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Slovo p�edsedy 
Tak a je to zase tady: výro�ka, ro�enka a tím pádem Slovo p�edsedy. O �em, 
že jsem to psal loni? Aha, už vím! No tak to zkusím i letos, t�eba si to n�kdo 
p�e�te. Nakonec co m�že být špatného na tom, pochválit se za dobré výkony. 
Tak tedy vzh�ru do toho. 
 
Za�neme sekcí LOB, protože v dob� kdy si v�tšina užívá zaslouženého 
odpo�inku, n�kterým z nás již závodní sezóna za�ala. Lyža�ský orienta�ní 
b�h má v našem oddíle velmi dobrou pov�st a ani letos jsme žádnou ostudu 
neud�lali. V celkovém žeb�í�ku se naši závodníci pohybují na �elních 
pozicích a na mistrovství �R na klasice dosáhl ve své kategorii Libor 
Ko�istka na metu nejvyšší. Dalších usp�ch� jsme dosáhli na mistrovství �R 
štafet, kde ženy i muži obsadily krásné druhé místo. Honza Šedivý pak na 
mistrovství sv�ta pomohl �eské štafet� k pátému místu. 
 
S MTBO sekcí to letos bylo trochu slabší, ale i tak se akademickým mistrem 
�R stal Honza Novák a t�sn� pod stupni vít�z� stanul Mat�j Stejskal. 
 
Nezaháleli jsme ani v sekci OB. Zde se nejvíce da�ilo veterán�m. Na 
veteránském mistrovství sv�ta v Kanad� se na sedmém míst� umístila Líba 
Fantová, na patnáctém míst� Mirka Šedivá a na jedenáctém míst� Jirka 
Šedivý. Ale ani my mladší jsme se nenechali zahanbit. Nap�íklad 
akademickým mistrem �R se stal Honza Šedivý, na mistrovství Evropy 
v rogainingu Míra Seidl spolu s Petrem Bo�ánkem (oddíl USK) vybojoval 
t�etí místo. 
 
Da�ilo se nám také na poli po�adatelském, kde jsme spolu s Baníkem 
Sokolov v kv�tnu uspo�ádali závody Žeb�í�ku A a Žeb�í�ku B. N�kte�í z nás 
se pak podíleli spolu s USK Praha na po�ádání mistrovství �R v rogainingu. 
 
Když se tak dívám na všechny naše úsp�chy jsem pyšný, že mohu být 
p�edsedou tak úžasného oddílu a doufám, že p�íští rok budu zase jen chválit.  

 
Martin �evela 

 
 
 
 

Slovo šéfredaktora 

Též jak slepý k houslím p�išel, dalo by se nazvat. 
Pravda, s ro�enkou našeho oddílu jsem cht�l n�co ud�lat už d�ív a jen 
kritizovat mne nebaví. Takže jsem se Janice jednoho zimního dne tak n�kdy 
okolo ob�da zeptal, jestli bych t�eba letošní ro�enku nemohl d�lat já. To se 
stalo v lednu. Jana odpov�d�la, že se zeptá na sch�zi výboru. Pak m�síce 
plynuly, m�l jsem málo �asu a pustil to z hlavy. Až p�ed Mistrovstvím 
Ekonomu jsem se dozv�d�l, že ro�enka opravdu spo�ívá na mých bedrech. 
Nu což, neud�lám nic. Z�ejm� se oddílový výbor  od ledna nesešel. A to mi 
ješt� Jana dokonce tvrdí, že mi nikdy neslíbila �lánek do ro�enky o lo�ské 
výro�ce a vymlouvala se na svoji pokro�ilou krizi st�edního v�ku. 
Tož, další ro�enka je tu, d�kuji všem kte�í p�isp�li a doufám, že ty, kte�í 
nep�isp�li, inspiruje do p�íštího roku. 
Dob�e se p�i �etb� bavte a nebojte se, kv�li �lánk�m do ro�enky na p�íští rok 
vás za�nu prudit už zítra! 

Radim 
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Co se vlastn� událo v letos zim�? Kde se konaly závody, jak Ušáci dopadli a další v�ci se dozvíte dále: 

LOBy v zim� 2005 

 
 
8. – 9. 1. 2005 
První letošní LOBy se konaly na Benecku, s centrem v lyža�ském areálu �KS SKI, po�adatel OK Jilemnice. Další 
Jilemnická klasika, prostory na Benecku a Míse�kách nem�žou nikdy zklamat. 
Na mapách Tobogán maxi a Tobogán mini po�adatelé p�ipravili celkem zajímav� na n�kolikrát p�ek�ížené trat�. 
Dob�e upravené stopy (pom�r stop: 70 : 25 : 5 %), p�kné po�así a sn�hu dosti. 
 
Výsledky sobota: 

  3. Zuzana Stehnová  DE 
   4. Ver�a Kupcová  DE 

  7. Martina Volfová DE 
  4. Dáša Kunová               D21A  

 13. Jana Zurynková  D21A 
 19. Mirka Šedivá   D21A 
 21. Romana Maunová  D21A 
   8. Jirka Kazda   HE 
 10. Míra Seidl  HE 
 27. Radim Ondrá�ek HE 
 14. Jan Pecka  H21A 
 20. Zden�k Sokolá� H21A 
 23. Ondra Šedivý   H21A 
   - . Ji�í Šedivý  H21B 
 
Výsledky ned�le:   

  1. Zuzana Stehnová  DE 
   5. Martina Volfová DE 

  6. Ver�a Kupcová DE 
10. Dáša Kunová  D21A  

 12. Jana Zurynková  D21A 
   6. Míra Seidl  HE 
 23. Radim Ondrá�ek HE 
 24. Jirka Kazda   HE 
 11. Ondra Šedivý   H21A 
 15. Zden�k Sokolá� H21A 

20. Jan Pecka  H21A 
 19. Ji�í Šedivý  H21B 
 

Výsledky veterán� naleznete na konci ve 
Veteránském koutku. 
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Oddíl orienta�ního b�hu Lokomotivy Trutnov 

5. – 6. 2. 2005 
Za nádherného po�así se v Trutnov� s centrem na Paradráza (1km jižn� od st�edu m�sta) konaly další letošní 
LOBy. Po�adatel Lokomotiva Trutnov. Pom�rn� kopcovitý terén v okolí m�sta s hustou sítí stop. A Ušáci vyrazili 
do stopy ve fungl nových komboškách. 
Mapy Lány a Chmelnice, pom�r stop 60% : 35% : 5%. 
 
Výsledky sobota:  4. Ver�a Kupcová DE 
  13. Martina Volfová DE 
    3. Dáša Kunová  D21A  

  7. Romana Maunová D21A 
11. Pavla Klapalová D21A 

  13. Jana Zurynková  D21A 
  16. Mirka Šedivá  D21A 
    6. Jirka Kazda   HE 
    7. Míra Seidl  HE 
    9. Jan Šedivý  HE 
  23. Radim Ondrá�ek HE 
  22. Ondra Šedivý   H21A 

11. Ji�í Šedivý  H21B 
16. Martin Zlesák H21B 
 

Mistrovství �R štafet: 
    2. D21 (Veronika, Dáša,Martina) 
    7. D21 (Rom�a, Pája, Mirka) 
    2. H21 (Míra, Kazdi�, Honza) 
  17. H21 (Radim, Ondra, Zlesi) 

 
Výsledky veterán� naleznete na konci ve 
Veteránském koutku. 
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12. – 13. 2. 2005 
Nejzajímav�jší závody z hlediska po�así se letos konaly na Lipn�. Po�adatelé z oddílu Slovan Praha Zdravotník 
p�ipravili velmi náro�né trat�. V sobotu v�tšinu závodu propršelo, takže v�tšina sn�hu se p�esunula mimo prostor 
závodu. A v noci na ned�li op�t nasn�žil �erstvý sníh, který zakryl hlavn� najeté stopy v lese a zapomn�l na zcela 
holá místa. Pom�r stop 40% : 55% : 5%. 
 
Mistrovství �R na klasické trati: 
   4. Martina Volfová D21 
   5. Ver�a Kupcová D21 
 12. Dáša Kunová  D21  
 17. Romana Maunová  D21 
 20. Pavla Klapalová D21 
 23. Jana Zurynková D21 
   5. Míra Seidl            H21A 
 13. Jirka Kazda   H21A 
 21. Radim Ondrá�ek H21A 
   - . Jan Šedivý  H21A 
   - . Ondra Šedivý H21A 
 29. Martin Zlesák H21B 
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Výsledky ned�le:    
  4. Ver�a Kupcová DE 

   7. Martina Volfová DE 
   3. Dáša Kunová  D21A  
   4. Jana Zurynková  D21A 

  6. Romana Maunová D21A 
10. Pavla Klapalová D21A 

 17. Mirka Šedivá  D21A 
   4. Jan Šedivý  HE 
   6. Jirka Kazda   HE 

15. Míra Seidl  HE 
 19. Radim Ondrá�ek HE 
 13. Ondra Šedivý   H21A 
 20. Jan Pecka   H21A 

14. Ji�í Šedivý  H21B 
 

Výsledky veterán� naleznete na konci ve 
Veteránském koutku. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mistrovství �R na krátké trati,  7. závod Mistrovství �eské republiky družstev dorostu a 

dosp�lých 
19. – 20. 2. 2005 
Závody byly p�eloženy z poloviny ledna o m�síc kv�li nedostatku sn�hu. V únoru už bylo našt�stí sn�hu dost. 
Po�adatel SK p�i Gymnáziu Vrbno pod Prad�dem. Bohužel po�adatel�m n�kdo zapomn�l vysv�tlit co znamenají ty 
hn�dé �áry na map�, takže to podle toho taky vypadalo. 
 
Mistrovství �R na krátké trati: 
   2. Ver�a Kupcová D21 
    3. Martina Volfová D21 
  14. Romana Maunová D21 
    4. Míra Seidl  H21 

  5. Jan Šedivý  H21 
  10. Jirka Kazda   H21 
  20. Radim Ondrá�ek H21 
  35. Ondra Šedivý  H21 
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Výsledky ned�le:    
  2. Martina Volfová DE  
  4. Ver�a Kupcová DE 

   7. Romana Maunová D21A 
10. Mirka Šedivá  D21A 

   6. Míra Seidl  HE 
   8. Jirka Kazda   HE 
 11. Jan Šedivý  HE 
 17. Radim Ondrá�ek HE 
 18. Ondra Šedivý  H21A 
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Pohár elity, žeb�í�ek A a žeb�í�ek B v LOB 2005 
  2. Ver�a Kupcová DE  E 
  3. Martina Volfová DE  E 
17. Zuzana Stehnová    DE (z 18ti) E 
  5. Dáša Kunová  D21A   E 
  8. Romana Maunová D21A  A 
11. Jana Zurynková  D21A  B 
20. Mirka Šedivá  D21A  B 
22. Pavla Klapalová D21A (ze 44) B 
  3. Jana Bochenková D40B (z 9) C 
 
 
 
 
 
 

  6. Míra Seidl  HE  E 
  7. Jirka Kazda   HE  E 
  9. Jan Šedivý  HE  E 
23. Radim Ondrá�ek HE (ze 32) E 
18. Ondra Šedivý   H21A  B 
29. Jan Pecka  H21A  C 
36. Zden�k Sokolá� H21A (ze 40) C 
30. Ji�í Šedivý  H21B  C 
46. Martin Zlesák H21B (z 56) C 
11. Milan Pekárek H35B (z 15) C 
  1. Libor Ko�istka H40B  C 
  8. Ladislav Klapal H40B (z 9) C 
  9. Milan Bochenek H45B (ze 13) C 

 
Mistrovství �R družstev 
 1. EKP 
 2. DKP 
 3. JIL 

                                                                                                                                                                                 
Radim 

 
 
Koutek veterán� EKP Praha v LOBech v roce 2005 
Ve veteránském žeb�í�ku nejlépe mazal Libor Ko�istka, který vyhrál H40 z 9 hodnocených, Jana Bochenková 
mazala dob�e v D40, kde skon�ila 3. z 9. 
Další výsledky: Honza Pecka 29. v H21A/40, Jirka 30. v H21B/56, Dáša 5., Jana Z. 11, Mirka 20., Pája 22. 
v D21A/44, Milan Pekárek 11. v H35/15 , Lá�a Klapal 8. v H40/9, Milan Bochenek 9. v H45/13,  
O nejv�tší p�ekvapení se postarala štafeta H140 na M�R štafet  v sestav� Lybar, Boule, Jirka.  Ve chvíli, kdy se 
soupe�i z Liberce (P�éma a spol.) radovali z vít�zství nad Zdravotníkem (Laciga,Škorpil, Hora) a z pomyslného 1. 
místa, naši borci se už za cílem p�evlékali do suchého. Gratulace na stupních vít�z� se zdála trochu kyselá… 
Dáša získala st�íbro ve štafet� D21 spolu s Martinou Volfovou a Ver�ou Kupcovou. 
Na M�R na klasické trati na Lipn� zazá�il se zlatou medailí Libor v H40, další výsledky-  Dáša 12., Pavla 20. a 
Jana. Z. 23 v D21, Jana B. 5. v D40, Mirka 2. v D45, Honza P. 3. v H35 a Jirka 4. v H50. 

(M. a J.Š.) 
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Kalendá� závod� LOB 2006 (aneb zima v Bulharsku) 
 
14. 1.           PE, ŽA, ŽB krátká tra�             JIL 
15. 1.           mistrovství �R štafet                   JIL 
28. 1.           mistrovství �R klasická tra� ASU+KSU 
29. 1.           PE, ŽA, ŽB krátká tra�                    ASU+KSU    
  4. 2.           PE, ŽA, ŽB klasická tra�             SSU 
  5. 2.          PE, ŽA, ŽB krátká tra�             SSU 
18. 2.           mistrovství �R krátká tra�  OSN 
19. 2.           PE, ŽA, ŽB klasická tra�             OSN 
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A co d�lo v jarní a podzimní sezón� na OB scén�? Zde najdete stru�ný p�ehled nejd�ležit�jších závod� sezóny 
2005 v OB: 
 

 
 
16. 4. 2005 
Tradi�n� prvním o-šampionátem roku bylo 
Mistrovství �eské republiky na dlouhé trati, 
které na sobotu v okolí brn�nské p�ehrady 
p�ipravili po�adatelé z VSK MZLU Brno. 
Závodníky �ekaly trat� ve velmi �lenitém 
terénu, s plochým h�ebenem ve východo-
západním sm�ru, ze kterého spadají na jih i 
sever p�í�ná údolí, na sever strm�jší; hustá sí� 
cest, les smíšený, pestrá vegetace, porostové 
detaily, v severních svazích kamenité oblasti. 
Trat� byly podle ohlas� orienta�n� jednodušší v 
dohledávkách, našla se volba postup�, fyzicky 
to však bylo velmi náro�né. Organiza�n� vše 
klapalo, výborné shromaždišt�, po�así bylo 
p�kné (sluní�ko h�álo závodník�m na trati 
možná až moc. 
Na muže �ekala tra� o délce 23.0 km s 
p�evýšením 1090 m. V mužích vyhrál Michal 
Horá�ek (Slavia TU Liberec) v �ase 146:00, 
který p�i neú�asti nemocného Jedli�ky potvrdil, 
že je u nás nejlepší. Ženy m�ly parametry trat� 
14.9 km a 630 m stoupání. Mistrovský titul 
vybojovala Zdenka Stará z Tesly Brno v �ase 
115:28. 
A nikdo z oddílu Ekonom Praha nesebral dost 
odvahy a na Mistrovství na dlouhé se nevydal. 
 
