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Slovo p ředsedy 
Milí Ušáci, a je to tady zas! No moje nervy, co Vám budu povídat. Konec 
roku, spousta práce a ještě nějaké ty svátky vánoční. Naštěstí alespoň ty 
dárky jsou nakoupeny dostatečně v předstihu a jako každoročně uloženy 
tak, aby se na ně náhodou nezapomnělo. Jistě znáte ten hřejivý pocit 
z nečekaně objevených vlněných ponožek s jelenem, které Vám uprostřed 
parného léta vypadnou z nádherně zabaleného a mašličkou převázaného 
balíčku obchodního domu Prior. Najít si v tomto emocemi a shonem 
nabitém měsíci čas na někoho jiného než své blízké je téměř nemožné. 
Ale jak vidno Vám, kteří čtete tento úvodník, se to podařilo. A protože 
jsem si vědom toho, co to znamená, nebudu Vás zbytečně nudit dlouhým 
textem a popřeji Vám monoho úspěchů v roce následujícím nejen na poli 
sportovním, ale i osobním. 
 
Stříhej Ušáku! 

Martin Čevela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Slovo šéfredaktorky 
Sešel se rok s rokem a lautr nic se nezměnilo. 
Už hoooodně dlouho jsem se snažil sednout k počítači a začít něco dělat s tou 
letošní ročenkou. Ale vždycky to dopadlo tak, že jsem si vzpomněl na jeden 
e-mail z konference: „Milí mladí ušatci, ukazuje to prostě tvrdě a 
nekompromisně, jak to v našem oddíle vypadá. Nezájem, lenost, reprezentace 
oddílu je až tak na padesátém místě v žebříčku vašich hodnot. Musím říct, že 
pro mne, která jsem věnovala ekonomu třicet nejlepších let svého života, je to 
tristní závěr.“ To je panečku motivace. Takže jsem pak nakonec vždycky 
začal dělat něco jiného (třeba si lehnout na gauč, nebo tak něco). 
Nakonec se opět ukázalo, že nejlíp se mi pracuje v časovém stresu, takže 
ročenka vznikala jako vždy prakticky včera. 
Přispěvatelů každým rokem přibývá a ani přemlouvání už není tolik nutné. 
Děkuji všem, kteří pomohli tuhle ročenku vytvořit. 
Ale dost bylo. Abych si ještě jednou zacitoval: „Nebudu se chlubit počtem 
narozených dětí a nebudu vás nudit úspěchy veteránů“, takže vzhůru do 
ročenky. 

Radim 
 
 

Oddílové p říspěvky na rok 2006 
 
 členské OB LOB MTBO 
Dospělí 400 300 250 250 
Studenti 400 250 200 200 
Děti do 18 let 150 250 200 200 
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Jak vypadala zima v Bulharsku aneb LOBy 2006 

 
 
14. – 15. 1. 2006 Krátká trať a Mistrovství ČR štafet 
Stejně jako loni, pořadatel klub OK Jilemnice první letošní LOBy. Po dlouhé době přišli jilemničtí s novým 
prostorem s centrem v Kněžicích u Smejkalovy boudy a rozhodně překvapili a potěšili. 
Počasí se vydařilo hlavně v sobotu, kdy řada závodnic využila chvíle po závodě k opalování, ale neděle kromě 
zimy jak v ruském filmu a mlhy žádnou další zákeřnost nepřineslo. Tudíž ani moc nevadilo, že shromaždiště bylo 
na louce na sněhu. 
Mapa Smejkalova bouda 1:10000, výborně upravené stopy (poměr stop: 80 : 19 : 1 %). 
Vzhledem k převládajícím širokým stopám vyjetým rolbou byla sobotní krátká trať hodně rychlá, zpestření 
přineslo pouze dlouhé rozdupané koryto, které se sjíždělo dolů. 
Nedělní štafety přinesly trať o poznání delší, takže stavitel měl možnost více kombinovat a křížit tratě. A koryto se 
pro změnu vybíhalo nahoru.  

 
 
Výsledky sobota: 
   9. Miroslav Seidl HE 
 14. Radim Ondráček HE 
 12. Zdeněk Sokolář H21B 
 32. Ondřej Šedivý H21A 
 26. Jiří Šedivý  H21B 

31. Martin Zlesák H21B 
  5. Jan Pecka  H35B 
  1. Libor Kořistka H40B 
  5. Milan Pekárek H40B 
  8. Petr Adrián  H50B 
 
  5. Martina Volfová DE 
11. Veronika Kupcová  DE 
  5. Jana Zurynková  D21A 

 15. Romana Maunová  D21A 
   - . Ivana Pecková D35B 

  4. Jana Bochenková  D40B 
  5. Miroslava Šedivá D40B 

 
 
 
 

Mistrovství ČR štafet: 
  4. D21   (Volfová, Maunová, Kupcová) 
12. H21   (Ondráček, O. Šedivý,  Seidl) 
23. H21   (Pecka, Sokolář, Pekárek) 
  2. D105 (Bochenková, Pecková, Šedivá) 
  5. H140 (Kořistka, Adrián, J. Šedivý)  
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28. – 29. 1. 2006 Mistrovství ČR na klasické trati a krátká trať 
Pořadatelé ze Šumperka (oddíl ASU) se rozhodli si napravit tři roky starou 
reputaci z LOBů na Svaté trojici u Králíků, kde většina závodníků 
prohlašovala, že do Jeseníků už nikdy nepojede.  
Mistrovství na klasice uspořádali v prostoru okolo Nové Vsi na 
Rýmařovsku. 
Tak počasí se vydařilo, sluníčko svítilo furt. Závody všechny utvrdili v tom, 
že udělali velkou chybu, že svoje staré předsevzetí nedodrželi. 
Pořadatel upravil stopy asi den před závodem a vzhledem k intenzivnímu 
sněžení před týdnem se stopy nádherně bořily. Aby závodníkům vynahradil 
kvalitu stop, najezdil pořadatel stop více než bylo zakresleno v mapě a ty co 
tam zakresleny byly, tak pro jistotu jinudy. 
Mapy Jelenec 1:15000 a Hříbovec 1:10000, poměr stop 51% : 45% : 4% 
v sobotu a 46% : 50% : 4% v neděli. 

