo nemohl přečíst
 e) zpráva informovala o výsledcích mnohem dříve, než se objevily na oficiálním webu   
  závodu

10. Přes webové rozhraní lze nově vkládat na web k aktualitám i fotografie resp. obrázky. První fo
 tografii na web takto někdo vložil, ale brzy ji někdo jiný nahradil za něco jiného. Kdo ji tam   
 vložil, co to bylo za fotku, kdo ji vyměnil a za co ji vyměnil?
 a) Martin vložil fotku Mírových nohou, Láďa Matušín ji vyměnil za obrázek teplého ušáka
 b) Petr Matoušek vložil fotku Michaela Jacksona, Martin ji nahradil za Mírovy nohy
 c) Martin vložil fotku nohou Michaela Jacksona, Petr Matoušek ji nahradil za fotku Míry
 d) Petr Matoušek vložil fotku Míry, Martin ji nahradil za fotku Ládi Matušína
 e) Michael Jackson vložil fotku opice, Láďa Matušín ji vyměnil za fotku Petra Matouška

Vyhodnocení testu:

1. Na stránky lze přistupovat přes 2 různé adresy – varianta b) i c) jsou každá za 2 body, za   
 každou jinou si odečtěte 1 bod.
2. Za každou ze správných odpovědí a), c) a d) si přičtěte 1 bod, za každou jinou si 1 bod   
 odečtěte.
3. U Bédi jsme měli letos většinou **, chvíli ale taky * (to si dovolil hodně:-) – za b) i c) je 1   
 plusový bod. *** jsme měli dříve, ale letos myslím ne - d) je za 0 bodů, pokud mi nedokážete  
 opak... Varianta a) znamená odečtení 1 bodu, e) neznamená nic...
4. Správně je d) za 2 body – pro informaci, právo vkládat aktuality nastaví Martin Sajal nebo Petr  
 Matoušek každému, kdo ho o to požádá. Varianty a) a e) jsou za mínus 1 bod.
5. Budu-li věřit svým matematickým schopnostem, aktualit bylo 85 – za d) jsou celé 3 body. Za  
 optimistický odhad e) či mírně pesimistický c) je 1 bod. Silné podcenění webu ve variantě a)  
 znamená odečtení 1 bodu.
6. Přispěvatelů bylo 7, za d) jsou opět 3 body. Když se jejich počet rozšíří na 9 a více, budu jedině  
 rád, ale zatím je e) za 1 bod, stejně tak jako c). Varianta a) znamená opět odečtení 1 bodu.
7. Nejvíce zpráv vložil Martin (32) – e) je za 3 body, následován těsně Mírou (27) – d) za 2 body.  
 Láďa Matušín přispěl 16krát – b) za 1 bod. Věřím, že v příštím roce zamíchá pořadím i někdo  
 další... 
8. Rekordu bylo dosaženo po LOBáckém mistrovství republiky – za 1 bod je b), pondělí 19.1. Pro  
 info, po PŽ na Valech 5.4.bylo 435 návštěv, před PŽ 2.4. 408, před LOBy 16.1. 398, 1.4. 267.
9. Pravdivá jsou tvrzení a), c), e), každé za 1 bod. Každé ze zbylých dvou znamenají odečtení 1  
 bodu.
10. Správně je b) – 1 bod. 

Výsledky:

26 a více bodů: jste buď slabý v matematice, nebo neumí počítat autor testu
25 – plný počet bodů:  Jste opravdový znalec oddílového webu , sledujete ho asi velmi často a víte o něm 
i to, co se na něm nepíše. Kdo dosáhne tohoto výsledku, získává odměnu.
20 – 24 bodů: Stále ještě výborný výsledek. O oddílovém webu víte opravdu hodně.
12 – 19 bodů: Není to s vámi tak zlé, jak se podle počtu bodu zdá. Test byl záludný.
5 – 11 bodů: Oddílový web asi nesledujete zrovna pravidelně. Pokud vás tento výsledek motivuje k tomu, 
abyste napsali občas na web nějakou aktualitu, splnil test svůj úkol.
0 – 4 bodů: O webu jste doteď nevěděli skoro nic. To znamená, že testík také úkol splnil...
Méně než 0 bodů: Pokud jste členem Ekonomu, je načase ukončit kariéru v oddíle.