 

 
 

 
 
 

4. 6. 2005 
Na po�átku �ervna se v T�ebí�i, �erstvém �lenu 
na seznamu památek UNESCO, b�želo nejkratší 
mistrovství v OB. Sprint. 
T�ebí� nabídl závodník�m sprint jak má být: 
start z rampy, b�žecký za�átek, t�žké mapování 
v k�ivolakých uli�kách židovského ghetta i 
pr�b�h parkem. 
V ženách zvít�zila naše nejlepší �eská 
závodnice Dana Brožková, v mužích Tomáš 
Dlabaja. 
 
13. Jan Šedivý  H21 
32. Romana Maunová D21 
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19. 6. 2005 
Po�adatelé z Nového M�sta na Morav� 
p�ipravili pro závodníky mistrovský middle 
v Zub�í, které v�tšina LOBák� zná z p�edešlé 
zimy. 
Shromaždišt� na louce u Zub�í poskytlo 
dostate�ný prostor pro oddílové stany a les 
b�žecky velmi náro�ný terén s t�žkou, mokrou 
podložkou v bílém lese a hustníkovými 
pasážemi. 
V mužích zvít�zil Martin Janata, v ženách 
Zdenka Stará. 
 
20. Romana Maunová D21B 
  9. Martina Volfová D21C 
22. Libor Jirk�  H21A 
  4. Jan Šedivý  H21C 
22. Dušan Lebeda H21C 
 

 
 
 
 

 

 

 
17.-18. 9. 2005 
O víkendu 17.-18.9. se konalo nedaleko 
Litomyšle Mistrovství �R na klasické trati 
po�ádané oddílem TJ Lokomotiva Pardubice. 
B�želo se v technicky asi nejjednodušším terénu 
za posledních 10 let, ale od lesa u Litomyšle se 
mapa�inka ne�ekala. 
P�evládal dob�e pr�b�žný les a ani kopc� moc 
nebylo, takže v mnoha kategoriích šlo o rychlý 
závod. A v té rychlosti se i na jednoduchých 
tratích dala ud�lat chyba. 
Ned�lní finále se moc od soboty nelišilo, i když 
n�které neá�kové trat� se mi zrovna moc 
nelíbily. Cestovek bylo až moc a bylo i dost 
krátkých postup� na dohled (profil tratí: asfalt 
15%, cesty 50%, terén 35%). Delší cesta na start 
byla spíše ješt� o n�jaký ten metr delší a tak 
�ada závodník� p�išla v ned�li pozd� na start a 
starté�i m�li proto plné ruce práce. 
Mistry na klasické trati se stali Jaromír 
Švihovský a Vendula Klechová. 

 
 
12. Jan Šedivý  H21 
25. Míra Seidl  H21 
68. Dušan Lebeda H21 
85. Libor Jirk�  H21 
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24. – 25. 9. 2005 
Tradi�ní podzimní mistrovství štafet a družstev 
se konalo u vesnice Chvale� na shromaždišti v 
p�írodním amfiteátru, který poskytoval výborný 
výhled na všechny divácké kontroly p�ímo od 
oddílových stan�. 
Po�adatelé z oddílu Slavia Hradec Králové se 
snažili po vykutáleném Mistrovství na klasické 
trati spravit všem závodník�m chu� a tak 
uspo�ádali závody v krásném kopcovitém 
podhorském lese s prom�nlivou pr�chodností, 
místy s pískovcovými skalními srázy a kameny 
a nepravidelnou sítí cest. 
V ženách zvít�zila štafeta Lokomotivy 
Pardubice, v mužích SK Praga Praha. Nejlepší 
družstvo pat�ilo oddílu Lokomotiva Pardubice. 
 
Mistrovství štafet: 
20. D21 (Romana Maunová, Petra Matoušková, 
Martina Volfová) 
22. H21 (Jan Šedivý, Vlá�a Kalous, Míra Seidl) 
 
Mistrovství klub�: 
16. HD21 (Míra Seidl, Martina Volfová, Jura 
Jane�ek, Petra Matoušková, Jan Šedivý, 
Romana Maunová, Vlá�a Kalous) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�����������	
�	�	�����	����������	����	���� 

 
27. 9. 2005 
Žádný z Ušák� nenašel dost odvahy, aby se 
letos zú�astnil Mistrovství v no�ním OB, které 
uspo�ádali po�adatelé z oddílu Junior Prost�jov 
v okolí st�edov�kého hradu Helfštýn.  
Na nep�íliš náro�ných tratích a místy v dosti 
ostružinovém porostu se nejvíce báli a tedy 
nejrychleji b�želi Zuzana Stehnová a Tomáš 
Dlabaja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radim 



Ro�enka EKP 2005 14

Koutek veterán� EKP Praha v roce 2005 
S pot�šením m�žeme konstatovat, že se naše �ady p�kn� rozr�stají. N�které z nás poznáte snadno. N�které jen 
podle registra�ního �ísla – na za�átku má 5, 6 nebo 7, ale podle výkon� pat�í tito naši veteráni mezi oddílovou 
špi�ku. Ur�it� je jí Jana Zurynková, která p�ezimuje na 1. míst� oddílového žeb�í�ku žen. 
Da�ilo se t�m starším – Líb� a Jirkovi na mistrovství sv�ta veterán� v kanadském Edmontonu. Úsp�chem ur�it� 
bylo i druhé místo štafety D140 na M�R štafet a vít�zství štafety H140 v lyža�ském orienta�ním b�hu, Lybar má 
nepochybn� doma na �estném míst� zlatou medaili z M�R v LOBu na klasické trati a Jirka p�ivezl bronz z M�R 
na krátké trati. 
Celkem v roce 2005 st�ihalo v barvách Ekonomu 19 ušák� ve veteránském v�ku !! 
      
Veteránské mistrovství sv�ta    7/2005 
 
Výsledky našich ú�astník� m�žeme považovat za nejúsp�šn�jší z 30ti �lenné �eské výpravy za oceán (Líba m�la 
nepochybn� na bednu, ale tím, že trošku netakticky b�žela ob� kvalifikace naplno, síly scházely ve finále ke 
konci… ) 
 
7.  Líba Fantová D45     15. Mirka Šedivá  D45    
9. Jirka Šedivý H50 
 
 
Mistrovství �R krátká tra�    6/2005  Mistrovství �R klasická tra�   9/2005    
 
3. Jirka Šedivý  H50A       7. Líba Fantová D45 
7.  Mirka Šedivá D45A     17. Mirka Šedivá D45 
8.  Líba Fantová D45A     38. Míra Fanta H45 
1. Honza Pecka H35B    
6. Míra Fanta H45B 
 
  
Žeb�í�ek B pro oblast �echy 
 
D40 (27 hodnocených)  D45 (24)  H45 (36)  H50 (24)                              
7. Líba Fantová  2. Mirka Šedivá  22. Milan Bochenek        3. Jirka Šedivý 
8. Jana Bochenková  H35 (11)          30. Míra Fanta  
27.Iv�a Pecková  6. Honza Pecka 
  
         
�eský pohár veterán� 

       
Celkem             Celkem  

Mirka Šedivá    27.    Ji�í Šedivý   75. 
Líba Fantová    36.    Honza Pecka  169. 
Jana Bochenková      39.    Milan Bochánek  249.                
Ivana Pecková  232.    Míra Fanta  320. 
Iva Koucká  295.    Roman Koucký  603.  
 
V této sout�ži záleží hodn� na po�tu závod� ve své v�kové kategorii a na ú�asti na všech mistrovstvích. Celkem 
bylo v roce 2005 hodnoceno 440 veteránek a 795 veterán�.  
 
 
Ranking 
N�kte�í z našich �ad si dosud uchovali takovou fyzickou (a psychickou) kondici, že stále b�hají v kategorii 21. 
Z nich vyniká jak jasná hv�zda na no�ní obloze Jana Zurynková … 
 
Jana Zurynková     75.    Jura Jane�ek  402.   
Dáša Kunová  135.    Jirka Šedivý 422 
Pavla Klapalová  160. 
Líba Fantová  564.         



Ro�enka EKP 2005 15

 
 
Klubové veteránské sout�že – štafety      
D105/ 20 zú�astn�ných     H105/ 28  
4. EKP Dáša, Iv�a P., Jana Z.   14. EKP Jura, Míra F., Honza P. 
 
D140/ 16      H140 – EKP disk (Bochníkovi se zamžily brýle) 
2. EKP  Líba, Jana B., Mirka 
 
Kluby 
HD 175/22 zú�astn�ných        HD235/26  
13. EKP Peciš, Jana Z., Dáša, Iv�a P., Míra F.     7. EKP Lybar, Líba, Boule, Mirka, Jirka 
 
 
Další závody 
Líba skv�lými výsledky v jednotlivých etapách na Zv�li/�eská Kanada/ dosáhla v D40 na 1. místo a Jana B. 
vybojovala 3. místo – mezi n� se pouze protla�ila bývalá reprezentantka Jana Galíková. Iva Pecková skon�ila 
v téže kategorii na 13. míst�. Pánové si taky nevedli špatn� – Honza 17. v H35A, Milan B. 4. a Míra F. 5. v H45B, 
A v kategorii „mladých“ Jirka 9. v H21B  a Dáša 13 v D21A. 
Na Ji�ínských skalních p�tkách byl v kategorii H35 na „velké bedn�“ 5. Honza Pecka a Jana Bochenková byla 5. 
v D40 na Cen� východních �ech.  
 
 
…..a všichni se už t�šíme v p�íštím roce na Lukáše K�ístka !! 
(M. a J.Š.) 
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Kalendá� hlavních závod� �SOB v OB 2006 
 
19. 3.           �eský pohár štafet, �eská liga klub�             PHK 
 8. 4.           mistrovství �R na dlouhé trati                   ASU 
22. 4.           ŽB-M (M Moravy)                                  KSU 
23. 4.           �eský pohár štafet, �eská liga klub�             SSU    
29. 4.           mistrovství �R ve sprintu                        LCE 
30. 4.          CC, ŽA, ŽB-M – krátká tra�                       LCE 
30. 4.           ŽB-� - klasika                                   SRK 
 1. 5.           CC, ŽA, ŽB-M – klasika                           TZL 
 1. 5.           ŽB-� - krátká tra�                               SNA 
13. 5.           ŽB-� – krátká tra�                               SCP 
13. 5.           ŽB-M – krátká tra�                               KRN 
14. 5.          ŽB-� – klasika                                   SCP 
14. 5.           ŽB-M – klasika                                   KRN 
20. 5.           CC, ŽA – sprint                                  JPV, UOL 
20. 5.           �eský pohár štafet, �eská liga klub�            JPV, UOL 
21. 5.           �eský pohár štafet, �eská liga klub�            JPV, UOL 
 3. 6.           CC, ŽA, ŽB-� – klasika                           JES, LTP 
 4. 6.           CC, ŽA, ŽB-� – krátká tra�                       JES, LTP 
 7. 6.           celostátní finále Olympiády škol                SHK 
10. 6.           ŽB-M - klasika                                   TBM 
11. 6.           ŽB-M - krátká tra�                               TBM 
17. – 18. 6.     mistrovství �R na krátké trati                   ZBM 
 9. 9.           CC, ŽA, ŽB-M – krátká tra�                       KON 
 9. 9.           ŽB-� - krátká tra�                              LPU 
10. 9.           CC, ŽA, ŽB-M – klasika                          ADA 
10. 9.           ŽB-� - klasika                                   CHT 
16. 9.           CC, ŽA – sprint                                  VLI 
16. 9.           �eský pohár štafet, �eská liga klub�            VLI 
17. 9.           �eský pohár štafet, �eská liga klub�            FYD 
23. – 24. 9.     mistrovství �R na klasické trati                 BOR 
27. 9.           mistrovství �R v no�ním OB                       SJI 
30. 9.           mistrovství �R štafet                           PHK 
 1. 10.         mistrovství �R klub�                             PHK 
 
 
CC - Czech cup 
ŽA - žeb�í�ek A 
ŽB-� - žeb�í�ek B-�echy 
ŽB-M - žeb�í�ek B-Morava 
 
 
 
Kalendá� vícedenních závod� 2006 
 6. - 8. 5.      Jarní trojúhelník 2006 (Mariánské Lázn�)     MLA 
 1. - 3. 7.      Tis 2006 (Tis u Blatna)                          PGP              
 1. - 3. 7.      Cena st�ední Moravy (Helfštýn)                   JPV+UOL 
14. - 16. 7.     Botas Vyso�ina cup 2006 K�ižánky)          CHT 
19. - 23. 7.     Grand prix Silesia 2006 (�erná voda)          AOP 
28. - 30. 7.     �ertovský b�h 2006 (Horní Paseky)         ASU 
 9. - 13. 8.     5 dn� OB (Doksy)                               SJC 
 1. - 3. 9.      Cena východních �ech (Litomyšl)            LPU        
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Mistrovství EKP 
Dostala jsem od šéfredaktora nelehký úkol, totiž 
napsat �lánek o Mistrovství EKP 2004. Poté, co 
šéfredaktor na Mistrovství EKP 2005 z hr�zou 
zjistil, že ješt� nemám �lánek z Mistrovství EKP 
2004, dopálil se, a za trest mi dal za úkol napsat 
o obou Mistrovstvích. Pro klid v „ rodin�“  jsem 
mu tu zvrhlost odsouhlasila a od té doby �elím 
jeho neustálým SMSkám (našt�stí mi nem�že 
spílat osobn�, protože je toho �asu na 
pracovním pobytu ve Francii), jestli už mám 
�lánek napsaný. No co vám budu povídat, 
nemám. Po té, co jsem tento úkol n�kolikrát 
úsp�šn� odložila pro neodkladné jiné úkoly 
(nap�. jít s Janou na shopping, vy�istit si 
ba�kory, vyluxovat plyšový hra�ky, atd.), 
nadešla doba, kdy musím slib p�em�nit v �in… . 
Ale jak to napsat a nelhat? Já nejsem Sádlo, 
abych si pamatovala, kde a kdy se lo�ský 
mistrovství uskute�nilo, jak se jmenovala mapa 
a kdo vyhrál…  Jediný, co si pamatuju je 
shromaždišt� – taková p�kná hosp�dka a 
spole�enská místnost. Bydlelo se v chatkách. 
Taky tam byla sauna. Helenka nám prozradila, 
že je t�hotná (evidentn� bezprost�edn� poté, co 
to zjistila). Béža v cíli hrozn� nadával na 
taška�ici na trati, kdy se n�kolik kontrol b�želo 
mimo mapu. Vít�zové obdrželi n�jaký 
multivitamíny nebo co (to si pamatuju, kupovala 
jsem to v lékarné v akci t�i za cenu dvou) a pak 
byla tombola, kam K�ístkovi vložili p�íšernou 
chlupatou hadru, kterou vyhrál nevím kdo ale 
pak ji získala Pája pro Egona. Druhej den jsme 
jeli na Drábský sv�tni�ky. Ale kdo vyhrál? To 
vám, milánkové, nepovím… . 
Mnohem lépe se ale jeví �lánek o Mistrovství 
EKP 2005. Tam si toho pamatuju pom�rn� 

hodn�. Nap�íklad dob�e vím, že se konalo v Kacanovech 
v penzionu Králí�ek, kde m�li výborné ruské speciality. 
Bylo to 5. listopadu. Trat� postavili Radim a Líba a byly 
fakt drsný, nicmén� krásný. Béža zase nadával, tentokrát 
už na startu. Pak nadával i v cíli, ale stejn� se mu 
poda�ilo triumfáln� získat titul mistra ve veteránské 
kategorii. Sám si tak nad�lil dárek ke svým kulatinám. 
Dalšími mistry se stali Radim, Rom�a a Bouli�ka. Další 
výsledky si op�t moc nepamatuju, no ale jak už jsem 
podotkla, nejsem Sádlo. 
No když si to tak po sob� �tu, n�co mi �íká, že 
šéfredaktor nebude s �lánkem úpln� spokojen, ale jak 
sám s oblibou �íká - neud�láš nic!!!!! 