 
 
Mistrovství ČR na klasické trati:  

13. Veronika Kupcová D21 
 16. Dagmar Kunová  D21 
 23. Martina Volfová D21  

30. Romana Maunová D21  
   2. Miroslava Šedivá D40B 
 
   7. Miroslav Seidl H21 
 13. Radim Ondráček H21 
   - . Jan Šedivý  H21 
    - . Ondřej Šedivý H21 
    - . Dušan Lebeda H21B 

  5. Jiří Šedivý  H50B 
  5. Libor Kořistka H40 

 
Výsledky neděle: 

  5. Veronika Kupcová DE 
   8. Martina Volfová DE  
   7. Dagmar Kunová  D21 

  9. Romana Maunová D21  
   2. Miroslava Šedivá D40B 
 

  2. Miroslav Seidl HE 
   4. Jan Šedivý  HE 

13. Radim Ondráček HE 
  30. Ondra Šedivý     H21A 
  11. Dušan Lebeda H21B 

14. Jiří Šedivý  H50B 
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4. – 5. 2. 2006 Klasická a krátká trať 
Konkurenční šumperský oddíl (SSU) měl tu smůlu, že pořádal tento dvojzávod až po nepovedeném víkendu svého 
městského rivala, což se výrazně podepsalo na počtu účastníků, zvláště z Čech. 
Centrum závodu bylo v lyžařském areálu v Hynčicích pod Sušinou u Starého Města pod Sněžníkem. 
Veškerý závod se odehrával na loukách v okolí, kde pořadatel najezdil velká hnízda čárkovaných stop a nechal 
závodníky si je pořádně užít. 
Bohužel pořadatel udělal chybu ve výpočtu délky nedělních tratí (krát 1,5 to mělo být), takže se krátké trati stala 
taky klasika a tím pádem se tento víkend může hodnotit jako skutečně nejtěžší v této sezóně. 
Mapy Kozí vrch 1:10000 a Štvanice 1:10000. Poměr stop 33% : 60% : 7%. 
 
Výsledky sobota:
   3. Martina Volfová D21 
   4. Veronika Kupcová D21 
   6. Dagmar Kunová  D21A 
   9. Romana Maunová  D21A 
     7. Jan Šedivý  HE 
 11. Miroslav Seidl        HE 
 16. Radim Ondráček HE 
 17. Jiří Šedivý  H21B 
   - . Dušan Lebeda H21B  
 
Výsledky neděle:    
     2. Martina Volfová D21 
   3. Veronika Kupcová D21 
   4. Dagmar Kunová  D21A 
   8. Romana Maunová  D21A 
     3. Jan Šedivý  HE 
   6. Miroslav Seidl        HE 
 17. Radim Ondráček HE 
     8. Dušan Lebeda H21B 
 13. Jiří Šedivý  H21B 
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18. – 19. 2. 2006 Mistrovství na krátké trati a klasická trať 
Asi nejlepší závody této zimy připravili pořadatelé z Nového Města na Moravě v okolí Tří 
Studní a rybníku Sykovec. 
Hustá síť stop a zajímavé tratě udělaly důstojnou tečku za letošní LOBáckou sezónou. 
I sluníčko se chtělo se závodníky obstojně rozloučit a tak přihodilo do kamen a sníh na 
loukách se v průběhu nedělního závodu prakticky vypařoval před očima. 
Mapy Sykovec 1:10000 a Sykovec 1:15000. Poměr stop 55% : 40% : 5% v sobotu a 65% : 
30% : 5% v neděli. 

 
Mistrovství ČR na krátké trati: 
   7. Martina Volfová D21 
 13. Dagmar Kunová  D21 
 15. Veronika Kupcová D21 
 22. Jana Zurynková  D21 
 27. Romana Maunová D21 
   4. Ivana Pecková D35B 
   1. Miroslava Šedivá D40B 
   3. Jana Bochenková D40B 
 
   5. Miroslav Seidl H21 

  6. Jan Šedivý  H21 
 27. Radim Ondráček H21 
   5. Zdeněk Sokolář H21B 
   9. Dušan Lebeda H21B 
 18. Jiří Šedivý  H21B 
   2. Jan Pecka  H35B 
 

Výsledky neděle: 
 8. Veronika Kupcová DE 

   10. Martina Volfová DE 
   4. Dagmar Kunová  D21A 
   8. Jana Zurynková  D21A 
 10. Romana Maunová D21 
   3. Ivana Pecková D35B 
   1. Miroslava Šedivá D40B 
   4. Jana Bochenková D40B 
 
   4. Jan Šedivý  HE 
   8. Miroslav Seidl HE 
 12. Radim Ondráček HE 
   6. Zdeněk Sokolář H21B 
 21. Dušan Lebeda H21B 
 28. Jiří Šedivý  H21B 
    2. Jan Pecka  H35B 
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Pohár elity, žebříček A a žebříček B v LOB 2006 
  5. Martina Volfová DE  E   
  6. Veronika Kupcová DE (ze 16) E 
  4. Dáša Kunová  D21A   E 
  8. Romana Maunová D21A  A 
17. Jana Zurynková  D21A (ze 38) A 
  7. Ivana Pecková D35B (z 10) C 
  2. Miroslava Šedivá D40B  B 
  5. Jana Bochenková D40B (ze 7) C 
 
 
 
 
 
 

  4. Jan Šedivý  HE  E 
  7. Miroslav Seidl HE  E 
16. Radim Ondráček HE (ze 33) E 
40. Ondřej Šedivý H21A (ze 41) A 
  9. Dušan Lebeda H21B  C 
16. Jiří Šedivý  H21B  C 
18. Zdeněk Sokolář H21B  B 
53. Martin Zlesák H21B (z 56) C 
  9. Jan Pecka  H35B (z 15) B 
  9. Libor Kořistka H40B  C 
11. Milan Pekárek H40B (z 12) C 

 
Mistrovství ČR družstev 

 1. DKP (loni 2.) 
 2. EKP (loni 1.) 
 3. SZP (loni 4.) 

4. JIL (loni 3.) 
5. OSN (loni 17.)                                                                                                                                                                      

                   Radim 

 

Veteránský koutek (tj. závodníci nad 35 let) EKP Praha v LOBech v 
roce 2006 
 
V lyžařském OB zářila Mirka Šedivá, která vyhrála kategorii D 40B na MČR KT  a byla 2. ve stejné kategorii na 
M ČR v klasice. V celkovém žebříčku D 40B obsadila 2. místo. Zdatně ji sekundovala Jana Bochenková, která na 
M ČR KT obsadila ve stejné kategorii 3. místo a v celkovém žebříčku obsadila 5. místo. O něco mladší veteránka 
Iva Pecková soutěžila v kategorii D 35 B, kde se umístila na 7. místě. Na M ČR v KT dosáhla solidní 4. místo.  
 
Na M ČR ve štafetách v kategorii D 105 získala štafeta J. Bochenková, I. Pecková a M. Šedivá  skvělé 2. místo.     
 
V početněji obsazených soutěžích veteránů se naši muži neztratili, i když medaile tentokrát nebyly. Libor 
Kořistka se umístil na 5. místě v kat. H 40B na MČR v klasice, stejně tak Jiří Šedivý v H50 B. V celkovém 
žebříčku skončil Libor Kořistka na 9. místě a  Jirka Šedivý na slušném 16. místě v  „mladé“ kategorii H 21B. 
 
Na M ČR ve štafetách v H 140 skončili L. Kořistka, P. Adrián a J. Šedivý na 5. místě. 