EKP Masters: Pohled ze zadních pozic

Start

Poběžím tak, jak jsem viděl vybíhat ostatní, cestou se zorientuju. Ježiš, jsem zapomněl průkazku. Kolik 
jsem ztratil? 1:50. Vlastně jen 1:10, jednou bych to stejně musel běžet. Tak za potokem šikmo vlevo. 
Jo, támhle je.

1. kontrola 2:54
Vrátím se na tu cestu, ta desítka je sympatická, všechno je blízko. Tak tady nahoru. To je ta paseka. Asi 
to bude na té druhé skále. To to klouže, no pohoda.

2. kontrola 4:28
Hop. No, aspoň jsem dohnal Helenku. Támhle je ta druhá paseka, z rohu by to už mělo být vidět. No, 
není to tak jasné, obejdu i tu druhou skalku. Jo tady.

3. kontrola 3:03
Tak zpátky na pěšinku a dokopečka. To vypadá dobře. No, ten hustník je nejasný, ale od vrcholku přím 
vlevo. No, to už jsem moc zpátky, ne? Co ten Martin tu dělá? „Taky to hledáš?“ Jo tady, no, to se ušpiním. 
Jo on mě fotí, musím udělat nějakej ksicht.

4. kontrola 6:02
Tak tady pěkně dolů. Co to je za stromečky? Že bych byl teprve tady? Musím pomalu, ať to nepřeběhnu. 
Tyhle skály jsou nějaké větší, to bude ono. Je to dost úzký, ale jinudy to asi nejde.

5. kontrola 3:33
Jé, Dušan. Že bych ho pustil? Ale, ne, on si počká. Ježiš, to už je i  Peciš s Tomášem? To brzo. Zkusím 
se Dušana chytit. Jestli mi teď uteče, tak vůbec nebudu vědět, kde jsem. No, ten toho naběhá. To kdyby 
běžel přesně, musí všechno vyhrát. Aha, už to asi našel. 

6. kontrola 5:08
Tak, pěkně dolů. Jo, to je ta cesta. Tohle bude náročný. Tady je lidí. Peciš asi běží od toho. „Je to tam?“ 
No, to je bordel.

7. kontrola 4:52
Zkusím to po okraji těch skal. Tu pěšinu asi nepoznám. Tady je, nenápadně. No, viděl mě.

8. kontrola 2:21
No asi tím údolím. Kam Tomáš běží? Jo, to je ta cesta, jasně. Asi kolem stromu. A nebo to vezmu rovnou 
za ním, ono to tak husté není. Mělo by to být před námi.

9. kontrola 3:24
Tak tady asi kolem hustníku. Můžu doběhnout k tomu vývratu, nebo co to je. Ano. Ježiš, to je kopec. 
Kdo to je? Nikola. Docela mu to běhá, to se ho asi nechytnu. Stejně to nemá cenu, vždycky ten člověk 
znervózní a udělá chybu. Tak ta levá skála? Hezky.

10. kontrola 3:51
To bude v pohodě. Kam to běžím? To bude ta dlouhá skála. Tak podél hustníku. To je tak nejasný.  Z 
jakýho je to roku? To je jedno, ty šutry tu snad zůstaly. Taková divná vrstevnice. Ježiš, ať to najdu, pak 
se chytnu. Jo támhle. Ještě že mám ten sokolí zrak.

11. kontrola 3:44
Tak tady podél hustníku až ke skalám. Už by to mohlo být. Kdybych rozuměl těm popiskům. Mezi komíny? 
No, mrknu se tam.

12. kontrola 3:12
Půjdu tady dolů, asi nejsem první. Pěkně na cestu, po pasece doprava. To je spíš cesta než průsek. Ale 
směr to má dobrý. Tohle vypadá jako průsek. Tak vlevo a za hustým hustníkem doprava. To bude jasné. 
Už  běžím  nějak dlouho. Co vrstecnice? Zkusím to tímhle průchodem. No, sláva.