Ver�a 

 
  
                Tombola 
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HULK – jediné no�ní štafety 
Jako každoro�n� na podzim, tak i letos uspo�ádal Rysák jediné no�ní štafety v republice – HULK. Jednalo se již o 
23. ro�ník a tentokrát se uskute�nil 18. listopadu kousek od Motola. P�íst�eší poskytli Všiváci v prostorách jejich 
klubovny a sauny.  
Asi týden p�ed štafetama nás Pája (mimochodem pro ni to byl již 13. ro�ník, víc má jen Rita – 15 a Líba 14) 
prost�ednictvím konference vyzvala k ú�asti, takže nakonec jsme vytvo�ili t�i vysoce kvalitní štafety – posu�te 
sami: 
D – EKP1: Jana Z., Veronika K., Týna P. 
D – EKP2: Líba, Pája, Bouli�ka 
H – EKP1: Sádlo, Dušan, Míra F. 
Co se tý�e terénu a mapy, dovolím si použít úryvek z pokyn�, protože p�esn� vystihují skute�nost: MAPA "Sauna 
2005" je velmi �erstvá, na pohled krásná, ale v terénu již tolik nenadchne. 
Byla strašlivá kosa a trat� byly ambiciózn� dlouhé. Pro m� to byl, po v�erejším SMIKu, opravdu nevšední zážitek 
a celou dobu jsem p�emlouvala svoje t�lo, aby se aspo� trochu pohnulo dop�edu. Uvítala jsem, že na rozdíl od 
SMIKu nemusím moc p�emýšlet, a nechala jsem ten sv�j „ prejt“  odpo�ívat, což ale m�lo za následek neustálé 
dohledávky. P�kný byl zejména postup p�es golfové h�išt�, kde jist� pan majitel druhý den ráno jen nev��ícn� zíral, 
jaký hovada mu tam p�es noc rozorala jeho vypiplaný green. 
Snad jediné, co bych po�adatel�m vytkla, bylo, že došel rum, a to už krátce po dob�hu druhých úsek�! Vzhledem 
k tomu, že vidina horkého grogu v cíli byla pro mnohé závodníky to jediné, co jim dodávalo sílu a motivaci závod 
rychle dokon�it, považuju toto faux-pas za podpásovku, kterou si ani ta verbež orien�ácká nezaslouží! 
A jak jsme dopadli? Asi nejlíp jak jsme mohli – d�v�ata dobyla 4. resp. 8.místo, hoši skon�ili 14. V družstvech 
jsme pak obsadili krásné t�etí místo. Zvít�zily/li holky z Kotlá�ky a kluci ze Sildu, v družstvech si pro putovní 
pohár dob�hli Všiváci. 

Ver�a 

 
 
 
 

Závod 

Budík �in�í Dobré ráno, 
dnes mi bude jist� p�áno, 
svaly a mysl ve shod�, 
nenechám nic náhod�, 
nemám žádné pochyby. 
dnes to bude bez chyby 
 
Forma na�asována metodou 
vlastní, 
na tento skv�lý závod 
oblastní, 
na startu ani nedýchám, 
spoustu energie mám, 
ulít start m� to skoro nutí, 
nem�žu se do�kat pípnutí. 

 
A už mám další lampión, 
dnes b�žím jak šampióm, 
další dva dobíhám, paráda, 
hned jim chci ukázat záda, 
sm�r mám, tak mapu balím, 
do kopce to napálím. 
 
To že jsou t�i vrstevnice? 
prasknout cht�jí moje plíce, 
v ostružinách jsem se zasek, 
v jedné z t�ch nových pasek, 
dvouminutka, to je v norm�, 
dohoním to, jsem ve form�. 
 

 
Kde je ta �ervenobílá mrcha?! 
nadávám, zv�� houfem prchá, 
rýha tady?  v tomto sm�ru? 
v mapu ztrácím d�v�ru, 
zakopávám, padám na zem, 
a kde to vlastn� zase jsem?! 
 
To musel být ko�en bludný, 
konec už bude nudný, 
noha bolí, bota tla�í, 
pro dnešek už mi to sta�í, 
na� se honit po lese, 
když to body nenese. 

Dušan
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Mistrovství sv�ta ve SMIKu. 
Letošní SMIK se konal ve �tvrtek 17. listopadu v Hostiva�i, takže všichni Pražáci to m�li prakticky za bukem, což 
se potvrdilo taky hojnou ú�astí – celkem p�es dv� stovky nadšenc�. Ušáky reprezentovali tito ost�ílení „ smika�i“  – 
Sádlo, Dušan, Petr Matoušek, Jana Bouli�ka a já (Ver�a). Pro ty co nev�dí, o co se jedná shrnu pravidla takto: 
skorelauf oko�en�ný tím, že kontroly se potvory jedny hýbou, každá má t�i polohy a závodník ví, v jakých 
�asových intervalech se daná kontrola nachází na svém stanovišti. Úkolem je ob�hnout co nejvíc kontrol (jsou 
navíc bodované, aby to bylo jó složitý) v limitu 60 minut. 
Po mém lo�ském fiasku jsem p�ípravu na SMIK nepodce�ovala již od samého po�átku. Na ja�e jsem si lupla pár 
federál� abych si procvi�ila mapu a na podzim jsem pro zvýšení kondice vyb�hla Kilimanjáro �.  
V den D jsem se po ránu do rozechv�lého žaludku snažila natla�it trochu krupi�né kaše a snad t�ikrát prohrabala 
obsah batohu, jestli jsem na n�co nezapomn�la. Neustále jsem si opakovala heslo, které jsou základem úsp�chu 
každého „ smika�e“  a jehož nedodržení je jasnou jízdenkou na chvost výsledkové listiny: Hlavn� si nezapomenout 
zapnout stopky!!!!  
Start byl od shromaždišt� vzdálen asi 1 km, což závodník�m umožnilo trochu rozhýbat promrzlé oudy. Všech 200 
šílenc� bylo nahnáno na parkovišt�, kde byly na zemi rozložené mapy, které mohli za�ít studovat p�t minut p�ed 
startem. Rok je dlouhá doba, takže jsem za tu dobu zapomn�la, že vymyslet správnou variantu za p�t minut, je 
nemožné. Nap�tí bylo všudyp�ítomné. Nemohla jsem se soust�edit a za tu dobu jsem dokázala vymyslet akorát to, 
že vyb�hnu na kontrolu 45 A (3 body, he�!) a pak (když dá b�h) stihnu kontrolu 42 A a … . pak byl start. Odkudsi 
ješt� slyším jak na m� n�jaký hlas za�ve: „ Zapni si stopky!!!!“  a nevím, jestli je to moje zblblý podv�domí nebo 
moje inteligentní sestra, každopádn� uposlechnu a ma�kám onen d�ležitý �udlík na svých hodinkách a s úlevou si 
�íkám, že první nástrahu jsem zvládla perfektn�. B�hem p�lvte�iny zjiš�uju, že nápad s kontrolou 45A m�lo krom� 
m� asi 80 lidí (a to jsem si �íkala, jak jsem fikaná, že p�jdu tam, kam nikdo � ). Nechávám se strhnout davem a 
atmosférou a uháním se� mi síly sta�í. Ty ale brzo dojdou. Nebudu nikoho zat�žovat svýma „ inteligentníma“  
postupama. Jedno je jisté, celou dobu honím n�jaký limity a b�žím s jazykem na vest� a bi�uju se k výkon�m, 
který mi nehrozí ani na federálech. N�kolik kontrol beru v jejich posledních vte�inách. Bohužel mozek trochu 
p�estává fungovat, takže informaci „ všechny t�íbodovky nevezmeš, musíš jednu vypustit, za chvíli se rozhodneš, 
kterou“  si transformuje po svém a po p�ti minutách mi napovídá „ už máš všechny t�íbodovky, který jsi cht�la“  
a�koli mi chybí ješt� dv�. �as se chýlí, takže vyrážím sm�r cíl maje na pam�ti druhé heslo: Lepší p�ib�hnout o 
p�t minut nap�ed než o vte�inu pozd�ji. Musím si pohnout. Po oražení poslední kontroly zjiš�uju, že mám dost 
�asu, takže zvol�uju tempo a vyklusávám. Ale jenom chvíli, než mi ta hmota, co mám v hlav�, p�ipomene, že p�i 
rovnosti bod� rozhoduje �as, a vycucávám ze sebe poslední zbytky sil…  Hurá! 
A jak jsme tedy bojovali? V mužích zvít�zilo mládí – Petr Žaloudek. Z našich nejlíp Sádlo, kterej dokázal vzít 
všechny kontroly, ale špatn� zvolená varianta mu vzala víc �asu, takže nakonec skon�il 4. a zkušen� p�ib�hl p�l 
minuty p�ed limitem. Dušan skon�il 25., Petr 73. V holkách si pro zlato dob�hla Romana Kalenská, které unikla 
jenom jedna dvoubodová kontrola. Já ostuda jsem byla až 22. a Bouli�ka 35.  
No nic, potrénuju a p�íští rok se mistrovství sv�ta ve SMIKU ur�it� zase zú�astním �. P�ij�te taky!! 

Ver�a 
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RANKING 2005
2005 2004 zm�na

  75. Zurynková Jana, EKP7053,  72639,   7196 NÁM	STKOVÁ Veronika 450 704 254
  83. Maunová Romana, EKP8350,  71769,   7110 ZLESÁKOVÁ Stá�a     437 560 123
 116. Kupcová Veronika, EKP7850,  66565,   6595 K
ÍSTKOVÁ Hana      154 213 59
 135. Kunová Dagmar, EKP6550,  64649,   6405 KOLÁ
OVÁ Hana       454 504 50
 153. Sedlá�ková Martina, EKP7959,  62115,   6154 KUNOVÁ Dagmar       135 182 47
 154. K�ístková Hana, EKP7451,  62047,   6147 RAN�ÁKOVÁ Barbora   165 183 18
 159. Matoušková Petra, EKP7855,  61222,   6065 KLAPALOVÁ Pavla     160 177 17
 160. Klapalová Pavla, EKP7051,  61054,   6048 ZURYNKOVÁ Jana      75 83 8
 165. Ran�áková Barbora, EKP8153,  60407,   5985 SEDLÁ�KOVÁ Martina  153 157 4
 196. Pokorná Kristýna, EKP8351,  56248,   5573 POKORNÁ Kristýna    196 192 -4
 301. Volfová Martina, EKP8051,  41037,   4066 MATOU�KOVÁ Petra    159 145 -14
 363. Slová�ková Ivana, EKP7895,  32994,   3268 MAUNOVÁ Romana      83 67 -16
 393. Cigošová Hana, EKP8150,  28269,   2801 SLOVÁ�KOVÁ Ivana    363 344 -19
 415. Soudková Šárka, EKP8451,  26150,   2591 KUPCOVÁ Veronika    116 70 -46
 437. Zlesáková Stanislava, EKP7353,  23127,   2291 SOUDKOVÁ Šárka      415 200 -215
 450. Nám�stková Veronika, EKP7351,  21767,   2157 VOLFOVÁ Martina     301 62 -239
 454. Kolá�ová Hana, EKP8253,  21367,   2117 DUDOVÁ Jarmila      703 438 -265
 513. Poborská Helena, EKP7856,  15850,   1570 POBORSKÁ Helena     513 243 -270
 564. Fantová Libuše, EKP5650,  11476,   1137 HUCKOVÁ Vendula     755 401 -354
 703. Dudová Jarmila, EKP8262,   4287,    425 CIGOŠOVÁ Hana 393 - -
 755. Hucková Vendula, EKP7851,   1994,    197 FANTOVÁ Libuše 564 - -

  13. Šedivý Jan, EKP8400,  96690,   9209 KALOUS Vladislav 166 573 407
 122. Lebeda Dušan, EKP7301,  82717,   7879 K
ÍSTEK Lukáš  615 828 213
 133. Jirk� Libor, EKP8302,  81509,   7764 NOVÁK Tomáš    481 689 208
 166. Kalous Vladislav, EKP7702,  78639,   7490 ZLESÁK Martin  753 795 42
 172. Ondrá�ek Radim, EKP7414,  78242,   7452 ŠEDIVÝ Ji�í    422 452 30
 360. Seidl Miroslav, EKP7402,  60069,   5721 ŠEDIVÝ Jan     13 38 25
 402. Jane�ek Jura, EKP6701,  55930,   5327 JIRK� Libor    133 121 -12
 422. Šedivý Ji�í, EKP5500,  53630,   5108 LEBEDA Dušan   122 94 -28
 481. Novák Tomáš, EKP7902,  46537,   4433 JANE�EK Juraj  402 358 -44
 611. Poborský Petr, EKP7500,  32395,   3086 MATOUŠEK Petr  708 653 -55
 615. K�ístek Lukáš, EKP7100,  31963,   3044 �EVELA Martin  772 681 -91
 708. Matoušek Petr, EKP7503,  22852,   2176 ONDRÁ�EK Radim 172 72 -100
 753. Zlesák Martin, EKP7300,  18622,   1774 POBORSKÝ Petr  611 424 -187
 761. Šedivý Ond�ej, EKP8300,  18075,   1722 SEIDL Miroslav 360 26 -334
 772. �evela Martin, EKP7704,  17680,   1684 ŠEDIVÝ Ond�ej  761 181 -580
1026. Bolina Michal, EKP7701,   3763,    358 BOLINA Michal 1026 - -

Kone�né po�adí �eského Poháru Veterán� 2005
po�.kat.  po�.�PV   abs.po�.   Re�                Jméno                      po�.záv.    body
  10         27             76          EKP5750        Šedivá Miroslava       10        158
  13         36             96          EKP5650        Fantová Libuše           9         146
  12         39           102          EKP6150        Bochenková Jana        10        144
  14         75           117          EKP5500        Šedivý Ji�í                  8         138
  10       169           273          EKP6800        Pecka Jan                    8          82
  72       232           653          EKP6252        Pecková Ivana              4          27
  45       249           392          EKP5601        Bochenek Milan           9          58
  46       295           834          EKP6850        Koucká Ivana               3          15
  58       320           503          EKP5800        Fanta Miroslav             8          44
141       603           930          EKP6301        Koucký Roman            1          10  
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po�et rankingových závod� body z rankingových závod� pr�m�rné body