Jana a Mirka 

 

Kalendá ř závodů LOB 2006  
(aneb Nelíbila se vám zima v Bulharsku? Tak letos i do Rumunska) 
 
  6. 1.           PE, ŽA, ŽB krátká trať             OSN Nové Město na Moravě 
  7. 1.           PE, ŽA, ŽB klasická trať                 OSN 
27. 1.           Mistrovství ČR klasická trať JIL Jilemnice 
28. 1.           PE, ŽA, ŽB krátká trať                    JIL    
  3. 2.           Mistrovství ČR štafet    VRB Vrbno pod Pradědem 
  4. 2.          Mistrovství ČR krátká trať VRB  
  4. 2.   PE, ŽA, ŽB sprint  VRB             
18. 2.           PE, ŽA, ŽB klasická trať             EBB Banská Bystrica 
19. 2.           PE, ŽA, ŽB krátká trať             EBB 
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Zdá se, že se z našeho oddílu stává oddíl hlavně lyžařský, ale přesto, nebo právě proto, zde najdete i 

Přehled nejdůležitějších závodů v pěším OB v roce 2006: 
 

 

 
 
 
 

29. 4. 2006 MČR ve sprint 
Letošní MČR na dlouhé trati bylo kvůli sněhu 
zrušeno a tak první letošní mistrovství bylo to ve 
sprintu. 
Centrum závodu bylo v Luhačovicích a běhalo se 
nejen po lázeňské kolonádě, ale i v přilehlém 
zalesněném (nebo spíš zarostlém) svahu.Celý závod 
byl poznamenán hustým deštěm a naprostým 
nezájmem závodníků našeho oddílu. 
Pro závod byla poprvé u nás použita mapa v české 
verzi mapového klíče ISSOM pro sprint, což po 
závodě vyvolalo dlouhé a vášnivé diskuze. 
V ženách zvítězila Eva Makrai z Maďarska, nejlepší 
česká závodnice byla 2. Petra Novotná, v mužích 
zvítězil Luboš Matějů. 
 
24. Veronika Kupcová D21C 

 

 
 
 
 
 

17. - 18. 6. 2006 MČR na krátké trati  
Pořadatelé z Brna uspořádali mistrovství na krátké 
trati na Vysočině, v Růžené u Třeště. 
V mírně členitém terénu s malým množstvím 
terénních detailů si závodníci mohli užít běhání mezi 
množstvím melioračních rýh, bažinek a kamenů, 
v hustnících i velmi podmáčeném terénu. V ženách 
zvítězila Zdenka Stará, v mužích Jan Procházka. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
41. Martina Volfová D21 
79. Romana Maunová D21 
91. Dagmar Kunová D21 
16. Ivana Pecková D40 
  5. Miroslava Šedivá D45 
20. Jana Bochenková D45 
10. Libuše Fantová D50 
 
63. Dušan Lebeda H21 
72. Libor Jirků  H21 
19. Jan Pecka  H35 
37. Miroslav Fanta H45 
14. Jiří Šedivý H50 
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23. - 24. 9. 2006 MČR na klasické trati 

Po loňském „vydařeném“ pardubickém mistrovství 
už úroveň závodu klesnout hlouběji nemohla, ale 
pořadatelé z Nového Boru nasadili svým závodem 
laťku opět hodně vysoko. 
Závod se odehrával v CHKO Kokořínsko, v prostoru 
staré známé Supí Hory. 
Za krásného a slunečného počasí měli závodníci 
možnost soupeřit na kvalitních (i když trochu 

dlouhých) tratích v překrásném a kopcovitém terénu 
plném pískovcových skal. 
V ženách získala mistrovský titul Dana Brožková, 
v mužích Michal Smola. 
 
22. Martina Volfová D21B 
  9. Romana Maunová D21C 
24. Veronika Kupcová D21C 
30. Dagmar Kunová D21C 
15. Ivana Pecková D40A 
  3. Miroslava Šedivá D45A 
15. Jana Bochenková D45A 
  5. Miroslav Seidl H21C 
14. Radim Ondráček H21C 
21. Dušan Lebeda H21C 
  2. Jura Janeček  H35B 
  - . Jan Pecka  H35B 
21. Miroslav Fanta H45B 
16. Jiří Šedivý  H50A 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

27. 9. 2006 MČR v nočním OB  
Mistrovství v nočním OB se letos běželo 
v zarostlejším vysočinském terénu v okolí Větrného 
Jeníkova. Po dlouhé době zaznamenal NOB nárůst 
příznivců a tak se, kvůli velkému počtu závodníků, 
jednalo o poměrně dlouhý závod (poslední muži 
startovali v čase 218, tedy ve 23:18). 
Závod byl obtížný nejen tím, že se bylo nutno 
proplétat mezi ostružiním, ale také mlhou, která na 
les padla na druhou polovinu závodu. 
Mistry republiky se stali Romana Kalenská a Michal 
Besta. 
 
  1. Jana Bochenková D40 
 
29. Radim Ondráček H21 
  3. Miroslav Fanta H45 
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30.9. - 1.10. 2006 MČR štafet a klubů
Podzimní mistrovství štafet a družstev se konalo 
ve Vyhnánově, tradičním a notoricky známém 
prostoru, kde se v minulosti běželo již několik 
velkých závodů. 
Pořadatel z OK99 Hradec Králové se snažil 
udělat závody hodně divácky atraktivní, proto 
závodníci, zvláště při nedělním závodě, 
probíhali několikrát prostorem cílové louky (a 
kopřivovými plantážemi v okolí). 
Pořadatel nezvolil nejvhodnější termín (ve 
čtvrtek před závody byl státní svátek) a tak se 
většina mladších členů oddílu rozhodla strávit 
prodloužený víkend jiným způsobem než 
běháním a na MČRoddíl reprezentovali poze 
štafety a družstva veteránů. 
V ženách zvítězila stejně jako loni štafeta 
Lokomotivy Pardubice, v mužích Slavie Hradec 
Králové. Nejlepší družstvo patřilo oddílu Slavie 
Hradec Králové. 
 
Mistrovství štafet: 
2. D140 (Libuše Fantová, Jana Bochenková, 
Miroslava Šedivá) 
9. H140 (Libor Kořistka, Milan Bochenek, Jiří 
Šedivý) 
 

 
 
Mistrovství klubů: 
16. DH175 (Jan Pecka, Jana Bochenková, Dagmar 
Kunová, Ivana Pecková, Miroslav Fanta) 
8. DH235 (Libor Kořistka, Miroslava Šedivá, Milan 
Bochenek, Libuše Fantová, Jiří Šedivý) 
 
 
 
 
 
 
 

Radim 

 

Koutek veterán ů EKP Praha v roce 2006 
Historický úspěch zaznamenala Líba Fantová, která na červnovém veteránském mistrovství světa v Rakousku 
(v Neustadtu) v silné mezinárodní konkurenci obsadila skvělé 3. místo v kategorii W 50A. Na mistrovství světa 
veteránů závodili i další ušáci-vetoši, Šediví. Nevedli si špatně, postoupili do finále A, kde obsadil v nabité 
konkurenci Jirka Šedivý – 21. místo v H 50A a Mirka Šedivá – 40. místo ve W45A. 
 