13. kontrola 7:05
Tak zase zpátky a na plošinku nad skalami. Tohle by mohla být ta mýtina. Tak trochu vlevo. Ježiš, tady 
se nedá slízt. Tam sjedu a pak už se nedostanu nahoru, ne? To zkusím nějak ze strany, to bude v tom 
mezipatře. Ty skály jsou tu všude. No to si dělaj p... Tak to teda zkusím tady, ale nahoru se už nedostanu. 
Snad mě ten stromeček udrží. Jak tu může zakořenit na tý skále? Jé, ona tu je. Ještě že jsem to neslez 
támhle vedle.

14. kontrola 7:47
Jak teď dolů? To je děsný. Uf. Radši se zorientuju. Jo, tady přes cestu a tím údolím. 15, 16, 17, 18, ještě 
čtyry. To je ta paseka, vezmu to kolem plotu. Co tu dělá ta cesta? Ta mapa je fakt asi stará. A ten plot je 
na druhý straně. Jo to jsem tady. Tak kolem plotu a kus zpátky. On tu ještě někdo je? Jo Martina. Taková 
dobrá a taky to nemůže najít. To tu snad prolezu všechno. Už to má. „Dík.“

15. kontrola 14:50
Kudy to jde? Tady dolů a na paseku, ne? Se tu ještě zabiju. Jasně teď po cestě. To snad bude jasný, není 
to daleko. Hm, taky tam leze.

16. kontrola 6:32
Tak a teď pěkně podle azimutu. Co? Rejha? To bude ještě veselý. Hele, Tomáš. To to asi taky pěkně voral. 
A kam to běží? Supr, tady  to je.

17. kontrola 3:13
Tak nějak takhle. Fajn, jsem zas na mapě. Tady po cestě doprava. To bude ten hustník, vezmu to hned 
vlevo. Ty průseky jsou celkem nejasné. To je jedno. Když budu vedle, tak to poznám. Jasně, tady je ten 
plot. Tak doprava a za ním kousek šikmo vlevo. Jo, tady se válí.

18. kontrola 8:41
Tak, to bysme měli. To je ta cesta. Vezmu to, jak jsme přijeli autem.
Cíl 4:21
-----------------
Celkem 99:10



Schůze výboru
Být členem výboru našeho oddílu EKP, to není funkce pro každého! Je zapotřebí mít ne-
jen nadšení, úsměv na rtu a tři trička 25 let Ekonomu Praha, ale také neobyčejně bystrý
logický úsudek a strategicko-taktické schopnosti spojené s detektivními vlohami,  protože ji-
nak nemáte šanci se na schůzi výboru dostat, neboť nepochopíte, kdy a kam máte jít. Posuďte 
sami (následuje výtah e-mailů členů výboru seřazený chronologicky)

5.10. 8:36  Čevis

Ahoj vybore,
Konecne jsem si nasel chvilku casu (mozna mi to nebudete verit, ale pozvanku na schuzi uz pisi asi 14 
dni) kdy si mohu sednout ke svemu pocitaci a napsat mail, aniz by me nekdo vyrusoval zbytecnostma, 
ktere jsou dulezite tak akorat pro chod naseho ustavu :).
A ted něco malo ke schuzi:
Prosim vas o navrh terminu bud v tomto tydnu (asi moc brzo) nebo v tydnu pristim a to ve dnech streda 
a patek. Tento tyden mohu i ve ctrvtek. Jednalo by se o odpoledni az vecerni hodiny. Rekneme od 18:00 
dal, ale ne zas moc pozde, nebot toho mame asi na programu vice. Take misto konani je ciste ve vasich 
rukou. Takze dumejte a dejte vedet k jakym moznostem jste dospeli.
Pokud se nedohodnem jinat, tak despoticky stanovuji termin na pristi stredu (13.10.) v 18:00 v NUOV 
Hostivar.
Ted me nic dalsiho nenapada, ale hlavne je tu uz zase ten neprijemny zvuk telefonu.
Coz znamena konec volna a hupky supky do práce.
Tak se mejte
Cevis

5.10. 9:14  Veronika

me se tedy vic hodi ten patek, ale asi budu v mensine... Taky bych byla pro jiny misto nez NUOV, klidne 
nabidnu svuj kutloch,ale to je pro ostatni skoro stejna pr... jako NUOV. Tak dejte vedet.
V.