nenulových

KUNOVÁ Dagmar       32 KUNOVÁ Dagmar       177 612 ZURYNKOVÁ Jana      6 580

SEDLÁ�KOVÁ Martina  30 SEDLÁ�KOVÁ Martina  161 377 MAUNOVÁ Romana      6 553

RAN�ÁKOVÁ Barbora   30 RAN�ÁKOVÁ Barbora   160 994 KUPCOVÁ Veronika    6 209

KUPCOVÁ Veronika    23 KUPCOVÁ Veronika    142 818 MATOUŠKOVÁ Petra    6 011

ZURYNKOVÁ Jana      20 ZURYNKOVÁ Jana      131 591 VOLFOVÁ Martina     5 862

MAUNOVÁ Romana      20 MAUNOVÁ Romana      131 062 FANTOVÁ Libuše 5 738

POKORNÁ Kristýna    20 KLAPALOVÁ Pavla     103 078 KLAPALOVÁ Pavla     5 727

KLAPALOVÁ Pavla     18 POKORNÁ Kristýna    99 991 CIGOŠOVÁ Hana 5 654

K
ÍSTKOVÁ Hana      14 K
ÍSTKOVÁ Hana      79 056 K
ÍSTKOVÁ Hana      5 647

MATOUŠKOVÁ Petra    11 MATOUŠKOVÁ Petra    66 123 KUNOVÁ Dagmar       5 550

VOLFOVÁ Martina     7 VOLFOVÁ Martina     41 037 NÁM	STKOVÁ Veronika 5 442

SLOVÁ�KOVÁ Ivana    7 SLOVÁ�KOVÁ Ivana    32 994 SEDLÁ�KOVÁ Martina  5 379

ZLESÁKOVÁ Stá�a     7 CIGOŠOVÁ Hana 28 269 RAN�ÁKOVÁ Barbora   5 366

SOUDKOVÁ Šárka      6 SOUDKOVÁ Šárka      26 150 POKORNÁ Kristýna    5 000

KOLÁ
OVÁ Hana       6 ZLESÁKOVÁ Stá�a     23 127 SLOVÁ�KOVÁ Ivana    4 713

CIGOŠOVÁ Hana 5 NÁM	STKOVÁ Veronika 21 767 SOUDKOVÁ Šárka      4 358

POBORSKÁ Helena     5 KOLÁ
OVÁ Hana       21 367 KOLÁ
OVÁ Hana       3 561

NÁM	STKOVÁ Veronika 4 POBORSKÁ Helena     15 850 ZLESÁKOVÁ Stá�a     3 304

FANTOVÁ Libuše 2 FANTOVÁ Libuše 11 476 POBORSKÁ Helena     3 170

DUDOVÁ Jarmila      2 DUDOVÁ Jarmila      4 287 DUDOVÁ Jarmila      2 144

HUCKOVÁ Vendula     1 HUCKOVÁ Vendula     1 994 HUCKOVÁ Vendula     1 994

JANE�EK Juraj  27 ŠEDIVÝ Jan     211 030 ŠEDIVÝ Jan     9 175

LEBEDA Dušan   24 LEBEDA Dušan   173 835 SEIDL Miroslav 8 581

ŠEDIVÝ Jan     23 JIRK� Libor    124 909 JIRK� Libor    7 807

JIRK� Libor    16 JANE�EK Juraj  117 491 ONDRÁ�EK Radim 7 755

KALOUS Vladisla 15 KALOUS Vladisla 110 792 KALOUS Vladisla 7 386

ŠEDIVÝ Ji�í    12 ONDRÁ�EK Radim 85 308 LEBEDA Dušan   7 243

NOVÁK Tomáš    12 ŠEDIVÝ Ji�í    62 678 ŠEDIVÝ Ond�ej  6 025

ONDRÁ�EK Radim 11 SEIDL Miroslav 60 069 K
ÍSTEK Lukáš  5 327

POBORSKÝ Petr  9 NOVÁK Tomáš    53 086 ŠEDIVÝ Ji�í    5 223

MATOUŠEK Petr  9 POBORSKÝ Petr  32 395 NOVÁK Tomáš    4 424

SEIDL Miroslav 7 K
ÍSTEK Lukáš  31 963 JANE�EK Juraj  4 352

K
ÍSTEK Lukáš  6 MATOUŠEK Petr  22 852 POBORSKÝ Petr  3 599

ZLESÁK Martin  6 ZLESÁK Martin  18 622 �EVELA Martin  3 536

�EVELA Martin  5 ŠEDIVÝ Ond�ej  18 075 ZLESÁK Martin  3 104

ŠEDIVÝ Ond�ej  3 �EVELA Martin  17 680 MATOUŠEK Petr  2 539

BOLINA Michal 3 BOLINA Michal 3 763 BOLINA Michal 1 254  
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              Stupn� vít�z� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

D 1.místo 2.místo 3.místo

Jana Z. 1 1 1

Iv�a S. 1 1 1

Martina V. 0 3 0

Šárka 0 1 4

Rom�a 0 1 2

Hanka 0 1 1

Kristýna 0 2 0

Dáša 0 1 0

Bára 0 0 1

Ver�a N. 0 0 1

H 1.místo 2.místo 3.místo

Šé�a Ja. 5 3 1

Vlá�a 3 2 3

Dušan 2 2 1

�evis 1 2 0

Míra 0 2 0

Radim 0 1 1

bludi�ka roku min

Tom N. 152,1

Pražský žeb�í�ek - Kytín

3.4.2005 H21L

kufr roku min/km km min

Helenka 32,2 2,4 77,29

Ji�inské skalní 5 - Vale�ov

13.8.2005  D21A   E1
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Akademické mistrovství �R v MTBO 

Byl jsem požádán abych napsal n�co o akademickém mistrovství �R v MTBO, které prob�hlo 5.11. v Hutích pod 
T�emšínem. Už to vypadalo, že vzhledem k mému zaneprázdn�ní asi nic nebude, ale v den uzáv�rky p�ísp�vk� do 
ro�enky jsem potkal na Míse�kách Ver�u a Radima a na poslední chvíli jsem tedy n�co napsat opravdu slíbil. Když 
je po m� žádáno, abych n�co napsal, tak samoz�ejm� asi nikdo neo�ekává reportáž typu jak za p�kného po�así 
v krásném prost�edí p�ipravili po�adatelé zajímavé trat�, kdo z Ušák� tam byl a kdo nejlépe reprezentoval. Spíš se 
�eká n�co více skandálního, ale co s tím, když jsem za nikým v�bec nevisel a ani mi pak nikdo fyzickou likvidací 
nevyhrožoval. Je pak jasné, že závod ve mn� až tak hluboký dojem nezanechal, možná hlavn� taky pro to, že si na 
ty akademické kategorie moc nepotrpím. Samoz�ejm� z akademik� není t�eba d�lat nic extra, n�jaké jedince, kte�í 
vzhledem k studijním povinnostem nemohou dosahovat takové výkonnosti jako ostatní. Jedin� snad, kdyby šlo 
studenty, kte�í o MTBO nemají p�íliš pon�tí, a cestou z posluchárny do posluchárny si na nást�nce p�e�etli, že se 
n�co takového koná a že by to tedy zkusili. Takových je ale opravdu jen miziv� málo, spíše tak jeden, jednou za t�i 
roky. V�tšinou jde o lidi, kte�í MTBO jezdí, pop�. jiné závody typu survival, kde s MTBO p�ijdou také do styku, a 
shodou okolností jsou též studenty vysoké školy. Tak je tomu ale u v�tšiny sport� v rámci �eských akademických 
her, nap�. v desetiboji p�i neú�asti osmitisícových víceboja�� není p�íliš rozdíl mezi M�R a akademickým M�R. 
Zvyklostí také bývá, že akademici neplatí startovné, což v tomto p�ípad� také nebylo pravdou, statut akademického 
mistrovství pak m�že vzbuzovat také dojem, že si po�adatelé cht�li p�edevším zajistit finan�ní podporu od asociace 
akademického sportu, ale nevadí. Také já jsem byl ješt� za�azen mezi akademiky, do v�kového limitu jsem se ješt� 
vešel a podmínku platného VŠ indexu jsem spl�oval dokonce n�kolikrát. 
Pokud jde o složení startovního pole, tak moc lidí jsem neznal, a když už jo, tak šlo v�tšinou o lidi, který bych 
v�tšinou p�edjet m�l. Postrádal jsem tam jen Martina Sajala, který snad poprvé (ze zdravotních d�vod�) vynechal. 
Zkrátka se soupe�i jsem si hlavu moc nelámal, p�ihlásil jsem se spíš s tradice na poslední chvíli, bez pot�eby zajet 
výsledek s jediným cílem, z�stat v�rný strategii nekoukat moc do mapy, nehledat nutn� nejlepší postup, ale hlavn� 
to napálit, ono to n�jak dopadne. Bohužel mapa byla odvozená od b�žné mapy pro OB s revizí cest pro MTBO, 
takže na m�j vkus byla zbyte�n� podrobná, pokud jde o terénní útvary, porosty, nespo�et „ nesjízdných“  
te�kovaných cest, atd. Našt�stí ale v celém tom chameleónu byla pom�rn� jasn� z�etelná sí� n�kolika hlavních 
výrazn� zna�ených rychlých cest, které byly pro celý závod rozhodující. Také prostor závodu byl dost kopcovitý, 
což by m� m�lo také vyhovovat. Na první kontrolu to bylo, vzhledem k tomu, že za�alo pršet, celkem jednozna�né. 
Postup byl po dobré cest� z 90% stále do kopce. Brzy jsem se ale p�esv�d�il, ujížd�t soupe��m na 100m o 30m m� 
není nic platné, když pak zhruba 150m p�ed kontrolou musí �lov�k jet úpln� krokem a zastavovat, aby v�bec 
zjistil, kde je. Zkusil jsem totiž poprvé jet s brýlemi, protože mn� vždycky takhle v zim� slzí za jízdy o�i a v map� 
pak moc nevidím. No jo, ale jak mrholilo a hnal jsem to do kopce, tak se mi ty brýle úpln� zamlžily a efekt byl 
úpln� opa�ný. Vid�l jsem na cestu, to jo a také to skoro sta�ilo. T�sn� p�ed kontrolou se ale objevila sple� cest, 
kterou jsem p�es zamlžené brýle periferním vid�ní úpln� p�ehlédl, což m� dost zmátlo a taky zpomalilo. Bohužel 
jsem m�l dres bez kapes, tak nebylo ty brýle kam dát, a zahodit se mn� je také necht�lo. Našt�stí ale, když jsem po 
relativn� dlouhé desorientaci dorazil k první kontrole, byl tam n�jaký závodník „ rekreant“  s ba�ohem a brýle mi 
vzal k sob�. Na druhou kontrolu to bylo naopak skoro stále z kopce. Zajel jsem to celkem �ist� ale asi moc opatrn�. 
Postupy se hodn� k�ížily, což m�že vést k tomu, že �lov�k najednou p�ijede na jinou kontrolu, než by úpln� cht�l. 
To se mi tedy nestalo, naopak k�ížení postup� mn� umožnilo si p�edem prohlédnout místa (odbo�ky, kvalitu cest, 
atd.), kudy �lov�k pojede ješt� n�kolikrát. Nakonec se ukázalo, že po jedné cest� jsem jel dokonce šestkrát. To vše 
plus dlouhé postupy v�tšinou do kopce bez nutnosti n�co extra hlídat mi umožnilo jet relativn� naplno. Takže na 
moje pom�ry jsem postupy zajel relativn� rychle a �ist� s výjimkou postupu, kdy se sjížd�lo z T�emšína po 
takových klikatých nic moc cestách. Tam jsem také n�jakou tu minutku ztratil. 
Mapa byla dobrá cesty byly ve skute�nosti p�esn� takové , jaké se podle mapy daly o�ekávat. Až v záv�ru postup 
z osmé na devátou kontrolu nabízel takové t�i „ paralelní“  postupy. Všechny vypadaly tak n�jak podobn�, realita 
byla ale jiná. Dalo se tam dost získat, ale i ztratit. Já zvolil postup na jistotu po dobrých cestách po kterých už jsem 
jel, ale s velkým p�evýšením. Dost lidí se rozhodlo jet zdánliv� nejideáln�jším postupem po vrstevnici, zde se ale 
prý 300m cesty p�ešlo pozvolna v hustník, což je logicky dost zbrzdilo. Nejlepší byl ale postup, který se z t�ch t�í 
zdál relativn� nejhorší, práv� pro ho ale moc lidí nejelo. Tento moment tedy možná zahýbal ješt� s po�adím. Pak 
už byl jen krátký sjezd lesem dol� a delší postup po rovné silnici do cíle. V cíli to vyneslo celkem slušný výsledek, 
každopádn� ale p�ede mnou skon�il jeden neakademik, te� již z hlavy nevím, ale �ekl bych že už to byl n�jaký 
�ty�icátník, který je asi špi�kou ve své kategorii, ale i tak, aby se dalo mluvit alespo� trochu o dobrém výsledku, 
tak bych ho p�edjet m�l, i když MTBO už vlastn� v�bec n�jaký ten pátek nejezdím. Vlastn� jsem si te� vzpomn�l, 
že jsem tam m�l takový interní závod s hokejisty z FTVS, kde jsem vyhrál s velkým náskokem, takže spokojenost 
tu jist� byla. Na záv�r byly op�t n�jaké ty ceny, vzal jsem si brzdové špalky, protože jsem je v závod� prošoupal. 
Firma digital resources v�novala do závodu asi 10 �okoládových bonbón�, pro ty, co absolvovali závod bez pádu. 
M� ale nakonec nejvíc pot�šilo, že když byly rozebrány v�ci z tomboly, tak se na stole objevily ty moje zatracené 
brýle, na které jsem samoz�ejm� úpln� zapomn�l. Úpln� na záv�r všechny ú�astník vyprovodil dom� jeden 
sympatický místní pes, který zhruba  1km b�žel bez št�kotu za každým autem, co odjižd�lo. 

Honza Novák 
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Silvestr 2004 
Tak jako každý rok, slavili Ušáci poslední den roku spole�n�. Pro velký úsp�ch jsme se vrátili do 

šumavského Stožce, kde jsme op�t p�ebývali u Pstruha. Šumavské trat� se všem líbili nejen proto, že se v nich 
nemusí �lov�k po�ád n�komu vyhýbat a 
p�edjížd�t  turisty, ale také pro sv�j 
p�íjemný profil. 
Zpo�átku se zdálo, že budeme jen b�hat 
po svých, ale nakonec jsme si pom�rn� 
dob�e zalyžovali jak u nás, tak v 
íši. 
N�kterým relativn� prázdné stopy v okolí 
nesta�ili, a tak se vydali do zapln�n�jší 
oblasti Kvildska a Modravska.  

Z každé ve�e�e jsme pospíchali 
p�ed televizní obrazovky, abychom shlédli 
ve�erní�ek Medv�di. Hitem se také staly 
spole�enské hry Carcasone a Osadníci 
z Katanu (pravopis? �). 

O silvestrovském ve�eru si každý 
pokoj m�l p�ipravit scénku na téma „ Ze 
života Ušáka“ . Jako schopný se ukázal 
nakonec jen jeden pokoj, který si p�ipravil 
velmi vtipnou (alespo� pro aktéry �) scénku: „ ze zasedání ušáckého výboru“ . Poté, jako tradi�n�, p�išel ušácký 
Ježíšek.  

Nový rok jsme p�ivítali venku zp�vem, jakýmisi tane�ky, p�ípitkem a pyromané si p�ivezli n�jaké to 
nádobí�ko a snažili se konkurovat profesionáln� p�ipraveným oh�ostroj�m z celého okolí (rachejtle z výprodej� 
v�tšinou nevybouchly, ale našt�stí se nikomu nic nestalo). Veselí pokra�ovalo do brzkých ranních hodin. 

B�hem tohoto pobytu se zajisté 
stalo mnoho dalších vtipných, veselých i 
smutných událostí, které jsem zde asi 
m�la napsat, ale jak je u m� zvykem, 
d�lám v�ci dost na poslední chvíli, a tak 
se není co divit, že jsem neuposlechla 
Radima a nenapsala �lánek ihned po 
návratu z této akce a dopisuju ho až po 
návratu z lyží 4.12.2005 ve 20.55 (ale 
aspo� n�co, ne?!) 
 

Se všemi, kte�í se chystají 
letošního Silvestra op�t oslavit s Ušáky 
(p�ipomínám, že pro zm�nu na Šumav� 
tentokrát v Zátoni!), se t�ším na shledání 
a t�m ostatním Vše dobré v novém roce, 
mnoho krásných osobních i sportovních 
zážitk�. 

Rom�a 
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Jak žít se zrušeným kotníkem 
Kotníky jsou obecn� d�ležitou �ástí t�la pro provozování orienta�ního b�hu. Mnozí s nimi mají potíže, jiní se zatím 
s problémy nesetkali, ale p�esto je vhodné být p�ipraven a v�d�t, jaká úskalí život s poran�ným kotníkem p�ináší... 
Proto tenhle �lánek... 
 

Když nepo�ítám aktivity více �i mén� spojené s po�ádáním závod�, o nichž informovat nechci, skoro 
žádných oddílových akcí jsem se letos nezú�astnil. MTBO oddíl je p�ibližn� ve stadiu klinické smrti, takže psaní o 
bikách si taky letos odpustím. Takže co zbývá? Leda tréninky v t�locvi�n�. Sice letošní pr�m�rný po�et ú�astník� 
o moc nep�evyšoval zmi�ované MTBO akce, ale my basketuchtiví jsme si rádi chodili zasportovat v pond�lí i v 
menším po�tu. A práv� na jednom z pond�lních trénink� za�al tenhle p�íb�h... 