Mirka Šedivá se stala nejúspěšnější veteránkou oddílu na domácích mistrovských soutěžích, neboť obsadila 
výborné 3. místo na MČR na klasické trati a 5. místo na MČR na KT. Jana Bochenková se zase tradičně 
prosazuje na závodech v NOB. Na MČR v NOB obsadila 1. místo v kategorii D40. 
 
Veteránská dámská štafeta  v 
osvědčeném složení Líba 
Fantová, Jana Bochenková 
a Mirka Šedivá obsadila 
výborné 2. místo v prestižní 
kategorii D140 na MČR. 
V soutěži klubů  pak 
 veteránský pětičlenný tým v 
kategorii DH235 doběhl na 
8. místě (ve složení: Libor 
Kořistka, Mirka Šedivá, 
Milan Bochenek, Líba 
Fantová, Jirka Šedivý).  
 
V dlouhodobém národním 
žebříčku se nejlépe umístila 
Mirka Šedivá – 2. místo 
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v kategorii D45, v mužském žebříčku H50 se dařilo Jirkovi Šedivému, který v silné kategorii obsadil výborné 3. 
místo. V kategorii D40 skončila na 6. místě Jana Bochenková, na 7. místě Líba Fantová a na 15. místě Iva 
Pecková.  V kategorii H35 se umístil Jan Pecka na 12. místě a v kategorii H45 Míra Fanta na 22. místě. 
 
Veteráni se účastnili řady letních mezinárodních závodů, kde hájili dobré jméno EKONOMu. Touto cestou se 
chceme podělit s krásnými zážitky ze závodů, které se opakovaně pořádají ve Švýcarsku a které jsou jednak docela 
dost sponzorovány a jednak nabízejí nevšední zážitky závodění a turistiky v nejatraktivnějších partiích Švýcarska. 
Při týdenní akci „Tour-O-Swiss“ jsme běhali po horských loukách a lesích v okolí Davosu, Grindelwaldu a 
Lausanne (+parkáč), mezitím byly společenské akce a výlety, třeba na ledovcové sedlo Jungfrau, s železnicí a 
nádražím ve 2.800 m. Počasí přálo i na následující akci „Swiss O - week 2006“ s centrem v horském letovisku 
Zermatt, na úpatí hory Matterhorn. 6. etap, fyzicky i orientačně značně náročných, se běhalo ve výškách 2500-
3000 m, povětšinou na „žlutých“ mapách. Na etapy 3 000 závodníků jezdilo lanovkami nebo vlakem, přičemž 
lanovková permanentka platila po celý týden.  Na koupání v horském jezírku Gruensee ve výšce 2.200 m, 
s vyhlídkou z vody přímo na Matterhorn a horstva kolem, na borovice – veterány, na ledovcovou etapu, na dřevěné 
domečky na „kuřích nožkách“ a sprint v Zermattu, na super-sportovní a přátelskou atmosféru, nezapomene nikdo 
z účastníků. Dobrá akce.  

Jana a Mirka 
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RANKING 2006

jméno reg. č., body celkem, rank. č. jméno 2006 2005 změna
  85. Maunová Romana EKP8350,  75612,   7257 VOLFOVÁ Martina     93 301 208
  93. Volfová Martina EKP8051,  74177,   7120 CIGOŠOVÁ Hana 220 393 173
100. Zurynková Jana EKP7053,  73006,   7007 SLOVÁČKOVÁ Ivana    288 363 75
121. Sedláčková Martina EKP7959,  68659,   6590 FANTOVÁ Libuše 523 564 41
135. Kunová Dagmar EKP6550,  67308,   6460 SEDLÁČKOVÁ Martina  121 153 32
198. Rančáková Barbora EKP8153,  58263,   5592 KUNOVÁ Dagmar       135 135 0
220. Cigošová Hana EKP8150,  54482,   5229 MAUNOVÁ Romana      85 83 -2
221. Kupcová Veronika EKP7850,  54182,   5200 ZURYNKOVÁ Jana      100 75 -25
264. Pokorná Lucie EKP8152,  47994,   4606 RANČÁKOVÁ Barbora   198 165 -33
288. Slová čková Ivana EKP7895,  44132,   4236 SOUDKOVÁ Šárka      455 415 -40
455. Soudková Šárka EKP8451,  20183,   1937 POBORSKÁ Helena     554 513 -41
491. Křístková Hana EKP7451,  16039,   1539 DUDOVÁ Jarmila      755 703 -52
514. Pokorná Kristýna EKP8351,  13930,   1337 KUPCOVÁ Veronika    221 116 -105
523. Fantová Libuše EKP5650,  12963,   1244 KOLÁŘOVÁ Hana       755 454 -301
554. Poborská Helena EKP7856,  10691,   1026 ZLESÁKOVÁ Stáňa     755 437 -318
658. Klapalová Pavla EKP7051,    4521,      434 POKORNÁ Kristýna    514 196 -318
755. Dudová Jarmila EKP8262,           0,           0 KŘÍSTKOVÁ Hana      491 154 -337
755. Kolá řová Hana EKP8253,           0,           0 KLAPALOVÁ Pavla     658 160 -498
755. Zlesáková Stanislava EKP7353,           0,           0 MATOUŠKOVÁ Petra    755 159 -596
755. Matoušková Petra EKP7855,           0,           0 POKORNÁ Lucie 264 - -

2006 2005 změna
  36. Seidl Miroslav EKP7402,  90842,   8741 SEIDL Miroslav 36 360 324
143. Lebeda Dušan EKP7301,  79510,   7651 ŠEDIVÝ Ondřej  607 761 154
146. Ondráček Radim EKP7414,  79125,   7615 ČEVELA Martin  634 772 138
191. Jirk ů Libor EKP8302,  74475,   7167 BLAHA Ondřej 425 493 68
376. Šedivý Ji ří EKP5500,  56103,   5398 KŘÍSTEK Lukáš  558 615 57
407. Janeček Jura EKP6701,  53245,   5124 ŠEDIVÝ Jiří    376 422 46
425. Blaha Ond řej EKP7002,  51330,   4939 ONDRÁČEK Radim 146 172 26
460. Novák Tomáš EKP7902,  47657,   4586 NOVÁK Tomáš    460 481 21
552. Rozkošný Karel EKP7900,  37515,   3610 JANEČEK Jura  407 402 -5
558. Křístek Lukáš EKP7100,  36953,   3556 LEBEDA Dušan   143 122 -21
607. Šedivý Ond řej EKP8300,  31924,   3072 BOLINA Michal 1061 1026 -35
634. Čevela Martin EKP7704,  29545,   2844 JIRKŮ Libor    191 133 -58
754. Poborský Petr EKP7500,  17727,   1706 MATOUŠEK Petr  811 708 -103
790. Kalous Vladislav EKP7702,  14938,   1438 ZLESÁK Martin  871 753 -118
811. Matoušek Petr EKP7503,  13532,   1302 POBORSKÝ Petr  754 611 -143
858. Elhenický Patrik EKP8100,  10678,   1028 KALOUS Vladislav 790 166 -624
871. Zlesák Martin EKP7300,     9914,     954 ROZKOŠNÝ Karel 552 - -
978. Koucký Roman EKP6301,     5360,     516 KOUCKÝ Roman 978 - -
1061. Bolina Michal EKP7701,     3310,     319 ELHENICKÝ Patrik 858 - -  
 