5.10. 9:58 Jana

Ahoj výbore,
mě se středa příští týden hodí, kde to bude je mi celkem jedno (třeba Veronika navaří:-)  -to by nám 
mohlo pomoct v rozhodování). Navrhuji zařadit na program schůze pořádání federálů, jak píše Martin, 
a přizvat Peciše, případně ho poprosit aspoň o krátkou zprávu o zatím zajištěných věcech a dalším pos-
tupu. 
Jana

5.10. 18:02 Martin 

cau vybore,

ja muzu jak ve stredu tak v patek, preferoval bych trochu
pozdejsi cas (18:15-18:30, drive tezko dorazim)

co se tyce prizvani pecise, navrhuju nejdriv se ho zeptat, jestli
se vubec neco zmenilo, aby tam nechodil zbytecne - jano to muzes
udelat treba ty na kaprovi. 

martin



5. 10. 19:35 Peciš

zdar výboři,
drze čtu manželčinu poštu a proto Vám sděluji, že nic nového pod sluncem
ohledně závodů 2005 není, tak Vás nebudu svou přítomností obtěžovat, navíc
středa až pátek příští týden jsem v Liberci na konferenci -pořádám, a Romča
taky nebude, protože tam brigádničí - omluvte ji ...
střihejte
peciš

6.10. 7:10 Čevis

Ahoj vybore,
Moc se omlouvam, ale po porade s mym osobnim diarem jsem zjistil, ze mam pristi tyden komplet plny 
nejakych celkem dulezitych akci. A stredy mam plne skoro cely rok. Takze volne terminy pro shuze jsou 
CTVRTKY a PATKY. Proto prosim o odsunuti schuze nejdrive na ctvrtek 21.10. Veci neodkladne nutne s 
vami zkusim domluvit telefonicky.
Mejte se
Cevis

6.10. 13:20 Jura

Ahoj ušatci,
Ja se nijak přizpůsobovat nemohu, protože od čtvrtka jsem v Bratislavě. Zbytek týdne je O.K.
Jura 

6.10. 16:10 Sádlo

Ahoj vybore,
tak abych i ja se zapojil do diskuze, tak ja nemuzu zadnou stredu po cely rok, krome prazdnin a patky 
jsou nevhodne. Z meho hlediska prichazi v uvahu utery nebo ctvrtek. Za Martinu moc mluvit nemuzu, 
ale ta zase rozhodne nemuze ve ctvrtek (leda tak v NUOV od 20:30 hod.).
Mira.



Telefonát
Už jsem zase na služební cestě, prozměnu v zahraničí. Zatracená práce, kvůli ní přijde člověk o ty jediné 
možnosti rozptýlení - víkendové závody.
Dneska se běží Mistrovství republiky štafet. Když už tam nemůžu být, tak aspoň držím palce.
Píšu Veronice SMSku, aby mi po závodě napsala výsledky.
Překvapuje, dokonce volá. Takže to budu mít aktuální.
Tak jak jste dopadli, ptám se.
Představ si, odpovídá, jak to bylo napínavé:
Vlčice v první štafetě doběhla asi tři minuty před Romčou ze druhé štafety, jenže Jana to na druhém 
úseku v první štafetě pokazila a já jsem doběhla asi pět minut před ní. Ještě na diváckém úseku byla 
Martina Sedláčková asi pět minut před Luckou, jenže to pak zkazila, takže nakonec první štafeta porazila 
tu druhou o půl minuty.
Hmmm, a kluci?
Tam to bylo trošku jinak. Libor ze druhé štafety doběhl tři minuty před Sádlem z první, ale pak už to byla 
nuda, Duško na druhém úseku první štafety doběhl tři minuty před Ondrou a Honzíček pak zaběhl skoro 
nejlepší čas, takže Vláďa neměl šanci.
A kolikátí byli?
To nevím, oni se s vyvěšováním výsledků nepřetrhli.
To neva, tak kdo vyhrál?
To nevím, ono Béďu nebylo moc slyšet, ale já ti to zjistím.
(tohle byla už asi pátá minuta telefonátu)

Kdo tvrdil, že ve třetím tisíciletí jsou mobilní telefony jednou z největších vymožeností lidstva, když se 
tam člověk ani nedozví výsledky Mistrovství v OB? 