Krátce odbo�ím do minulosti. A� moje kotníky v posledních letech fungovaly bez problému (asi taky z 
d�vodu, že klasické orien�áky už moc neb�hám), p�edtím toho zažily docela dost. Jako ušáky by vás mohlo 
zajímat, že d�ležitou roli v jejich životopisu hraje be�ovská mapa Psí skála a trat� stav�né Sádlem. P�edevším 
výron z krátké trati žeb�í�ku A v roce 1998 m� štval hodn� – závod jsem m�l rozb�hnutý na bednu, což se mi 
nikdy p�edtím ani potom nepoda�ilo. Jenže kotník asi 500 metr� p�ed cílem nevydržel. Rok poté p�i t�ídenních 
jsem poslední etapu došel p�šky ze stejného d�vodu. Na dalších be�ovských prázdninových závodech už jsem 
proto do poslední etapy na Psí skále radši nenastoupil... Ale až dote� jsem pokaždé výron n�jak rozchodil a pokud 
jsem týden po n�m už rovnou neb�žel závod, aspo� jsem n�jak chodil...  

3. �íjna se konal v po�adí druhý trénink v t�locvi�n� v novém školním roce. Sešlo se nás tak akorát na 
basket. Osudný moment p�išel asi po dvaceti minutách. Sólová akce, snaha p�ejít p�es dva bránící hrá�e, výskok a 
st�elba. To vše v rychlosti. Asi postr�ení ve výskoku. Dopad pravé nohy na zem – našikmo. Dopad celého �lov�ka 
na zem. 
ev. Nadávky – dámské p�irození ve více synonymech a více pádech (1., 2., 5.) – teda aspo� myslím, už si 
to moc nepamatuju... Ledování nohy na VŠE moc pohodlné není – stát na jedné noze u umyvadla se nedá vydržet 
dlouho a sprchovat jsem ji necht�l. Jako nejpohodln�jší m� napadly dv� možnosti. Nato�it studenou vodu do 
odpadkového koše, nebo str�it nohu do WC. Ani do jedné jsem nešel... 

Verdikt doktora: Zlomené to není, ale je to výron jak svi�. Do sádry. O ošklivosti výronu asi nejlíp 
vypovídá, že jsem se na nohu po�ádn� postavil až za 11 dní, trochu rozumn� chodil (na kratší vzdálenosti bez berlí) 
po 14 dnech. A jak m�že vypadat život takto chromého �lov�ka? 

�eské zdravotnictví mi spole�n� se sádrou poskytlo berle. Bohužel nep�íliš pohodlné. Po odskákání 100 
metr� s nimi m� tak nep�íjemn� tla�ily v podpaždí, že jsem radši skákal po jedné noze. Situaci s berlemi mi 
pozd�ji pomohl vy�ešit kolega z práce. Týden p�ede mnou si také zrušil kotník – sice mnohem mén� oškliv� než já, 
ale berle dostal lepší – sportovn�jší – francouzské hole. Jemu je zdravotnictví prý poskytlo na 2 roky, ale v tu 
chvíli už chodil bez problém�. Takže mi je zap�j�il. 

Delší skákání po jedné noze by bylo namáhavé i pro trénovaného �lov�ka. Natož pro m�. Ale to by se 
p�ežít dalo. Horší už bylo, že jsem musel skákat po levé noze. A koleno m� bolí levé. P�i skákání s t�žkou sádrou 
pak bolelo ješt� víc. 

Dohoda se Sádlovými, že jim budu b�hem jejich 14denní dovolené v 
ecku zalejvat kyti�ky, byla taky 
na�asovaná optimáln�. První návšt�va m�la p�ijít zrovna v to neš�astné pond�lí. Našt�stí se dají úkoly p�ehazovat 
na rodi�e. Jediným zádrhelem byly dve�e resp. zámek od bytu. Ne každý dokáže p�ijít na techniku, se kterou se dá 
u Sádla odemknout. A tak jsem tam poprvé (hned druhý den) stejn� musel doskákat – to jsem ješt� nem�l ani sádru 
ani berle. Nev��ili byste, jak náro�ná je cesta o 7 vchod� v petrovickém paneláku dále. 

Pokud vás zam�stnavatel považuje za tak nepostradatelného, že by nep�ežil 14denní �i delší nep�ítomnost, 
kdy by cesta metrem rozhodn� nep�ipadala v úvahu, nemá na vybranou. Bez auta s �idi�em to prost� nejde. Ale 
up�ímn� jsem se po dob� strávené v zácpách t�šil zas na cestu sockou. 

Sed�t v práci s nohama na stole se vám taky �asto nepošt�stí. Jenže v jiné poloze než vodorovné bolí noha 
jako �ert, a tak šéfové nemají na vybranou – bu� noha na stole, nebo nemocenská a postel. Ale zas taková pohoda 
to nebyla. 

P�i práci �asto komunikuji s kolegy z jiných odd�lení, n�kte�í sedí na stejném pat�e, n�kte�í o patro �i dv� 
níže. Za�al jsem víc používat pro komunikaci ICQ, ale složit�jší záležitosti se ne vždy poda�í vy�ešit elektronickou 
cestou. Když už jsem se za n�kým dobelhal �i doskákal, m�l jsem dv� psychologické výhody, díky kterým m� 
nevyhodil a byl ochoten se se mnou bavit pop�. zadaný úkol splnit. Bu� se mu m� zželelo, když jsem se k n�mu 
dovalil i s nohou v sád�e. A nebo jsem m�l s sebou berle, kterými jsem mohl doty�ného pracovníka zbít, kdyby 
nejevil ochotu spolupracovat. 

Po t�ech týdnech jsem se už dokázal jakžtakž pohybovat po svých a auto n�kdo zabavil. Takže jsem jezdil 
autobusem a metrem, zpo�átku ješt� s nohou v sád�e, ale už bez berlí. Tuto epizodu bych nazval, jak invalidi 
p�icházejí o iluze. Myslíte, že m� n�kdo n�kdy pustil v metru �i autobuse sednout? Ani jednou. I když n�kte�í si 
možná jen nohy v sád�e, schované z v�tší �ásti v kalhotách, jen nevšimli (že, Týno :-) Mn� to teda nijak zvláš� 
nevadilo, ale pokud by to náhodou vadilo vám, vemte si s sebou berle (sta�í jedna). Hned vás zas za�nou poušt�t 
sednout. 
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26. �íjna, tj. po 23 dnech, šla sádra dol�. Te� bylo t�eba vydat se za sportovními cíli. Pokud se vám n�co 
takového stane v druhé polovin� sezóny, smi�te se s jejím ukon�ením. Já na tom byl z jednoho pohledu lépe 
(závod�ní jsem nechal den p�ed zrušením kotníku), na druhou stranu výpo�ty byly jasné – 17. listopadu se b�ží 
SMIK a vynechat p�enášení kontrol si skoro nem�žu dovolit. A pro dokon�ení mapy a postavení tratí je tém�� 
pozd� už te�. 

Bylo t�eba domapovat kousek nového prostoru na P�ehrad�. Bohužel Lá�a Matušín byl zas na severu, 
takže pomoci nemohl, a angažování kolegy Komárka naráželo na moje zásady, že pro SMIK m�že mapovat pouze 
prostor, kde kontroly bu� nebudou v�bec, nebo budou jen na k�ižovatkách cest, a nebo vzdálené od startu dejme 
tomu 400 m a odjížd�jící v �ase 1. Ale protože jsem pot�eboval nacpat do malého prostoru u cíle asi 10 kontrol, 
musel jsem si pomoct sám. Našt�stí dva dny po sundání sádry ur�ité pasáže P�ehrady jdou mapovat celkem 
pohodln�. Zvláš� po obmotání chodidla obinadlem a nacpání do pohorky. Jen m� z toho stažení pak bolela 
achilovka a z nezvyklého pohybu svaly zvyklé se poslední týdny jen válet. Drobný problém zp�sobilo i krokování. 
Mapa�ský krok mám normáln� zažitý metr dlouhý, jenže pajdavý krok se d�lá tak dlouhý blb�. Našt�stí se ale na 
www.praha-mesto.cz najde hodn� p�kná ortofotomapa Prahy, takže p�esná délka kroku nebyla úpln� nejd�ležit�jší. 
Celkov� jsem byl s vytvo�eným kouskem mapy spokojen, pro klí�ovou kontrolu závodu 37B (která nakonec o 
vít�zích skute�n� rozhodla) jsem odpovídající umíst�ní našel – dostala popis „ lednice“ . 

Procházení míst pro kontroly už bylo horší. Do p�íkrých svah� nad nádrží jsem se mnohdy neodvážil a 
poslal tam jen hlavního rozhod�ího. A jeho tempo jsem t�žko stíhal i na rovin�. Mapování byla v�tší pohoda. 

Nechávat si nejsložit�jší po�adatelské úkoly pro sebe jako pro �editele není zrovna ideální �ešení z 
hlediska manažerské teorie. P�esto jsem v minulosti nevid�l jiné �ešení a pro p�enášení kontrol to platilo dvojnásob 
– pro sebe vždy ten nejnáro�n�jší z roznos�. Letos jsem své zvyklosti musel p�ehodnotit. Vybral jsem si 
nejrovinat�jší roznos, který kotník v pohod� p�ežil. Jen svaly na nohou se následující dny po závod� za�aly 
po�ádn� ozývat. Ale to nevím, jestli mám svád�t na m�síc a p�l bez jakéhokoliv pohybu, nebo na skute�nost, že 
naposled jsem byl b�hat v kv�tnu ve Slavkov�. 
 

Zde pou�ný �lánek kon�í. O tom, jak zahájit po zran�ní trénink, se zde bohužel nedo�tete. Zatím tuto 
zkušenost nemám. Ale snad se brzy po uzáv�rce této ro�enky zas podívám na n�jaký trénink do t�locvi�ny. Zatím 
zbývá si jen p�át, že zkušenosti získané p�e�tením �lánku nikdy nevyužijete :-)  

Martin 
 

 
 
 
 
 
 

Netrénujte. 
Ahoj ušáci, 
musím se s Vámi pod�lit o jeden p�kný tréninkový zážitek. 
Už asi m�síc chodím poctiv� a pravideln� b�hat, protože jsem se p�ihlásila na MS veterán�. P�estože moje b�žecké 
�asy na kontrolním okruhu se lepší, tak výsledky závod� jsou tristní. Pokaždé tam mám n�jaký šílený zásek na 
map�. P�emýšlela jsem pro� a došla jsem k záv�ru, že mi chybí pobyt na map�. Na soust�ed�ní jsem byla naposled 
p�ed dv�ma lety a na mapovém tréninku p�ed deseti. A tak, když jsem m�la v�era služební cestu na Zbraslav, vzala 
jsem si s sebou mapu Jezírko a b�žecký v�ci a po práci jsem zajela na Brdy, že se prob�hnu po lese. Dala jsem si 
po�ádnou rychtu a z posledních sil se plazím k autu a t�ším se, jak se najím a napiju. Zrovna za�ínalo lejt. P�ijdu k 
autu a koukám, n�kdo mi ukrad p�ední sklo. Te� v tom slejváku uprost�ed lesa, mokrá a špinavá jsem shán�la 
servis, který mi to opraví. Nakonec jsem jeden celkem blízký sehnala, ale cesta tam v lijáku bez p�edního skla byla 
opravdu hodnotným zážitkem. Ledový vichr mi hvízdal kolem uší, voda mi zalejvala brejle a valila se p�es moje 
t�lo do nechrán�ného auta, kde se vsakovala do sedadel. Než jsem tam dorazila, m�la jsem hlavu jako kus ledu. 
Pak jsem ješt� úpln� mokrá asi dv� hodinky �ekala v otev�ené hale servisu, kudy foukal vítr ze všech stran, než mi 
to opraví. Zatím ten trénink p�išel na 2 tisíce a to si budu ješt� muset dokoupit novou dálni�ní známku a zp�tné 
zrcátko. A tu slivovici, kterou jsem se musela po návratu dom� opít, abych se z toho vzpamatovala, k 
mimo�ádným náklad�m ani nezapo�ítávám.  
Tak vás zdravím a NETRÉNUJTE! 

Líba 
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I ty m�žeš být krásná…. 
 
Dámy prominou, ale po letošní sezon� jsem usoudila, že tentokrát bude naše rubrika „ Zadáno pro ženy“  v�nována 
muž�m. My jsme se p�ece jenom dokázaly z odborných �lánk� v p�edchozích ro�enkách pom�rn� dob�e pou�it a 
výsledky letos nesly ovoce – nezahlídla jsem na závodech žádný nevkusný ú�es, rozmazanou o�ní linku nebo 
celulitidu nedokonale skrytou pod dedá�em. Zato pánové nep�kn� bodovali! Nuže, p�ináším n�kolik tip� a 
doporu�ení pro naše hrubé pohlaví a v��ím, že p�íští rok už se bude na závodech na co koukat! 

Podzim máme na krku, teplota nezadržiteln� klesá, ale to neznamená, že vaše ple� musí trp�t. Na rozdíl od žen na 
sebe nem�žete naplácat vrstvu make-upu, a dop�át si tak bronzový odstín. Pro� tedy nevzít v�ci do svých rukou a 
nepo�ídit si dokonalé "falešné" opálení?  

1. Zajd�te si do solária 
Solária vám mohou pomoci získat základ 
dokonalého opálení, i když je navšt�vujete 
pouze jednou denn�. A pokud solárium 
kombinujete se samoopalovacími produkty, 
m�žete dosáhnout tém�� dokonalosti.  

Tady je n�kolik tip�, které je t�eba mít v 
soláriu na pam�ti:  
-- když se zav�ete v rakvi, neotvírejte o�i, mohl 
byste oslepnout 
-- p�esv��te se, že speciální brýle máte na o�ích, 
nikoli na �ele. Bílé kruhy na rudém �ele jsou 
pom�rn� nechutné 
-- v závislosti na typu vaší k�že se to, co ihned 
po opalování vypadá jako spálenina, m�že 
prom�nit v luxusní melanom. 

2. Používejte samoopalovací produkty 
Samoopalovací produkty jsou skv�lým 
prost�edkem, jak vypadat skv�le za pár minut. 
Lze je tedy s úsp�chem aplikovat až na 
shromaždišti federál�. V�tšina samoopalovacích 
krém�, gel� a sprej� obsahuje stejnou aktivní 
složku stimulující pigment v k�ži. Nejnov�jší 
produkty zaru�ují p�irozen� vypadající opálení, 
které odpovídá barv� vaší. Pokud jste �ernoch, 
doporu�uji maltu.  

Aplikace samoopalovacích produkt� vyžaduje 
trochu tréninku. Abyste dosáhli co nejlepších 
výsledk�, �i�te se t�mito kroky. 

- Otestujte produkt p�ímo v obchod� na 
nechrán�ném kousku k�že -- nap�íklad na 
vnit�ní stran� penisu, abyste zjistili, jak reaguje 
vaše pokožka.  

- Pe�liv� si umyjte obli�ej a celé t�lo (musíte se 
zbavit jakýchkoli zbytk� jehli�í, jehož vinou by 
opálení bylo nerovnom�rné a vznikly by 
skvrny).  

- Jakmile jsou váš obli�ej a t�lo vysušené, aplikujte 
produkt. Na obli�eji ho nanášejte pouze na pravou 
polovinu. Na t�le samoopalovací produkt nanášejte 
vmasírováním do k�že krouživými pohyby pánve. 

- Po aplikaci se minimáln� 15 minut neoblékejte a 
užívejte si svých 15 minut nahoty a obdivných pohled�. 

Pozor! P�i závod� se nesmíte zpotit, jinak sice budete mít 
luxusn� zabarvený dederon, ale t�lo z�stane odpudiv� 
r�žové. 