 
 
ČESKÝ POHÁR VETERÁNŮ 2006

poř. ČPV poř. abs. poř. kat. reg. č. jméno kat. závodů body

6 21 3 EKP5750 Šedivá Miroslava D45 10 186
23 62 7 EKP5650 Fantová Libuše     D50 11 159
25 68 9 EKP6150 Bochenková Jana    D45 12 157
91 243 23 EKP6252 Pecková Ivana       D40 8 93

96 155 19 EKP5500 Šedivý Ji ří         H50 8 117
199 311 37 EKP5800 Fanta Miroslav     H45 12 75
305 480 21 EKP6800 Pecka Jan           H35 7 51
359 560 61 EKP5601 Bochenek Milan      H50 4 40
632 1004 129 EKP5801 Šíp Lubor           H45 2 10
679 1092 71 EKP6701 Janeček Jura        H35 1 7  
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Kalendá ř hlavních závod ů ČSOB v OB 2007 
 
18. 3.        Český pohár štafet (C)                  PHK       
14. 4.        M ČR dlouhá trať                        FSP 
21. 4.        ŽB-M - klasická trať                    JPV 
22. 4.        Český pohár štafet (C)                  JPV 
28. 4.        ŽB-Č - klasická trať                    PGP 
29. 4.        ŽB-Č - krátká trať                      PGP 
30. 4.        MČR v nočním OB                        NPA 
19. 5.        ČP, ŽA, ŽB-Č - klasická trať        SMB  
19. 5.        ŽB-M - krátká trať                      KVS 
20. 5.        ČP, ŽA, ŽB-Č - klasická trať       TJN  
20. 5.        ŽB-M - klasická trať                    TZL 
26. 5.        Český pohár štafet (B)                  ABM+BBM 
26. 5.        ČP, ŽA - sprint                         VBM 
27. 5.        Český pohár štafet (B)                  VBM 
 2. 6.        ČP, ŽA, ŽB-Č - klasická trať        SJC+VRL 
 2. 6.        ŽB-M - klasická trať                    KON+UOL 
 3. 6.        ČP, ŽA, ŽB-Č - krátká trať          SJC+VRL 
 3. 6.        ŽB-M - krátká trať                      KON+UOL 
 6. 6.        Celostátní finále přeboru škol      AOV 
 9. - 10. 6.  M ČR na krátké trati                    ASU+ZLH 
16. 6.        ŽB-M - klasická trať                    TRI 
16. 6.        ŽB-Č - klasická trať                    MLA 
17. 6.        ŽB-M - krátká trať                      TRI 
17. 6.        ŽB-Č - krátká trať                      MLA 
 8. 9.        ČP, ŽA, ŽB-Č - klasická trať       SHK+LTU 
 9. 9.        Český pohár štafet (B)                  SHK+LTU 
15. 9.        ŽB-Č – krátká trať                      DKP 
15. 9.        ČP, ŽA, ŽB-M – krátká trať         VRB 
16. 9.        ČP, ŽA, ŽB-M – klasická trať      VRB 
16. 9.        ŽB-Č – klasická trať                    DKP 
22. - 23. 9. M ČR na klasické trati                  VIZ 
28. 9.        MČR sprint                              AOP 
29. 9.        MČR štafet                              AOP 
30. 9.        MČR klubů   AOP 
 
Vícedenní závody: 
 6. - 8. 4.      Pražské velikonoce (Stvolínky)  DKP 
29. 6. - 1. 7. Cena střední Moravy (Valchov)         KON 
 6. - 8. 7.      Advanta cup 2007 (Plasnice)           DOB 
14. - 15. 7.   Grand prix Silesia (Bohdanovice)      AOP 
20. - 22. 7.   H.S.H Vysočina cup (Borová u Pol.)    CHT  
27. - 29. 7.   Šumperský divočák (Nová Hradečná)     KSU 
11. - 12. 8.   Pěkné prázdniny                        TUR 
15. - 19. 8.   Bohemia 2007 (Mělník)                 BOR 
24. - 26. 8.   Jesenický labyrint (Jesenice)        JES 
31. 8. - 2. 9. Cena východních Čech (Vyhnánov)       PHK 
 
 
ŽA - žebříček A 
ŽB-Č - žebříček B-Čechy 
ŽB-M - žebříček B-Morava 
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MTBO – zhodnocení sezóny 
Po loňském roce, kdy se zdálo, že MTBO oddíl zrušíme, došlo k významnému obratu k lepšímu. Nejen že se počet 
aktivních členů až zněkolikanásobil (což vzhledem k aktivitě loni nebylo až tak těžké), ale dařilo se i na poli 
výsledkovém. 
 
Máme čtyři umístění na mistrovství republiky v první desítce: 
MČR v závodě s volným pořadím kontrol Míra Seidl 5. místo 
MČR na krátké trati Martin Sajal 8. místo 
MČR ve sprintu Míra Seidl 8. místo 

MČR štafet          M.Seidl, M.Sajal, M.Jalový              5. místo 

 
Dále dvě medaile akademické: 
Akademické MČR  Martina Bochenková 3. místo 
Akademické MČR Libor Jirk ů 3. místo 
 
V Českém poháru se dařilo střídavě – Míra Seidl (celkově 22.) a Martin Sajal (celkově 26.) se udrželi v elitě, oba 
si v jednotlivých závodech připsali dvě umístění v první desítce. Holky už tolik štěstí neměly, když v celkovém 
pořadí kategorie D zůstaly těsně pod postupem do elity – Martina Bochenková byla 9. (v jednotlivých závodech 1x 
3. místo), Martina Volfová skončila 10. (v jednotlivých závodech 1x 1. místo, 1x 2. místo a 2x 3. místo) 
 
Martina Bochenková se nominovala do juniorské reprezentace a získala na Evropském poháru juniorů 
bronzovou medaili v závodě štafet.  
 
Dařilo se i v bodovacích cyklorientačních etapových závodech v létě. Na Bike Aventure jsme obsadili 3.místo 
v týmech a v premiérovém ročníku šestietapového závodu Sixnumbers Martin Sajal zvítězil v kategorii mužů-
jednotlivců. 