Radin



Tryskomyš na Kladenské klice

 

 

   Jelikož jsem stále hrozně v pohodě, v práci se nepředřu, doma 
   také nemám prakticky co dělat a nic mne nebolí, tak se nechám 
   hnedle přemluvit k téměř jakékoliv ptákovině. Tak například jsem 
       členem Kolotýmu Tryskomyš, což je nově vzniklý tým plný aktivit a 
      ambicí (vyváženě sportovních i nesportovních). A v týmu je i Dušan, 
  který mne v období, kdy v české kotlině vládlo teplé babí léto vyzval 
  k účasti na Kladenské klice (orientační závod dvojic na horských
  kolech) konané dne 7.11.04. 
      Rychle jsem souhlasil a svou účast jsem si představoval 
   následovně: Kladno je kousek od Bílé hory, takže na 
   závod přijedu v klídku na kole, abych se trochu 
   rozjezdil, při závodě pojedu v pohodičce za 
   mapujícím Dušanem, budu ho naoko kárat 
   když zabloudí a jinak se budu kochat 
   usínající přírodou, zdravit veverky a houbaře...
   Skutečnost byla trochu jiná: za prvé 
   byla hrozná zima a každou chvíli pršelo. 

 Do Kladna jsem vyjel pozdě, takže ze zahřívací projížďky jsem měl 20 km časovku. Start jsem ale 
stihl a měl jsem čas i spolknout koblihu. Dušan vyjel svižně a v každém bodu závodu byl svěžejší o tu 
moji 20 km časovku. Přírodu a houbaře jsem tím pádem moc nevnímal a veverky byly zalezlé v teplých 
pelíšcích. Zato si moc dobře pamatuji všudypřítomné bahno a cákající Dušanovo zadní kolo. O tom, že je 
Dušan parťák do nepohody, svědčí akce brodění přes potok. Byť jsme byli oba mokří a nasáklí bahnem od 
hlavy až k patě, já měl díky návlekům relativně sucho alespoň v botách. Tu Dušan nelenil a brodil dvakrát 
i pro mé kolo!! V jednom momentě mě patrně chtěl Dušan Nikolovsky pobavit a povzbudit, a tak se přede 
mnou pěkně rozmázl v bahně. Zabralo to. Dojeli jsme v časovém limitu a stihli objet všechny kontroly. 
 Zatímco se v cíli Dušan opíjel horkým čajem a užíval si slávy na stupních vítězů za naše třetí 
místo, já už opět seděl na kole a šlapal domů. 

 Fotoreportér tam žádný nebyl, a tak jedinou fotku (a to stejně pouze mého ksichtu) udělala až 
Lenka doma poté, co jsem ze sebe ve sklepě sundal šatstvo s cca 5 kg bahna. Podrobnosti o akci pro 
budoucí zájemce na stránce:
http://smsteam.sambarsport.cz/klika2004/ 

Prožil a zapsal:  lyb



Pár fotek



A N K E T A

O nejlepšího ušáka v roce 2004

Nejlepší ušák 2004

1. ………………………………………… (10 b.)

2. ………………………………………… (  9 b.)

3. ………………………………………… (  8 b.)

4. ………………………………………… (  7 b.)

5. ………………………………………… (  6 b.)

6. ………………………………………… (  5 b.)

7. ………………………………………… (  4 b.)

8. ………………………………………… (  3 b.)

9. ………………………………………… (  2 b.)

10. ……………………………………….. (  1 b.)

Výkon roku 2004

1. ………………………………………… (  3 b.)

2. ………………………………………… (  2 b.)

3. ………………………………………… (  1 b.)

Objev roku 2004

1. ………………………………………… (  3 b.)

2. ………………………………………… (  2 b.)

3. ………………………………………… (  1 b.)