Jste p�ipraveni? 
Takže te�, pokud zrovna nemáte fleky, jste opálení tak 
krásn�, že se za vámi na závodech každý oto�í a každá 
žena bude p�emýšlet o p�estupu do EKP. Jen si 
pamatujte, že jakkoli úžasn� vaše opálení vypadá, nem�li 
byste se ho snažit zd�raz�ovat bílým dederonem.  

Ver�a 
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Mapa�ský koutek (nebo mapa��v koutek?) 

 
Mapování v Kanad� aneb tady medv�di nejsou, nerostou tu bor�vky 

O prázdninách se mi (spole�n� s kamarádem Torkvátem, se kterým jsem byl i v Izraeli) dostalo cti 
mapovat v Kanad� pro klub OB v Albert�. 
Bohužel zrovna v dob� konání World Masters Games (jehož sou�ástí bylo i MS veterán� v OB), což jsem pocítil 
už v letadle. Vzhledem ke klasickému pozdnímu p�íchodu na letišt� jsem sed�l uprost�ed, vedle dvou OB duchen 
z Finska a jedné prastaré kana�anky, která trp�la takovým sta�eckým t�asem, že si ani nedokázala otev�ít jídlo. 
Takže jsem jí musel pomáhat. I p�esto, že jsem m�l co d�lat, abych své porce natla�il, jsem o�ekával n�jakou 
(nap�. sladkou) odm�nu. Ale nic po ní nezbylo. Kam to naházela, to fakt nevím, pod seda�ku jsem se zapomn�l 
podívat. A že jsem se za celouz dobu letu dostal na záchod jenom jednou, to taky nikoho nezajímalo. 

Mapu jsme d�lali v Rocky mountains pro klub, který po�ádal 1. semifinále letošního MS veterán�. 
Vzhledem k tomu, že po�adatel� bylo málo, nás poprosili o pomoc. Pro� ne. 
V den závodu jsme pomáhali s probíháním kontrol. Náro�ná práce, p�i níž bylo pot�eba udupat trávu v okolí 5ti 
metr� od kontroly, aby byla vid�t alespo� z 5ti metr�. A taky zajímavá zkušenost s místními mapami. Nap�íklad 
cesta v bažin� neznamená, že tudy projdete suchou nohou, ale naopak se potopíte ješt� hloub�ji než v okolním 
k�oví. 

No a pak, vzhledem k tomu že po�adatel� bylo opravdu málo (150 na cca 1200 závodník�), na nás jako na 
nejmladší z po�adatelského pole vybylo vyv�šování výsledk�. 
Nafasovali jsme po�adatelské �epice a tri�ka s líme�kem (což nerozdýchal hlavn� Brko (Robert Zdráhal), podle 
n�hož má na po�adatelské tri�ko s líme�kem nárok jen �editel závodu) a logem závodu a pustili se do „ práce“ . 
Každý z �eské výpravy kdo nás potkal, hled�l s otev�enou pusou. Krom� Líby. Když mne, t�sn� po návratu z lesa a 
z�ejm� ne moc povedeném závod�, potkala, výhružn� se zeptala: Tos byl ty kdo to stav�l? Rad�ji jsem utekl. 

Ubytovali nás kousek od lesa v dom� známých místní O b�žky. D�chodci odjeli na prázdniny n�kam 
k mo�i a nám nechali d�m spole�n� s asi �ty�stránkovým seznamem. Jak používat mikrovlnku, kytky zalívat 
v pond�lí, ale kaktusy ne, trávník obden když je vedro, zahrádku každý den …  No, trošku jim to tam seschlo …  
Ale že trouba ukazuje teplotu ve Faradech a ne ve stupních Celsia, to už tam nenapsali. To prost� �lov�k nejd�ív 
musí hodinu péct stále stejn� syrové a p�íjemn� teplé jídlo, než mu to dojde.  

 Les který 
jsme mapovali byl 
typický ledovcový 
terén se spoustou 
údolí�ek a kupek, 
travnatý a bez 
hustník�. Od za�átku 
nám tvrdili, že 
medv�di se v téhle 
dob� stahují do údolí 
na bor�vky, takže se 
nemáme �eho bát. No. 
První den jsem vid�l 
medv�da za každým 
stromem, po�ád jsem 

chodil a posva�il ve stoje. Druhý den jsem medv�da vid�l za každým druhým stromem a posva�il jsem na ostr�vku 
v �ece. T�etí den jsem medv�da vid�l už jen za každým t�etím stromem a posva�il už v sed� uprost�ed cesty. V lese 
opravdu nerostlo nic jedlého, což nás uklidnilo a p�estali jsme si d�lat starosti. Navíc jsme p�ece nosili dosti hlasité 
rolni�ky. 

Dokud jsem 7mý den nenakrá�el na sv�tlinu p�ímo p�ed medv�dici s medvíd�tem.Oni byli snad hluší, 
nebo co, já jsem si p�ipadal jako pochodující železá�ství. Chytl jsem rolni�ku a potich odtud vycouval. Ten den už 
jsem nic neud�lal. Druhý den mne Torkvát kamarádsky podpo�il slovy: Necht�l bych jít do lesa po tom, co bych 
tam potkal medv�da. Dlouho, p�edlouho jsem stál na cest� a sbíral odvahu ud�lat první krok do lesa. Až kolem šel 
pán s obrovským fotoaparátem a po úvodním Fotím zví�ata se mne zeptal, jestli jsem n�kde nepotkal medv�dy. 
Tak jsem ho s radostí poslal za rodinkou a od té doby se cítil v bezpe�í. Ten chlap m�l aspo� 90 kilo, to t�m dv�ma 
musí vysta�it aspo� na dva dny. 

Bohužel jsem zjistil, že ti dva se v lese zabydleli, protože jsem je za�al pravideln� a ne�ekan� potkávat. 
Vzhledem k tomu, že pr�m�rný kana�an potká medv�da tak jednou za dva roky, jsem si p�ipadal jako na 
Konopišti v hradním p�íkop�. Zvláš�, když okolo ob�as prošel n�jaký neznámý osam�lý medv�d. 
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16ý den mapování sem se kone�n� a ne�ekan� promapoval až k jejich brlohu pod vývratem. Našt�stí 
nebyla medv�dice doma, takže když mi medvíd� vyrazilo zb�silým úprkem zpod nohou, utíkal jsem pry� vlastn� 
zbyte�n�. 

Ten kousek lesa m�l z�stat nedomapovaný. Zbytek pobytu na map� jsem si nahlas zpíval a nebo 
vyk�ikoval: Medv�de, ty pi.., vylez. Pomohlo to. Odvážil jsem se tam až p�edposlední den, s tím, že jestli tam stále 
budou, p�jde tam Torkvát druhý den se mnou a s kaze�ákem pušt�ným naplno. Našt�stí jsem je návšt�vou v brlohu 
natolik roz�ílil, že se odst�hovali. Ale stejn� jsem okolo toho vývratu mapoval jen na dohled …  
 Jinak je Kanada dost divná zem�. Pivo se tu prodává v US pintách (0,472 l), ale Pepsi v britských pintách 
(0,571 l). To pak v obchod� vyjde nejlevn�ji �eská Plze�, která stojí stejn� jako místní piva, ale je jí víc. 
Tak takhle se mapuje v Kanad�. 
 

Mapování ve Francii aneb pro� jsem litoval, že jsem si do Nancy nevzal zvone�ek proti 
medv�d�m 
 Na podzim jsem si zajel zamapovat do Nancy. Mapka u dálnice. Na mne p�ipadlo okolí dálni�ního 
odpo�ívadla. V�tší problémy než zasráno jsem neo�ekával. Pravda, trochu mne udivovalo, ze ve staré map� je 
v okolí odpo�ívadla bílý les bez jakýchkoliv objekt� a cest. Že je to tím, že tam mapa� nebyl, mi došlo až pozd�ji. 

Když jsem do této oblasti zabrousil poprvé, p�ekvapilo mne, že na rozdíl od ostatních �ástí lesa se tu 
prochází volnou ch�zí nápadné množství muž�. 
No a když jsem prolízal hustní�ky okolo dálnice, plné použitých kondom� a stále p�ed sebou tla�il dva bor�íky, 
ješt� stále mi to nedocházelo. Došlo mi to až po p�l hodce, kdy se mne jeden z nich p�išel zeptat, jestli už jsem 
skon�il. Vycouval jsem odtud p�es odpo�ívadlo plné prázdných aut, abych narazil na policajty, kte�í si patrn� 
troufli zbuzerovat jenom mne. 

Ve�er jsem si to ov��il u místních. Skute�n� si na 
odpo�ívadle dávají sraz homosexuálové z celého Nancy. 
Z�ejm� se tam schází už dlouho, protože oblast okolo odpo�ívadla 
byla protkána neuv��iteln� hustou sítí p�šinek. 
Po t�ech dnech už mne všichni znali, takže se mi bu� zdaleka 
vyhýbali a nebo mne naopak srde�n� zdravili a ptali se mne, jak se 
mi tu líbí …  

Bohužel tahle oblast byla taky dost zarostlá, každopádn� 
mi pomáhala kanadská taktika, když jsem p�ed tím, než jsem 
obešel n�jaké k�oví zak�i�el: Buzno, ty pi.., vylez. 
Vycházelo to do té doby, než moje pozornost díky minusovým 
teplotám ochabla natolik, že  jsem nakrá�el p�ímo p�ed dva kluky 

v akci ... 
Co dodat. Snad jen to, že tato oblast je jedine�ná svým hojným výskytem velmi vzácného ke�e zvaného 

Šprckovník, který pot�ší oko náhodného kolemjdoucího svými barevnými kv�ty i za teplot pod bodem mrazu. 
Tak takhle se mapuje ve Francii. 

Radim 
 

 

 



Ro�enka EKP 2005 30 

Náborová reportáž 
P�i pohledu do výsledkových listin kategorií junior� �i dosp�lák� se tak n�jak nemohu zbavit dojmu, že 

ekonom� ubývá – rok od roku houstnou šiky veteránské, ale borce a d�vy nesoucí oddílovou standardu vrcholnou 
kategorií, aby pomalu lupou pohledal. A tak, d�íve, nežli dosp�je hojná úroda oddílových kojenc� a batolat, 
nezbývá, nežli zalovit ve studentských škamnách a rozší�it takto oddílové �ady o nové �leny. Primárn� 
pochopiteln� p�ipadají do úvahy již zralí junio�i, hv�zdy venkovských krajských žeb�í�k�, urvavší se od krbu 
starostlivých rodi�� a p�išedší do hlavního m�sta s vidinou bujarého života studentského, tu a tam proloženého 
fyzickou aktivitou sportovní a v nezbytn� nutné mí�e též procesem vzd�lávacím. Zde však lana�ské aktivity našeho 
oddílu slaví v posledních letech úsp�chy, ano, a nebojím se to �íci, toliko sporadické.  

Není nutno však hned v�šeti hlavu, když mladí a perspektivní uchaze�i o �lenství jsou p�etaženi blyštivým 
pozlátkem a tu�nými prebendami konkuren�ních oddíl�. Vždy je totiž otev�ena možnost zlákati do oddílových �ad 
nové �leny dosud orienta�ním b�hem, n�kdy i sportem v�bec nedot�ené a životem tápající. Je pak �asto jen 
otázkou náhodné konstelace, zdali takovýto duševní rozervanec ukotví své mladé já v družné pospolitosti 
vrstevník� i moudré rady starších našeho oddílu, �i naopak v pivní spole�nosti, heroinovém doup�ti nebo mezi 
mladými zálohami politických stran.  

Jak však zlákat dnešní devatenácti- �i dvacetileté, jak je p�esv�d�it, že orienta�ní b�h je ta pravá aktivita, 
které stojí za to se v�novat? Chce to zvolit ten správný styl. Svižnost! Dynamiku! Spolužáky odkojené 
po�íta�ovými st�íle�kami, kde z obrazovky te�ou potoky krve a urvané okon�etiny mimozemských stv�r poletují 
kol, nenalákáte do oddílu k uzívání nudným popisem závodu ve stylu: „ P�ed poslední etapou �ty�denních závod� 
na Zv�li letos v lét� jsem si d�lal nad�ji na stupn� vít�z�. V pr�b�hu závodu jsem se sice dotáhl na t�etí místo, ale 
záv�r se mi zcela nevyda�il, došly mi síly a nakonec jsem skon�il mezi poraženými.“  Troufám si �íci spolu 
s klasikem – tudy ne, p�átelé, tudy cesta nevede. Dnešní mládež chce n�co jiného – dnešní mládež chce DRAMA, 
chce AKCI. Vždy� i ty t�i výše uvedené �ádky kurzívou se dají podat tak, že poslucha�i Vám budou viset na rtech 
v dychtivém o�ekávání vodopádu Vaší vý�e�nosti a po záv�re�ném cílovém finiši nebude školní kopírka stíhat 
množit oddílové p�ihláškové blankety. Ano, a proto, �i spíše práv� proto je tu pro vás vzorová informace o pr�b�hu 
výše uvedeného finále na pragováckých �ty�denních v �eské Kanad� – je tu  
 
Štvanice 

Zlatavé pablesky jit�ního slunce dychtiv� prosv�cují hustý zápoj borového lesa vlnícího se ve sv�žím 
pov�t�í. V mysli mi b�ží posledních t�icet let mého života spojených s orienta�ním b�hem. Ano, již t�icet let. A 
dnes, dnes p�išel �as úrody, �as zú�tování. Dnes poprvé mám reálnou šanci dosáhnout na stupn� vít�z� ve 
významných vícedenních závodech. Co na tom, že poslední písmeno ozna�ení mojí kategorie H45 není samolibé a 
pyšné A, ale toliko v t�sném záv�su se držící B. S drtivým pohledem Old Shatterhanda a kamennou tvá�í hrá�e 
pokeru je nutno p�ehlížeti škodolibé poznámky ve stylu „ druhá liga“ , „ kazové bé�ko“ , „ dvojka máslo“  a tak 
podobn�. Však i na posm�vá�ky dojde, až budou mít vodu v kolen�, k�e�ové žíly, titanovou plotýnku, náro�nou 
milenku nebo t�i vnou�ata.  

Stojím ve startovním koridoru a probírám si znova a znova p�edcházející t�i etapy. Da�ilo se mi – dv� 
�tvrtá a jedno páté místo m� napl�ují nad�jemi. Nikdy jsem sice nezalétl zcela ideáln�, ale zárove� jsem podával 
velmi spolehlivé výkony a nic jsem tak�íkajíc nezkazil. V��ím si. Tudíž stru�ná rekapitulace: první jde z nás do 
lesa severomoravák Viš�a s náskokem tak�ka 10 minut díky neuv��itelnému trháku v druhé etap� – ten je mimo 
diskusi. Pak je to ale nahušt�né – Steiniger z Plzn� na druhém míst�, 15 vte�in za ním m�j v��ný soupe� a oddílový 
kolega Bochník a za 45 vte�in poté následuji já. Dozadu se p�íliš nedívám. Dv� a p�l minuty díra se mi jeví 
dostate�nou zárukou a lehce zakulacený vizovický Kršák �i dlouhovlasý Blabla z Bud�jic m� nechávají ledov� 
klidným – odtud nebezpe�í nehrozí. Kolikrát jsem jen v uplynulých t�ech etapách zbyte�ným váháním p�i 
mapování, obíha�kou na jistotu �i nedostate�ným úsilím ve stoupání ztratil on�ch 45 vte�in, které mi nyní scházejí 
na kýženou bednu! Ale neš�! Je t�eba mí�it vp�ed! Malý jen ten, kdo malé cíle má! Ješt� do cíle zbývá 5,6 km a 12 
kontrol a teprve pak se budou rozdávat vav�íny. Jak p�íjemné a sladké je snít, jak p�íjemné a sladké je vid�t své 
jméno mezi nejlepšími, v duchu slyšet obdivné výk�iky žen a uznalé mru�ení muž� provázející m� na stupn� 
vít�z�…  

Je �as vrátit se do reality. Viš�a je již dávno v lese a Steingerovy gumotextilní orientky práv� za�ínají 
vyrývat svou stopu na seb�hu k mapám. Bochník následuje na pohled ležérn� – je mu jasné, že 15 vte�in ztráty 
lehce smázne na prvním Steinigerov� zpomalení p�i mapování a soupe�e má spolehliv� na kontakt. Odebírá mapu a 
mizí mi z o�í. Vte�iny se zoufale vle�ou. Kone�n�. Vyrážím jako st�ela, hbit� popadám mapu, rychlá orientace a již 
se sápu po �ty�ech do strmého svahu. Po p�ekonání asi patnácti metr� p�evýšení lehce zahlodá �ervík pochybností 
– do kopce se šplhám sám, všechny ostatní kategorie odbíhají zhruba stejným sm�rem, který je však výrazn� 
odlišný od toho mého. Start je p�itom na samém kraji mapy. Ach ano, busola m� otá�í zp�t o 180°, kutálím se 
zpátky dol� a z 45 vte�in ztráty je rázem minuta a �tvrt. Nu což. Není vždycky posvícení.  