Martin 
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Kalendá ř závodů ČP MTBO pro rok 2007  
 

 

28.4.  SPE   Pezinok (Sk)  Kr  1.ČP    
29.4.  SPE   Pezinok (Sk)  Kl  2.ČP    
5.5.  LPU   Pardubice  Kr  3.ČP    
6.5.  LPU   Pardubice  FO  4.ČP    
12.5.  SBK   Blansko  DT  MČR    
13.5.  SBK   Blansko   Kr  6.ČP    
23.6.  TZL   Zlín   FO  MČR    
24.6.  TZL  Zlín   Kr  8.ČP    
30.6.  USK   Praha   Spr  9.ČP    
30.6.  USK  Praha   Štf  MČR    
1.7.  USK   Praha   Kl  10.ČP    
5.7.  VPM   Plzeň   Kr  11.ČP    
6.7.  VPM   Plzeň   Kl  MČR    
7.7.  VPM   Plzeň   Spr  13.ČP    
1.9.  PHK   Hradec Králové  Kr  MČR    
2.9.  PHK  Hradec Králové  Kl  15.ČP 

 
 
Vícedenní závody: 
4.-8.7.    MTBO Pilsen 2007 days  
23.-29.7.  Six Numbers 2007  
11.-12.8.  Bike Adventure - BA7 
 
 
ČP Český pohár  
MČR Mistrovství České republiky  
Kr Krátká trať  
Kl Klasická trať  
FO Free Order / volné pořadí kontrol  
DT Dlouhá trať  
Spr Sprint  
Štf Štafety 

 
 

Mistrovství EKP 
Vypadá to, že jsou všichni ještě zmožení (nevím, jestli z alkoholu nebo z těch stopadesáti dětí), zatím se totiž 
neobjevila žádná zpráva o letošním Mistrovství Ekonomu, které se konalo o víkendu 21. a 22. 10. v Srbsku. 
Napíšu ji tedy já. Součástí přeboru byly oslavy 30. narozenin oddílu, takže jsem viděl ušáky, o kterých jsem ani 
nevěděl, že existují. 
Organizátory musím pochválit za perfektní mapy a tratě, trička, atmosféru, skály, tenis, školku a skvěle vybrané 
místo. Radši nebudu psát, kde jsme byli - ochranáři nás nechytili :-) 
Ještě k výsledkům (více určitě přidá některý organizátor): 
Vetoše vyhrála Líba Fantová a Libor Kořistka, mlaďochy vyhrála Jana Zurynková a Radim Ondráček. V 
kategoriích dětí a nemohoucích si výsledky nepamatuju, někdo je sem prosím napište. 
Kdo by chtěl tričko, ať se zeptá Radima, určitě mu něco zbylo. 

Vláďa

 
  
 
CE  3km - děti bez fáborků 
1.  Horčičková Vendula   23:55 
2.  Šnajdar J.           58:38 
3.  Koucký M.            61:58 
 
CM  2km - děti s fáborky 
1.  Hiršová G.           18:50 
2.  Hirš Ota             20:55 
3.  Hasman Ondra         24:49 

4.  Horčička V.          25:10 
5.  Šnajdar F.           50:13 
6.  Kořistka M.          55:58 
7.  Vaštová L.           57:36 
8.  Vaštová K.           59:55 
8.  Vaštová A.           59:55 
10. Křístková M.         75:34 
11. Janečková J.         77:40 
12. Náměstkovi           77:40 

DN  3,2km - neaktivní 
veteránky 
1.  Vaštová S.           35:38 
2.  Zlesáková S.         40:15 
3.  Kalousová R.         41:15 
4.  Šnajdarová I.        42:44 
5.  Rančáková B.         70:10 
      Poborská H.          DISK 
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DV  4,6km - aktivní veteránky 
1.  Fantová L.           54:39 
2.  Bochenková J.        61:38 
3.  Šedivá M.            66:20 
4.  Pecková I.           67:20 
5.  Hubáčková J.         84:17 
6.  Zemanová J.          88:50 
 
DE  5,2km - elita dámy 
1.  Zurynková J.         49:40 
2.  Horčičková E.        50:19 
3.  Kunová D.            55:34 
4.  Hasmanová L.         55:52 
5.  Klapalová M.         59:17 
6.  Cigošová H.          60:38 
7.  Kupcová V.           61:34 
8.  Náměstková V.        62:08 
9.  Slováčková I.        69:59 
10. Filipová I.          72:33 
11. Pařízková V.         74:28 
12. Hiršová M.           87:11 
 
HN  4km - neaktivní veteráni 
1.  Bolina M.            52:12 
2.  Fanta V.             52:21 
3.  Adrián P.            55:30 
4.  Vašta K.             57:11 
5.  Starý S.             58:34 
6.  Klapal L.            74:36 
7.  Šnajdar L.                   102:46 
8.  Tlamsa R.                   110:00 

9.  Macků L.                    DISK 
10. Pekárek M.             Neklasif.  
 

 
 
HV  5,4km - aktivní veteráni 
1. Kořistka L.          53:43 
2.  Koucký R.            56:23 
3.  Hostaš Z.            60:20 
4.  Hirš L.              61:16 

5.  Novák V.             66:20 
6.  Bochenek M.          72:28 
7.  Kula J.              79:05 
8.  Janata T.            81:52 
9.  Fanta M.             82:42 
10. Machálek M.          84:07 
11. Šíp L.               86:46 
12. Švec J.                       130:15 
 
 
 
HE  7,4km - elita chlapi 
1.  Ondráček R.          55:27 
2.  Lebeda D.            58:10 
3.  Kalous V.            59:38 
4.  Sokolář Z.           61:49 
5.  Kolín J.             64:48 
6.  Sajal M.             69:58 
7.  Rázek A.             73:20 
8.  Vokurka J.           76:40 
9.  Pecka J.             79:36 
10. Šedivý O.            82:59 
11. Novák T.             84:52 
12. Blaha O.             86:06 
13. Křístek L.           89:08 
14. Zlesák M.            95:07 
15. Poborský P.               101:00 
16. Matoušek P.               108:49 

 
                 
 

WHAT IS FI ČÁK??? THAT’S KRKONOŠSKÁ 70, VOLE! 
by Alois Jirásek (14.3.2006)  

21:30  - příjezd ke Kaulimu do Jilemnice 
22:00  - glidrujem lyže 
23:45  - obdivuji dekorace (sušené květiny, 
                vázy, mušličky na hajzlu) v Kuliho 

  bytě 
24:00  - jdeme spát 
00:01  - Jakub chrápe, nemůžu spát 
01:15  - Jakub přestal chrápat 
01:25  - Míra chrápe, nemůžu spát 
02:00  - Přidává se opět Jakub 
03:00  - Míra a po několika kopancích i Jakub 

   přestávají chrápat a já konečně usínám 
03:20  - z pod peřiny ve složení Radims-Vera 

   se ozývá chrápání!!!! To snad není 
   možný!!! Přidává se i Jakub. 