Ranking EKP 2004

    pořadí ranking  počet rankingových závodů nenulových 

    2004 2003 změna   
HALUZOVÁ Jana         35 73 38  HALUZOVÁ Jana         33
POKORNÁ Lucie         52 66 14  KLAPALOVÁ Pavla       32
VOLFOVÁ Martina       62 65 3  KUNOVÁ Dagmar        32
MAUNOVÁ Romana       67 95 28  MAUNOVÁ Romana       30
KUPCOVÁ Veronika     70 31 -39  ZURYNKOVÁ Jana       30
ZURYNKOVÁ Jana       83 75 -8  POKORNÁ Lucie         28
MATOUŠKOVÁ Petra     145 156 11  SEDLÁČKOVÁ Martina   28
SEDLÁČKOVÁ Martina   157 165 8  VOLFOVÁ Martina       27
KLAPALOVÁ Pavla       177 169 -8  POKORNÁ Kristýna     25
KUNOVÁ Dagmar        182 253 71  RANČÁKOVÁ Barbora    23
RANČÁKOVÁ Barbora    183 204 21  KUPCOVÁ Veronika     21
POKORNÁ Kristýna     192 210 18  SOUDKOVÁ Šárka       19
SOUDKOVÁ Šárka       200 274 74  POBORSKÁ Helena      19
KŘÍSTKOVÁ Hana       213    MATOUŠKOVÁ Petra     17
POBORSKÁ Helena      243    KŘÍSTKOVÁ Hana       12
SLOVÁČKOVÁ Ivana     344 528 184  HUCKOVÁ Vendula      11
HUCKOVÁ Vendula      401    DUDOVÁ Jarmila          7
DUDOVÁ Jarmila        438 486 48  SLOVÁČKOVÁ Ivana      6
KOLÁŘOVÁ Hana        504 385 -119  ZLESÁKOVÁ Stáňa       6
ZAPLETALOVÁ Kateřina 556 784 228  KOLÁŘOVÁ Hana         5
ZLESÁKOVÁ Stáňa      560 341 -219  ZAPLETALOVÁ Kateřina  4
NÁMĚSTKOVÁ Veronika  704    NÁMĚSTKOVÁ Veronika   1
      
SEIDL Miroslav   26 33 7  JANEČEK Jura    33
ŠEDIVÝ Jan       38 58 20  LEBEDA Dušan     32
ONDRÁČEK Radim   72 107 35  ŠEDIVÝ Jan       30
LEBEDA Dušan     94 126 32  JIRKŮ Libor      27
JIRKŮ Libor      121 228 107  ŠEDIVÝ Ondřej    25
ŠEDIVÝ Ondřej    181 139 -42  SEIDL Miroslav   24
JANEČEK Jura    358 430 72  ONDRÁČEK Radim   20
POBORSKÝ Petr    424    POBORSKÝ Petr    19
KOŘISTKA Libor   450 325 -125  MATOUŠEK Petr    12
ŠEDIVÝ Jiří       452 445 -7  ŠEDIVÝ Jiří       10
KALOUS Vladisla  573 728 155  KOŘISTKA Libor    9
MATOUŠEK Petr    653 716 63  PECKA Jan         7
PECKA Jan        655 1068 413  ČEVELA Martin     6
RAFAJ Nikola     667    NOVÁK Tomáš       5
ČEVELA Martin    681 623 -58  KALOUS Vladisla   5
NOVÁK Tomáš      689 820 131  RAFAJ Nikola      5
SAJAL Martin     778 399 -379  KŘÍSTEK Lukáš     5
ZLESÁK Martin    795 474 -321  BALEJ Tomáš    4
KŘÍSTEK Lukáš    828 694 -134  ZLESÁK Martin     4
STANKOVIČ Aleksandr 839    STANKOVIČ Aleksandr 3
BUREŠ Kamil      1042 695 -347  BUREŠ Kamil       3
ROZKOŠNÝ Karel   1145    SAJAL Martin      3
BALEJ Tomáš   1148 841 -307  ROZKOŠNÝ Karel    1