Ro�enka EKP 2005 31

Postup na první kontrolu je z valné �ásti dlouhé stoupání. Bochníka vidím nad sebou. Je mi však jasné, že 
jít do bezv�domí hned takto na za�átku závodu by nemusela být optimální taktika, Bochník se rozhodn� nefláká, 
zezadu kontroluje Steinigera, a tak náš rozestup z�stává zhruba stejný. Ješt� p�ed dohledávkou mi soupe�i mizí 
v hustníku, kontrolu však nacházím bez problém�, jen se zanedbatelnou dvacetimetrovou odchylkou. Hbit� 
odhaduji sm�r na dvojku, stále ve stoupání. Po minut� prodírání se hustníkem se mi to op�t n�jak nezdá, vždy� 
bych m�l jít dle mapy �istým lesem! Sápu se na násep lesní silni�ky a vše je jasné – odchylka asi 20° na východ 
z optimálního postupu, další p�lminuta navíc. Ke všemu se neda�í ani dohledávka dvojky – pobíhám mezi kameny 
a když ji kone�n� nacházím, je mi z�ejmé, že jsem práv� p�edvedl sv�j dosavadní nejhorší výkon na t�chto 
vícedenních závodech. Mezi�asy posléze ukáží, že jsem na Bochníka ztrácel v této chvíli krom� úvodní t�i�tvrt� 
minuty další minutu �ty�icet navíc. Nezbývá nežli se zklidnit. Stoupání našt�stí kon�í a �eká m� dlouhý, tak�ka 
desetiminutový postup s možností n�kolika variant a s velmi obtížným záv�rem. Jdu sám. A jdu dob�e. Následuje 
rychlá krátká �ty�ka, pak p�tka – zde tra� lomí do V, b�ží se vysokým dob�e pr�hledným lesem a tak minutu a p�l 
p�ed sebou ani na odb�hu stále nikoho nevidím. Šestka. Stále sám a vím, že jdu po�ád dob�e. Zrychluji tempo a 
vrací se mi sebev�domí. Adrenalin! Ješt� jsem tady! Ješt� se mnou ti dva vp�edu musejí po�ítat!  

Stoupání na sedmi�ku. Bochník�v dres objevivší se nade mnou mi dává k�ídla a p�sobí na m� jako forsáž 
aneb p�ídavné spalování poskytující výrazné zvýšení výkonu tryskového motoru stíha�ek v bojových situacích. 
Dokázal jsem to! Na sedmi�ce sice ješt� ztrácím tak 45 vte�in, to je stejn� jako na startu, ale tam, kde Bochník 
stoupal t�žkou malátnou p�ší ch�zí se já vznáším jak lehkonohý srnec a každým krokem stahuji. P�i postupu na 
zhruba 700 metr� vzdálenou osmi�ku p�ichází má hv�zdná hodina. Již mám rozmyšlenou taktiku – soupe�e zdrtit, 
uštvat, minout jako patník, nedát mu šanci se zachytit. Bochník již o m� ví, navíc vyrobil nepochopitelnou vlnku 
která mi usnadnila dotažení a tak se setkáváme asi v polovin� postupu. „ Jak daleko je Steiniger p�ed námi?“  ptám 
se v letu – „ tak dv� minuty“ , zní Bochníkova odpov��, „ už jsem mu nesta�il a musel jsem zvolnit“ . M� nebudeš 
sta�it taky, chlap�e, pomyslím si v duchu. „ Jen dv� minuty? To ho mám na lopat�!“  Tuto odpov�� jsem m�l 
nachystanou z v�hlasné Lenhartovy „ U�ebnice taktiky v orienta�ním b�hu“  již od svých juniorských let (kapitola 
„ Velkohubé sebev�domí p�ed soupe�i“ , str. 48, druhý odstavec shora; vydala metodická komise �STV v roce 
1973, k dostání v každém dobrém antikvariátu) a dnes jsem ji kone�n� využil. Psychicky zdrtit. I kdyby t�ch minut 
bylo t�eba osm. Protahuji krok, lámu podrost a  klacky pod sebou. Po Bochníkovi se ani neohlížím. Musí to vyjít! 
Musím ho urvat! Ve dvou t�etinách poslední etapy jsem t�etí! Jsem na bedn�! Jako kulový blesk vpadám do 
prostoru osmé kontroly. A stejn� jako kulový blesk lítám dvacet vte�in od šutru k šutru a zoufale hledám lampión. 
Odpo�inutý a v klidu a rozvážn� zezadu mapující Bochník ho pochopiteln� nachází d�ív, nežli já. Když uvážím, že 
jsem m�l i p�es chybku na dohledávce na osmi�ku, jak ukázaly mezi�asy, nejrychlejší postup ze všech, let�l jsem 
doopravdy jako B�h. Ten však nyní p�estal nade mnou držet ochrannou ruku a odvrátil svou tvá�. 

P�i postupu na devítku se karta obrací. S údivem zjiš�uji, že teoretické medicínské stat� nelžou a na 
kyslíkový dluh se doopravdy nedá jít déle nežli n�jakých 6 – 8 minut, kteroužto kvótu jsem práv� vy�erpal. 
Zvlášt�, má-li p�itom ješt� mozek být schopen mapovat. Bezmocn� plápolám za Bochníkem a jediné na co se 
zmáhám, je p�ilepení mého skelného zraku na jeho záda. Kousek p�ed devítkou se kone�n� trochu konsoliduji a tak 
spolu s n�kolika borci jiných kategorií vbíháme do rozsáhlého hustníku, kde by se m�la nacházet naše kupka. Ani 
Bochník se však nenachystal na dohledávku nejjist�ji a tak za�ínáme �esat. Sápu se hustníkem na všechny možné 
strany, n�kolikrát se rozd�lujeme a zase potkáváme, nacházím jinou kontrolu, rvu si vlasy, sprost� nadávám, 
vte�iny se m�ní na desítky vte�in a desítky vte�in na minuty. Je jasné, že druhé místo držené Steinigerem je dávno 
v hajzlu – takhle se dv� míny ztráty doopravdy nestahují. Zbývá boj o bronz. Když kone�n� nacházím devítku, 
takticky p�ikrývám p�i ražení krabi�ku kontroly druhou rukou, abych ztlumil hlasitost pípnutí, tiše se kr�ím a 
plížím pry� – chápu, že jsem p�kná svin�, ale zrovna v tomto jediném okamžiku za celou sezónu Bochníkovi 
umíst�ní kontroly hulákáním na celý les oznamovat ani v nejmenším nehodlám. Po vypadnutí z hustníku m� však 
jediný pohled na protisvah ve sm�ru dalšího postupu ubezpe�uje o tom, že se Bochník�v morální profil se v ni�em 
neliší od mého. Ta bestie ji našla o p�l minuty d�ív a nezavolala na m�!  

Ma�kám mapu v hrsti, te� je marné na ni hled�t, krosím potok a uv�domuji si, ze nastává velké finále. 
Kdo z koho! Pot�etí dnes stahuji Bochníka, ale tentokrát je to doopravdy hodn�, hodn� drsné. �tvrtá etapa je 
v lýtkách proklat� cítit, zp�n�ná krev mi divoce buší do spánk� a nestrávené zbytky potravy na jícnovou záklopku. 
Bochník mizí v hustníku asi 100 metr� p�ed kontrolou, ale v�as jsem chytil jeho sm�r a rvu se za ním. Slovy 
známého folkového písni�ká�e a veršotepce Wabiho Da�ka nasazuji valašský drtivý styl – jen pr�sek tu po m� 
zbyl. Desítka je ve skulin� mezi dv�ma velikými balvany. Tak�ka v bezv�domí díky drtivému trháku dorážím na 
místo v okamžiku, kdy Bochník vylezl ven a mapuje dál. Vrhám se n�kolik krok� dol� ke kontrole, razím, sápu se 
ven ze skuliny – a Bochník nikde. Mezi�asy ukáží, že jsem p�i postupu na desítku op�t dosáhl nejrychlejšího 
postupu ze všech, ale tentokrát mi to již bylo prd platné. Mapovat dál musím sám – v mém aktuálním fyzickém 
stavu to však není žádná sláva. Do údolí�ka skrz hustník, stoupání po cest�, k�ižovatka. Cesta dál se kroutí, 
Bochníka nevidím, tuším ho tak 20 vte�in p�ed sebou. Mé zkalené v�domí m� však upozor�uje, že fyzické rezervy 
jsou vy�erpány. 20 vte�in �i 20 minut ztráty jedno jsou. Zbývá poslední nad�je. 
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Tak, jako se fotbalový branká� p�i posledním zoufalém útoku svého mužstva vysunuje až k p�lící �á�e, 
aby podpo�il sv�j tým, tak jako hokejový coach odvolává p�ed posledním buly branká�e a vrhá na led šest svých 
nejlepších úto�ník�, tak, jako basketbalový pivot družstva prohrávajícího o jeden jediný bod hází sou�asn� se 
záv�re�nou sirénou p�es celé h�išt� na soupe��v koš poslední pokus zmaru i nad�je, tak i já v zoufalém risku 
v�dom� odmítám následovat Bochníka na jedenáctku jasnou a neoddiskutovatelnou obíha�kou po cest� zleva a 
volím p�ímý postup p�es dv� údolí�ka divokým terénem. T�eba tam bude v mém sm�ru nezmapovaná p�šina 
umož�ující rychlý postup, t�eba ta údolí�ka nejsou tak hluboká, jak se jeví z mapy, t�eba Bochník po cest� kontrolu 
p�eb�hne, t�eba se stane zázrak… P�šinka tam žádná nebyla, výstupy z údolí�ek ze m� vycucly poslední zbyte�ky 
mých sil, Bochník nep�eb�hl… 200 metr� p�ed jedenáctkou stojím na jasné k�ižovatce p�ti cest, jediné svého druhu 
v celé map�, v hlav� mi hu�í, nohy se mi podlamují a nevím, kde jsem. Až m�j potupný dotaz a ochotná odpov�� 
od t�ináctiletého kolemjdoucího žá�ka m� lehce vracejí zp�t do reality a nacházím své místo na mati�ce Zemi. 
Dopotácím se k p�edposlední kontrole, sklušu ke sb�rce a je tu dob�h. Namísto o�ekávaného bratrovražedného 
boje s Bochníkem prsa na prsa, na který jsem se tolik t�šil,  dobíhám volným tempem, nikoho neohrožujíce a 
nikým neohrožován, s hlavou sv�šenou. �tvrté místo a bramborová medaile jest mi úd�lem. 

Epilog 

Smuten krá�ím k vy�ítání �ip�. Již z dálky vidím Bochníka. Však co to, takhle se nechová medailista! 
Namísto toho, aby mi strouhal mrkvi�ku, kr�í Bochník nad lístkem se svými mezi�asy nechápav� rameny, kroutí 
hlavou a v záp�tí bije svým vysokým �elem do zdi p�ilehlé chatky. Je disk! Je ur�it� disk! Vte�ina nad�je v záp�tí 
mizí v bezedném propadlišti d�jin. „ Ty vole, von nás p�edb�h!“  volá na m�. Kdo? Co? Kdy? Kde? Klesám vedle 
Bochníka, který mi t�esoucí rukou ukazuje sv�j líste�ek se �tvrtým po�adím. Nechápu, stále nechápu. Posléze 
v divné p�edtuše zdvihám sv�j stále ješt� zkalený zrak - a Blabl�v vít�zoslavný škleb je mi odpov�dí! 

A tak jsem nakonec obsadil p�kné páté místo. 

Míra Fanta 
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OBgraf - grafické a tabulkové analýzy Vašich postup� 

Podíval jsem se na výpis lidí, kte�í si stáhli moji užite�nou aplikaci, a z Ekonomu mezi nimi není nikdo. Tak jsem 
se rozhodl, že musím zapracovat na propagaci.  

Celé to hledejte na adrese http://ob.vse.cz/obgraf/index.php. Program slouží k p�ehlednému zobrazení mezi�as� ze 
závod� v orienta�ním b�hu. V tabulce �i grafu si m�žete prohlížet Vaše mezi�asy, postupy, ztráty v minutách i 
procetech a vše porovnat s vybranými soupe�i. Do programu lze na�íst mezi�asy z textového souboru zpracované 
Orienteering organizerem nebo tím programem, co byl použit nap�. na Zv�li 2003. Instalace je snadná. Rozbalíte 
zkomprimované soubory do jednoho adresá�e, spustíte Setup.exe a postupujete podle instrukcí. Program zahrnuje i 
nápov�du, kterou m�žete využít v nesnázích. 

Tak vypadá graf... 

 

...a tak vypadá tabulka 

 

OBgraf je ZDARMA, tak neváhejte s instalací. Ale tomu, kdo neb�há, to bude na nic.                                          
Petr 
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Kolotým Tryskomyš na Posázavské 50 
Jelikož jsem se na stará kolena zbláznil, zaprodal jsem boty s h�ebíky za kevlarové plášt�. Na nich se 

cestou, ale hlavn� necestou potuluji po �eských zemích. Faktem je, že zabloudit p�i cyklozávod� je spíše kuriozita, 
což mi asi vyhovuje. Nikdy nemusím p�emýšlet kam odbo�it, protože �elo pelotonu vidím pouze na startu a pak už 
sleduji jen n��í záda. Mám tak alespo� �as studovat nápadité dresy konkurent�. Tuhle mne zaujal dres s nápisem 
„ Hmyzáci“ , za který dle výsledkové listiny jeli – Ovád, Moucha + Mouchová, Komár a St�evlík … . � 
OB zážitk� tedy nemaje, na�nu n�co z cyklo soudku.  

Aby bylo vše úpln� jasné, jezdím za tzv. Kolotým Tryskomyš, jehož �leny sjednocuje hlavn� spole�ný 
dres a otla�ený zadky. Hlásí se k n�mu i Nikulín, Gvendolína, Dušan, brácha a stydliv� i Lenka. 