04:00  - momentálně chrápe jenom Míra. 
4:30  - je klid, tvrdě spím 
5:00  - budíček! Ale vzhledem k tomu, že 
                 nikdo zrovna nechrápe, spím až do  

   5:30!! 
5:45  - baštím magnezko, snažím se něco do sebe natlačit co nejvíc energetického žrádla, moc mi to nejde, jsem 
                 nevyspalý a vůbec... 
6:30  - odjíždíme do Špindlu 
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7:15  - dostáváme čísla a usádlujeme se na spodní stanici lanovky v kanceláři náčelníka, což je Kauliho táta, z  
  okna pozorujeme přicházející závodníky jak se chodí vychcat k lezecké stěně a řešíme co ještě sežerem a 
  jak pojedem oblečení. Je zataženo, sněží a -8°C 

7:20  - cucám enervitovou tabletu proti křečím co jsem dostal od Kauliho 
7:50  - ověšeni čísly korzujeme davem závodníků 
7:55  - taky ochcávám tu lezeckou stěnu 
8:00:00  - Start! S číslem 1 letos jede Rumový express 
8:00:10  - fakt nekecali, bruslí se hned od začátku sjezdovka!! začínáme se řadit do koridoru 
8:09:00  - před námi startují nějaká podivná individua v hokejových dresech s nápisem ČÁGO KÁMO!, pivním 

  kloboukem Amstel a mažestrákách. Vše se vzápětí vysvětluje, je to Vávra a část ánsámblu divadla Sklep 
8:09:30  - startujeme! a začínáme se hrabat tou rozemletou břečkou po sjezdovce do kopce. Naštěstí po půl kiláku 

  se odbočuje na stoupající svážnici. Tam také předjíždíme Rumový express jedoucí ve svítivo oranžových 
   trenkách. 

8:15:00  - už mi někdo asi 10x přišlápl hůlku 
9:00  - sláva, horní stanice lanovky, jsme nahoře 
9:45  - bohužel jsem se spletl, byli jsme teprve v půlce, stoupat jsme přestali až teď. 
9:50  - Vera se už chvíli veze na gumě, Míra táhne, začínám ztrácet přehled o čase 
25 km  - Pražské boudy, druhá občerstvovačka. Naivně se ptám Míry jestli už jsme v půlce. Zatím jsem do sebe 

  nalil jen půl litru čaje, půl litru rozpuštěného magnézka, 2 kelímky ionťáku, 1 tatranku, 1 enervitovy gel. 
  Naštěstí se začíná dělat hezky. 

30 km  - Alois Jirásek - Temno. 
31 km  - Veru táhne Radims, mě Míra hází gumu a asi kilák mě pomáhá do jednoho kopce 
35 km  - začínáme stoupat na Černou horu, žeru tatranku a další karbošnek 
36 km  - Temno je bestseller, Míra je hovado. Se mnou na gumě předjíždíme do kopce několik týmů, píchá se jak  

  o život. 
38 km  - Jsme nahoře. Sjezd dolů a hurá na občerstvovačku opět na Pražských boudách.  
40 km  - Svítí sluníčko, další 2 ionťáky a tatranka, doplňuji zase flašku s pitím. Málem zvracím, Vera mi strčila  

  pod nos sardelovou pastu, jestli si nechci zobnout. 
43 km  - začínáme zrychlovat, Vera je zase na gumě, táhne Kuba. Mě si Míra v rámci urychlení týmu uvazuje  

  taky. Jedem sice jak hovada, ale bohužel na úsecích po rovině to není moc příjemné - jedu stejně rychle,  
  občas rychleji a chvílemi málem schytávám hůlkou do ramene, mezi nohy apod. Už jsem pochopil že  
  Mírovo "teď bude jeden malý hrbek" = budeš bruslit min. 15 minut do kurva kopce! 

52 km  - vidím v dálce nějakou sjezdovku, je na ní dost lidí. 
53 km  - bohužel to není sjezdovka. je to naše trať aneb obávané stoupání na Bufet je před námi. Všichni to lezou  

  s lyžema v ruce, Míra okamžitě zahlásí že rozhodně nejel na lyžařské závody aby tu někde lozil s lyžema  
  v ruce. Takže v těch sračkách bruslíme a musím říct, že je to o trochu rychlejší. 

53,5 km  - Míra hlásí prdíky. Alois Jirásek měl napsat radši něco jiného. 
55 km  - Bufet. Pěkný podfuk, žádné obžerstvení tu není!!! Je až o celý kilák dál! Dávám si další enervitovou  

   tabletu proti křečím. Radims už taky vypadá žvejkle, tak vytahuju tabletu z pusy a dávám mu půlku. Je  
   rád. Další tatranka a ionťáky a čaj. Do cíle už jen 15tka, je ohlášen závěrečný finiš. 

60 km  - mám ze sjezdů totálně zmrzlé pracky, vůbec je necítím. 
63 km  - kuuuuuurrrrva. už je začínám cítit! 
65 km  - poslední dvoukilákové stoupání, každý se kousá a bruslí co umí. Je mi jasné už teď že to dám a  

  mobilizuju síly, na kopec se vyhrabu docela OK. 
67 km  - jedeme v kompaktní grupě, cíl se blíží 
69,5 km  - a jsme zase na sjezdovce, cíl 500 m pod námi. bohužel si tam zajezdili snowboarďáci, přibyly od rána  

  muldičky a kopky sněhu. Sebevrazi to pouští přímo z kopce. Ostatní se v tom pokouší nějak kroužit.  
   Samozřejmě že 3 jsme hodili držku. Nakonec to taky pouštíme. 

70 km  - cíl... byl to FIČÁK!!! FI ČÁK ZA 6:10:31. 

 
Večer ryjem U žhavých kamenů, Míra si pořád chladí čelo pivem. 4 dvanáctky, 3 hruškovice - je vymalováno. 
V neděli ráno je v TV přímý přenos z Vasova běhu. Kauli peče italskou bábovku a přiznává se že ty květinové 
dekorace má na svědomí maminka. Říkáme si že Vasák je naprostá pohodička. A nebo že by daší FIČÁK? Radši 
jsme vzali lyže a šli točit... 

Torky 
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Mistrovství sv ěta ve SMIKu. 
Tak a je dobojováno, dnešní sváteční den, jak se již stalo tradicí, že 17. listopad je v Praze nezaměnitelně spjat s 
tímto závodem, proběhlo již 13. Mistrovství světa ve SMIK u, což je závod v OB S MIgrujícími Kontrolami.  
 
Jak již bývá zvykem, tak závod má velký úspěch 
a letos se v prostoru "Nad Tunelem", což je 
známý prostor mapy pro OB Valy, sešel rekordní 
počet účastníků, který podle přihlášek čítal přes 
240 účastníků. Tradičně zajímavý terén a 
zkušený pořadatel udělal ze závodu, s centrem ve 
středisku VŠE nad obcí Točná, pěknou tečku za 
letošní OB sezónou. Trať byla zajímavá, ikdyž se 
oproti jiným letům ve střední pasáži více čekalo 
na kontroly, ale i tak dala všem zúčastněným 
dost zabrat, a to jak na volbu sběru kontrol, tak i 
fyzicky, neboť zde jsou fakt kopce. Nakonec se v 
daném hodinovém časovém limitu podařilo 
sesbírat všechny kontroly pěti borcům, kteří 
poslední čtvrtinu běželi stejnou pasáž trati a 
rozhodovalo se především na fyzické kondici v 
závěrečných kopečcích. Z vítězství se v cíli 
radoval Míra Seidl (v cíli za 59 minut), který tak 
přidal již druhý titul, a za ním pak v 
sekundových odstupech doběhli Radim 
Ondráček a Olda Janeček, následovaný Alešem 
Balcarem z Hradce a Ondrou Kazdou z Jičína. V 
ženách nasbírala nejvíce kontrol a tím i bodů 
Simona Karochová. 