Ranking EKP 2004

    body z rankingových závodů   průměrné body 
    

HALUZOVÁ Jana         232 949  KUPCOVÁ Veronika     7 312
MAUNOVÁ Romana       207 489  POKORNÁ Lucie         7 225
ZURYNKOVÁ Jana       203 286  VOLFOVÁ Martina       7 195
POKORNÁ Lucie         202 299  HALUZOVÁ Jana         7 059
VOLFOVÁ Martina       194 270  MAUNOVÁ Romana       6 916
KLAPALOVÁ Pavla       175 362  ZURYNKOVÁ Jana       6 776
KUNOVÁ Dagmar        170 288  MATOUŠKOVÁ Petra     6 214
KUPCOVÁ Veronika     153 558  SLOVÁČKOVÁ Ivana     6 004
SEDLÁČKOVÁ Martina   148 576  KŘÍSTKOVÁ Hana       5 645
POKORNÁ Kristýna     139 366  RANČÁKOVÁ Barbora    5 618
RANČÁKOVÁ Barbora    129 206  POKORNÁ Kristýna     5 575
MATOUŠKOVÁ Petra     105 632  SOUDKOVÁ Šárka       5 529
SOUDKOVÁ Šárka       105 054  KLAPALOVÁ Pavla       5 480
POBORSKÁ Helena      85 171   NÁMĚSTKOVÁ Veronika  5 470
KŘÍSTKOVÁ Hana       67 740   KUNOVÁ Dagmar        5 322
SLOVÁČKOVÁ Ivana     36 024   SEDLÁČKOVÁ Martina   5 306
HUCKOVÁ Vendula      34 618   POBORSKÁ Helena      4 483
DUDOVÁ Jarmila        25 374   KOLÁŘOVÁ Hana        3 718
KOLÁŘOVÁ Hana        18 589   DUDOVÁ Jarmila        3 625
ZLESÁKOVÁ Stáňa      17 232   ZAPLETALOVÁ Kateřina 3 500
ZAPLETALOVÁ Kateřina 13 998   HUCKOVÁ Vendula      3 147
NÁMĚSTKOVÁ Veronika  5 470   ZLESÁKOVÁ Stáňa      2 872
    
ŠEDIVÝ Jan       261 952  SEIDL Miroslav   8 830
LEBEDA Dušan     234 685  ŠEDIVÝ Jan       8 732
SEIDL Miroslav   211 921  ONDRÁČEK Radim   8 080
JIRKŮ Libor      204 200  JIRKŮ Libor      7 563
ŠEDIVÝ Ondřej    169 546  KALOUS Vladisla  7 562
ONDRÁČEK Radim   161 592  LEBEDA Dušan     7 334
JANEČEK Juraj    150 328  ŠEDIVÝ Ondřej    6 782
POBORSKÝ Petr    95 028   SAJAL Martin     6 174
KOŘISTKA Libor   53 407   KOŘISTKA Libor   5 934
ŠEDIVÝ Jiří       53 220   RAFAJ Nikola     5 524
KALOUS Vladisla  37 811   ŠEDIVÝ Jiří       5 322
MATOUŠEK Petr    29 570   NOVÁK Tomáš      5 081
PECKA Jan        28 240   POBORSKÝ Petr    5 001
RAFAJ Nikola     27 619   STANKOVIČ Aleksandr 4 877
ČEVELA Martin    25 945   JANEČEK Jura    4 555
NOVÁK Tomáš      25 406   ČEVELA Martin    4 324
SAJAL Martin     18 521   ZLESÁK Martin    4 268
ZLESÁK Martin    17 072   PECKA Jan        4 034
KŘÍSTEK Lukáš    15 162   ROZKOŠNÝ Karel   3 815
STANKOVIČ Aleksandr 14 632   KŘÍSTEK Lukáš    3 032
BUREŠ Kamil      5 909   MATOUŠEK Petr    2 464
ROZKOŠNÝ Karel   3 815   BUREŠ Kamil      1 970
BALEJ Tomáš   3 665   BALEJ Tomáš   916
 