Tradi�ního otevírání cyklosezóny v Mnichovicích ke dni svátku práce jsem se tradi�n� zú�astnil. Bohužel 
z hromadné Tryskomyší akce zbyla pouze symbolická ú�ast. Ná�elník m�l zdravotní problémy, Dušan šet�il na 
nové kolo, Nikulin p�l roku spravoval staré a hecí�e Pavla patrn� opustila forma. Na poslední chvíli se ke mn� a 
Lence p�idala nezmar Gvendolína, která se byla den p�ed závodem uvolnit 20 km b�hem!!! 
 V této chudé, ale o nic mén� odhodlané a ambiciózní sestav� jsme vyrazili na tra�. Nechápu pro�, ale op�t 
jsem startoval až ze 2. vlny. Patrn� se se mnou na stupn� vít�z� nepo�ítalo. Hned v po�áte�ních úzkých a prudkých 
výjezdech p�ede mnou všichni slézají z kola, chvíli kli�kuji, ale musím nakonec z kola také. V 1.vln� jedou totiž 
krom� elity (která je fu� d�ív, než si já ve 2. vln� zacvaknu nášlapy) hlavn� r�zní ta�kové a mamky, kte�í mají 
p�ezdívku VIP.  T�ch je hodn�, ale vydrží se silami jen pár stovek rovinatých metr� a d�lají v po�átku závodu 
špunt. Nicmén� kolem 5. km se peloton dostate�n� natáhl a vyt�ídil, takže si nem�žu na nedostatek pohybu 
st�žovat. Trochu vzrušení bylo, když jsme se se skupinkou 5 borc� v�ítili za oslnivého slune�ného dne do 50-ti 
metrového neosv�tleného tunelu pod železni�ní tratí. Prý tam byly na zemi ho�ící sví�ky, ale v tmavých brejlích 
jsem je fakt nevid�l. N�co se tam mihotalo, ale myslel jsem, že to jsou odlesky vyholených lejtek biker� p�ede 
mnou. Ten první (asi z leknutí) hned upadl. Že to v té tm� vyvolalo trochu zmatku a následných kolizí není pot�eba 
zd�raz�ovat. Zbytek jsme projeli pomalým krokem, i když jsem ze zadních pozic coby místní znalec vysv�tloval, 
že je až na konec tunelu cesta rovná (p�edjížd�t se tady fakt nedá). P�i stoupání na ond�ejovickou hv�zdárnu jsem 
lišácky vynechal ob�erstvova�ku, abych se zbavil své skupinky spolujezdc� a chytnul se již ob�erstveného bikera. 
Zpo�átku to vypadalo na dobrý tah, ale asi po 3 km nás moje bývalá skupinka op�t m�la, já ždímal láhev a potil 
krev, abych se udržel alespo� na chvostíku. Po n�jaké chvíli jsem se vzpamatoval a dotloukl to až do cíle. Než 
dojely Lenka a Gvendolína, tak p�ijel Dušan, který si objel trasu zadarmo za pelotonem a Nikulin, který si cestou z 
Prahy sem se�ídil �erstv� opravenou p�ehazova�ku.  

Krati�ká odbo�ka – s Nikulínem je fakt švanda. Hrozn� rád s ním jezdím na výlety, protože se nikdy 
nenudím. Vždy se alespo� jednou rozmázne a když 
se chce opravdu p�edvést, tak navíc i utrhne 
p�ehazova�ku. Schváln� se ho zeptejte, kolikrát se 
mu to b�hem posledních 12 m�síc� poda�ilo. Fakt 
oce�uji, jak se ob�tuje, aby pobavil kamarády. 
  
 Cílovým �asem jsem byl velmi spokojen, 
jelikož jsem si ho ve srovnání s minulými ro�níky 
výrazn� vylepšil. Nicmén� po�adí mne zklamalo. 
Byla sice výrazn� v�tší ú�ast, ale mám pocit, že 
zvýšit intenzitu tréninku nenapadlo jenom mne… � 

Rané odpoledne jsme strávili ob�erstvením, 
�ekáním na ovace vít�z�m a pochopiteln� na 
tombolu. Jediné, co jsem však b�hem losování na 
nemilosrdn� pražícím slunci dostal, byl slabší úpal. 
Holky nedostaly ani to. Nakonec jsem p�eci jenom 
m�l št�stí, píchnul jsem až cestou dom�. 

lybar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ro�enka EKP 2005 35

Nejezd�te kruhá�e zleva 
Ubytování na LOBech na Lipn� domlouval Sádlo. V n�jaké podnikové chat� v P�ední Výtoni. Vybaveni jeho 
podrobným (asi stránkovým) popisem cesty se blížíme ke sv�tl�m vesnice. Padá sníh s dešt�m a p�ed námi se v té 
b�e�ce asi dvacítkou plouží khaki dodávka. 
No jo, policajti, ani si na zimu nep�ezujou letní gumy, �ikám a rychlostí asi dvacet p�t je p�edjíždím. Spolujezdec a 
�idi� druhého auta si vym��ují dlouhé, opravdu dlouhé pohledy. Ale nakonec vít�zíme a p�ijíždíme do P�ední 
Výton�. První k�ižovatku projíždíme správn� podle popisu a pak najednou: kruhá�. Tady v té dí�e? A hlavn�, chybí 
v Sádlov� popisu. Jsme s rozumem v koncích. V dálce je vid�t kostel o kterém se Sádlo zmi�uje, takže jedeme 
rovn�. Pojedete asi 300 metr� a p�ejedete potok, �te Veronika. Asi po p�l kiláku kon�íme v kopci na zapadané 
cest� na konci d�diny. Je� dál nahoru, t�eba tam je ten potok, radí Veronika. To už jsme ale uvázli a není jiné cesty 
než zp�t. 
Takže tudy ne. Vracíme se na kruhá�, zkusíme jinou odbo�ku. 
Nikde žádné auto, nikde ani živá�ka a mn� napadá, kone�n� si vyzkouším, jaký to je projet kruhá� zleva. 
ežu 
zatá�ku a hned za kruhá�em stojí policejní dodávka. 
Pane �idi�i, víte o tom, že jste práv� projel kruhovým objezdem zleva? 
Kruhá�em? Tady? Tak to jsem si nevšiml. 
Vy jste p�ehlédl NÁŠ kruhový objezd? Tak to poj�te, to vám musím ukázat a vle�e mn� ke zna�ce. 
Jo vy myslíte tohle? Tak to mi ukažte, kudy jsem tady v t�ch záv�jích m�l jet. 
Tudy, �íká a ukazuje dozadu do tmy na malou kupi�ku sn�hu (v P�ední Výtoni mají kruhá� velikosti fotbalového 
h�išt� a jsou na to pat�i�n� hrdí). 
Je vid�t, že jste slušný �idi�, tak to necháme za 200 a vypisuje blo�ky. 
Nap�tí opadá a zkoušíme vtipkovat. 
Ale zklamal jste mne, myslel jsem, že s francouzskými auty jezdí profesionálové. 
No, já jsem zase slyšel, že nejhorší �idi�i jezdí s auty na F: Favorit, Felicie a francouzský auta. 
Policajt�m tuhnou úsm�vy. My ale máme taky auto na F! (tak tohle mi dochází až druhý den, oni ho fakt m�li: 
Volkswagen). 
Dostávám �ty�i blo�ky. 
A kampak vlastn� jedete? 
íkám název chajdy. 
No jo, tak tudy byste stejn� neprojeli, jeli jsme tudy ráno dol�, máme 4x4 a zimní gumy a m�li jsme co d�lat. My 
vám ukážeme jinou cestu. A kdybyste cht�li na jídlo, tak je tu výborná restaurace U p�ívozu. 
A dostanu tam za ty stravenky co jste mi dali n�jakou slevu? 
Tak to už je za posledních 10 minut druhý nepovedený vtip. Rad�ji lezu do auta a vyrážíme za dodávkou. 
Jeli jsme dob�e, jen t�sn� p�ed záv�jí ve které jsme skon�ili to cht�lo zabo�it doprava. 
Cesta stoupá prudce vzh�ru a zimní gumy našeho auta na F hážou ru�ník do ringu. Takže �et�zy. Mezitím se vrací 
policajti s baterkou a hlasit� obdivují. 
Vy máte �et�zy? A umíte je nasadit, jo? Tak to vás obdivuju. Já jsem m�l d�ív 120ku a �et�zy jsem nem�l, te� co 
mám to nový auto jsem si je teda koupil, ale ješt� jsem je nevybalil. To bych stejn� asi nedokázal je nasadit. 
Rozjíždíme se a chvili�ku za námi p�ijíždí Peciš. 
Jé, to je škoda že jsme ty �et�zy nenasazovali dýl, musel by zastavit a taky se procvi�it …  

Radim 
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Horoskop 
Exkluzivn� pro Ro�enku 2005 jsme oslovili p�edního sv�tového astrologa Aštára Šeráka, toho �asu ve form� 
vrabce na Marsu, aby nám vyložil nejenom vlohy jednotlivých znamení pro orienta�ní b�h, ale aby také sepsal 
doporu�ení, která je t�eba dodržovat, abyste dosáhli optimálního výkonu.  
 
St�elec 
Jste sice velký bojovník, ale po�ád tomu n�co chybí. Jako byste se nemohl trefit do �erného, neustále máte 
problémy s dohledávkami. Radím vám, dvakrát m�� a jednou �ež! Zam��te se proto na posilování bicepsu na pravé 
ruce, v�nujte se více svému životnímu partnerovi a cho�te v�as na start. Výsledky už se dostaví samy. 
 
Kozoroh 
Neple�te si orienta�ní b�h se sbíráním bor�vek! Pokud to chcete n�kam dotáhnout, p�esta�te chytat lelky, sbírat 
h�íbky a lesní plody a pro zm�nu za�n�te trochu b�hat. Vzhledem k tomu, že váš intelekt není nijak oslnivý, volte 
taktiku „ v�šák“ , a to za všech okolností i kdybyste m�l vypustit duši. Výsledky už se dostaví samy. 
 
Vodná� 
Sice byste mnohem v�tších úsp�ch� dosáhl závod�ním v plavání, ale když už trváte na orienta�ním b�hu, tak u 
toho proboha b�hejte, tzn. použijte ty dv� v�ci, které vám visí ze zadku, pro pohyb DOP
EDU. Docela vám to 
myslí, takže když se vám poda�í p�edvést alespo� pohyb valivý, výsledky už se dostaví samy. 
 
Ryby 
Jste dít�tem št�st�ny! Váš organismus je p�ímo p�edur�en, abyste se stal p�eborníkem (aspo� oddílovým). Vaše 
pronikavá inteligence v kombinaci s rychlýma nohama vám p�íští sezónu zaru�í lesk a slávu. Nemusíte d�lat nic, 
výsledky už se dostaví samy. 
 
Beran 
Nebu�te tak zatracen� tvrdohlavý! Když se derete p�es kamenné pole v hustníku a�koli postup na map� vede p�es 
pole, uznejte, že jste se ztratil. Uznejte svoji neschopnost a jste na p�li cesty k úsp�chu. Doporu�uji zav�sit se za 
Kozoroha, který visí za Rybou, a výsledky už se dostaví samy. 
 
Býk 
Nebu�te v�l a vybodn�te se na orien�ák. A� d�láte co d�láte, výsledky se nedostaví.  
 
Blíženci 
P�esta�te se plížit alias ploužit jako schvácená herka. Jste mladý, krásný, p�itažlivý, pohle�te do p�íští sezony 
optimisticky. Když p�es zimu nato�íte 5000 km, není d�vodu, pro� byste se m�l nadále v Rankingu propadat. 
P�esta�te se litovat a výsledky už se dostaví samy. 
 
Rak 
Máte sice n�které pozitivní charakterov� volní vlastnosti, ale vaše t�lesná konzistence vám brání dosáhnout v�tších 
úsp�ch�. Zdá se, že již máte zenit za sebou a že váš pád v žeb�í�ku je nevyhnutelný. P�ijm�te tuto skute�nost 
s pokorou a nekažte si zimu zbyte�nou t�lesnou aktivitou. Výsledky (propad) už se tak jako tak dostaví samy. 
 
Lev 
Vy na to máte! �eká vás hv�zdná sezóna a pokud Ryba nebude ve form�, ur�it� zaujmete v žeb�í�ku p�ední pozici. 
Hlídejte si životosprávu a v�zte, že každá klasická tra� v sob� skrývá aspo� jeden záludný postup. Neriskujte a 
nechte si v tomto p�ípad� poradit od Vodná�e, výsledky už se dostaví samy. 
 
Panna 
Letos jste se ocitl na pomyslném dn�, ale každý neúsp�ch je zárodkem potenciálního velkého úsp�chu. Zam��te se 
na anaerobní aktivity, skládejte puzzle a p�esta�te se stýkat s Býkem, který nikdy ni�eho nedosáhne. Jezte 
mrkvi�ku a výsledky už se dostaví samy. 
 
Váhy 
Zvažte, zda v tomto sportu setrvávat. Pokud vám stojí za to neustále se ztrap�ovat svými váhavými výsledky, nelze 
tomuto postoji nic vytknout. V opa�ném p�ípad� doporu�uji intelektuáln� mén� náro�ný sport, nap�. fotbal, a 
výsledky už se dostaví samy. 
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Inzerce Auto-moto 
 
Zdar ušáci, 
mám pro zájemce o velmi zachovalé v�tší vozidlo (délka 4,3m, do 
kterého se vejde neuv��itelné množství v�cí) nabídku kombíka 
Ford Escort 1,6 (Zetec), 16 V, výkon 96 kw/90k, 5 st., v provozu 
od 3/2000, tmav�modrá barva, ujeto 98.000 km, pravidelný 
zna�kový servis, servisní knížka, první majitel, nové letní pneu P 
6000, zimní pneu Nokian s disky, st�ešní lyžiny a nosi�e Ford, 
medv�d blok zámek, rádio s p�ehráva�em kazet Sony-XR 3100, 
STK do 3/2006, po�izovací cena 430.000,- K�, dnes prodávám za 
38 % (tj.165.000,- K�). V p�ípad� zájmu volejte 602 269 662.  

       Boule  
Auto má taky nový výfuk - potrubí odp�edu až na konec. Stálo to 9 
tis. 
Není 165 tis. málo? 
Aspo� 169.000 K� 
A to bych mu (autu) ješt� cht�la dát nové tlumi�e, aby šlo do sv�ta 
zdravé. 

       Jana 
 

 
 
 

Nazdar usaci, 
nabizim nasi cervenou Skodu Fabii 1,9 SDI. Rok vyroby 2002, 
ma najeto 101 000 km. Spotreba 5 litru nafty na 100 km, asi 30 
000 kilometru najezdila po dalnici na projekt do Bratislavy. 
Cena 195 000 Kc. 
Vybaveni: airbag ridice, alarm, dalkove ovladane centralni 
zamykani, delena sedadla, imobilizer, kola z lehkych slitin + 
letni pneu, nastavitelny volant, posilovac rizeni, potahy 
sedadel, radio s kazetovym prehravacem, sada zimnich pneu 
na discich, snehove retezy, sportovni kozeny volant, sportovni 
radici paka, tazne zarizeni, tempomat, tonovana okna, zadni 
spojler, zadni sterac s ostrikovacem, zamek razeni (construct). 
Pro dva je to super auto, ale my uz ted budeme tri, takze si 
auto trochu nafoukneme (zase vas potom muzu vzit vic na 
zavody). 
V pripade zajmu se obratte na me. 
             Vláda 
 

 
 
 
 
Zdar všichni, 
když už to Vlá�a nakousl, tak já bych se p�ipojil: 
k mání je naše �ervená Felicie kombi 1,6 LX, 55 kW, rok výroby 
1996 (listopad), najeto 190 000 km, cena 60 000 K�. Spot�eba 6 - 
6,5 l benzínu v lét�, 6,5 - 7 l v zim�. 
Spot�eba oleje prakticky nulová. 2. majitel (auto máme od února 
1998, kdy m�lo najeto 42 000 km). 

ádný preventivní servis v p�edepsaných intervalech. STK + emise 
do listopadu 2006. 
Vybavení: 
tažné za�ízení, letní + zimní pneu na samost. discích, sn�hové 
�et�zy, st�ešní nosi�e (2 uzamykatelné p�í�níky), d�lená zadní 
sedadla, imobilizér, pojistné šrouby na kolech, kódování skel, 
centrální zamykání (bez dálk. ovládání), zadní st�ra� s 
ost�ikova�em, rádio s p�ehráva�em kazet. 

    MirekF 
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Bu� fit koutek 
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