Systém podpory výkonnostního sportu
   body ohodnocené závody
Šedivý Jan   18 OB: MČR dlouhá – 2., MČR klasika – 4., LOB: MČR klasika – 1. (vše H20)
Seidl Miroslav  10 LOB: MČR klasika – 9., MTBO: MČR krátká – 7., OB – závod CC Tis – 11. 
Stehnová Zuzana 5,5 LOB: MČR štafet – 1., MČR krátká – 4., Pohár Elity celkově – 4.
Volfová Martina 5 LOB: MČR štafet – 1., MČR krátká – 6., OB: MČR noční – 9.
Kupcová Veronika 4 LOB: MČR štafet – 1., MČR klasika – 4., OB: MČR klasika – 27. 
Pokorná Lucie  2 OB: MČR middle – 22.
Haluzová Jana 1  OB: MČR middle – 27.
Ondráček Radim 1 OB: MČR middle – 41.
Sajal Martin  1 MTBO: MČR Free Order – 8.
Lebeda Dušan  1 OB: Český pohár štafet Opava – 3.

BLUDIČKA
     
   čas  km průměr/km datum závod
HUCKOVÁ Vendula 194:50 8,7 22,4  28.3.  Obl.M.DT BSO
JIRKŮ Libor  180:09 26,7 6,7  17.4.  MČR DT
POBORSKÁ Helena 178:53    20.3.  Dlouhá HK
RAFAJ Nikola  164:08 14,9 11,0  28.3.  Obl.M.DT BSO
BUREŠ Kamil  150:09 9,9 15,2  4.7.  Sokol.krvák BSO
HUCKOVÁ Vendula 148:42 7,2 20,7  12.9.  OŽ Ješt.obl. SVO
JIRKŮ Libor  145:51    20.3.  Dlouhá HK
BALEJ Tomáš  144:53 9,7 14,9  30.10.  OŽ Ješt.obl VLI
     
     
     

KUFR
     
   čas km průměr/km datum závod
HUCKOVÁ Vendula 87,52 3,1 28,4  21.8.  Pěkné prázdniny

MTBO – výsledkový servis
Mistrovství republiky

krátká tr. Miroslav Siedl   7. místo
scorelauf Martin Sajal   8. místo
klasická tr.  Miroslav Siedl   9. místo
krátká tr. Martina Volfová  10. místo
klasická tr. Martina Volfová  11. místo

Český pohár – celkové výsledky

DE  Martina Volfová  16. místo
HE  Martin Sajal   21. místo (lic. E)
HE  Miroslav Seidl   25. místo (lic. E)
D  Pavla Čadilová  64. místo
D  Eva Stejskalová  75. místo
H40-  Petr Stejskal   20. místo
H19-39B Matěj Stejskal   57. místo
H19-39B Jan Stukbauer  60. místo
H19-39B Tomáš Tichavský  76. místo
H19-39B Josef Zmek   94. místo
H-18  Dalibor Stejskal  13. místo



Stupně výtězů
  
   
  1.místo 2.místo 3.místo
Jana H. 5  1 
Dáša  3  1  4
Martina V. 1  1  2 
Verča  1    2
Jana Z. 1    1
Šárka    1  4
Romča    1  1
Kristýna   1  1
Hanka    1  1
Punťa    1 
Stáňa    1 
Lucka      3
   
Šéďa Jan 6  9  4
Míra  4  2  2
Dušan  2  1 
Radim    2  1
Libor J.     1
Nikola      1
Martin S.     1
     
          

počet závodů
        počet závodů nad 100 minut   

  nulové body z toho disk        
Vendula 8  2    Vendula 6    
Dáša  4  3    Jana H. 5    
Jana H. 2      Lucka P. 5    
Helenka 1  1        
Stáňa  1  1        
Lenka K. 1  1    Jura  10
Hana Ko. 1  1    Libor J. 6
Lucka  1  1    Ondra  6
Bára  1  1    Petr M.  5
      
Míra  3  3    
Jura  2  2    
Zlesy  2  2    
Nikola  2  2    
Šéďa Jan 1  1    
Dušan  1  1    
Radim  1  1    
Libor J. 1  1    
Tom N.  1  1    
Tom B.  1  1    
Stýv  1  1    
Kamil  1 