Míra 

 

 

 

 

 
 

Rodinná rekreace 
Už po mnoho let jezdí na soustředění  TJ Ekonom na konci prázdnin do Dobronic za orienťáky rodiče s dětma. 
Výkonní závodníci znají tamní prostor jak své boty, tak by je to tam nebavilo. A děti si užijí. V prvních ročnících 
hráli dětské role bratři Šediví a slečny Bochenkovy, dneska řádí Josefína, Madlenka, Terezka, Hasáci a spol. Letos 
se účastnilo 17 dětí s proměnlivým počtem rodičů. Program byl, především díky nezničitelné Ivče Šnajdarové, 
tradičně bohatý. Děti si užily závodů, her, dobrodružství, výletů i diskotéky. My rodiče jsme dělali všechno proto, 
aby se děti přes den pořádně unavily, večer usnuly a my mohli jít na pivo. Ale  bohužel nevydržíme tolik jako 
jejich mladé organismy, a tak jsme piva moc nevypili. 
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Zlatý hřeb pobytu v Dobronicích bývá vždy na závěr. Štafety, ve kterých se mezi sebou utkají oddíly Ekonoma,  
které se účastní soustředění. Na  úsecích  se vystřídají všichni členové týmů  a disciplíny, každý rok trochu jiné,  
jsou různého stupně šílenosti (od hodu petangueovou koulí na cíl po plavání přes Lužnici s kolem na rameni). My 
s hromadou dětí jsme v porovnání s družstvy trénovaných borců v nejlepším věku vždycky naprostými outsidery. 
Ale až do letoška jsme pokaždé k velkému překvapení všech vždycky vyhráli. Pravdou je, že na závěrečný víkend 
obvykle přijela na návštěvu nějaká hvězda a my ji okamžitě nasadili. Předloni  poloprofesionální plavec Matěj 
Stejskal získal rozhodující náskok na plaveckém úseku k  hospodě Pod hradem a zpět. Loni zase Honza Novák 
odjezdil sám téměř všechny kanoistické, kajakové a veslařské úseky.  
 
Letos nám ale žádná posila nepřijela a na závod proti namakaným lyžařům, šermířům, volejbalistům a dokonce 2 
družstvům gymnastů jsme zůstali pouze maminy, fotříci a děti. Ale některá družstva brzy odpadají. Lyžaři 
nezvládli triviální orienťák mezi táborovými chatkami a šermíři se cvakli s pramicí u jezu. Po půlce závodu 
vedeme o 5 minut. Je to však nejen zásluhou neschopnosti soupeřů, ale především díky heroickým výkonům 
našich borců. Honza Pecka například míjí na trati lesního krosu borce o 15 let mladší a o 20kg lehčí jako patníky. 
A Rita ve stejné disciplíně předvádí svůj pověstný gazelí krok, kterým před 20 lety drtila registrované atletky při 
odborářských soutěžích. Ivča Šnajdar dojíždí z bikového úseku s krvavou holení a Míra po kombinovaném úseku 
pramice-běh  tiše zvrací zbytky oběda. Pak se však naši ne a ne trefit tou petangueovou koulí a gymnasté jsou 
rázem o kus před náma. 
 
A zrovna teďvychází úsek na mě! Je to jedna těch z bláznivých disciplín. Sedmičlenný tým se má nejdřív pomocí 
jedné kanoe a jednoho pádla přeplavit na druhý břeh řeky, tam společně vysápat kolmý svah (100m převýšení, 
zhruba v polovině tak skalnatý, že je nutno k postupu použít lano), nahoře u kapličky hlasitě zařvat směrem 
k táboru týmový pokřik a seběhnout po červené zpět k řece. Pak musí jeden člen  přeplavat řeku a pomocí jediného 
pádla přivézt rybářskou pramici, na níž se tým přeplaví zpět na břeh, kde je tábor, aby mohl doběhnout posledních 
pár set metrů do předávacího území.  Jo a celý se to běží v záchranných vestách. 
 
Představuju si teď, jak by asi  moji totálně nesportovní kolegové z práce čuměli na sestavu, kterou tvoří elegantně 
prošedivělý vážený soudní znalec, náměstek VZP s manželkou, matka tří dětí, žák 8.třídy,  jeho mladší bratr 5.třída 
a padesátiletá účetní.… 
 

Úvodní část (transport v potápějící se 
kánoi) jsme přežili. Gymnasti ale byli 
nějak šikovnější a zvýšili náskok. 
Vyrážíme do toho krpálu. První 
zahlcené gymnasty míjíme už pod 
lanem. Nad ním se dusí další. Ale i já 
začínám vidět zelený hvězdičky. 
Snažím se držet Honzy Hubáčka, 
přeborníka Luhačovic v H14. Tempo 
je šílený. Nahoře váží každá moje 
noha 300kg a nedá se ohýbat v koleni. 
V plavecké vestě se nedá dýchat. 
Honem rychle ušácký pokřik u 
kapličky a následuje sešup dolů k řece. 
V něm jde hlavně o to se nezabít. 
Soudní znalec ze sebe rve oděvy 
včetně záchranné vesty a nahý se vrhá 
do kalných vod Lužnice. Gymnasta 
skáče elegantní šipkou za ním a 
nasazuje technicky dokonalý závodní 

kraul. Hlava pod vodou, nádech každé třetí tempo. No nazdar, na toho teda Lukáš nemá! Ale hele, kam to ten 
gymnasta plave? Místo na protější břeh pro pramici si to valí po proudu k Dobronicům. Teprve řev diváků ho 
obrací správným směrem. U pramic jsou  oba borci téměř stejně a pak kličkují společně řeku a narážejí do sebe 
neovladatelnýma loděma. Nakonec se nám podařilo nastoupit o chlup dříve než oni a jedeme na předávku. „ 
Vystupuj! Dělej!“ řve nahý znalec na paní účetní a dloubá jí pádlem mezi žebra. Ta skáče do pobřežní vegetace a 
po bahnitém břehu sjíždí do vln. Podobné kreace předvádějí k obveselení četných diváků i mnozí další soutěžící.  
 
Po doběhu jsem úplně hotová. Ale opět se dostáváme do čela závodu. 
 
Zbývá už jen běh na chůdách a závěrečná disciplína: běh okolo hřiště s kajakem, ve kterém sedí pasažér. No a  
tady jsme to bohužel prokoučovali. A hned dvakrát. Jednak se naši nejsilnější muži, určení k této vzpěračské 
disciplíně, příliš vžili do role diváků u atrakce s pramicemi, kde se topila družstva na 3 – 5. místě, a nestačili se 
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včas přemístit ke hřišti, ale udělali jsme chybu i při výběru pasažéra. Kořistník nám odmítl půjčit půlročního 
Daniela, Peckovi Terezku, tak jsme nasadili odvážného prvňáka Filipa Šnajdara. Filípek je ale po rodičích, tedy 
žádná muší váha.. A gymnasti do kajaku posadili svou krásnou éterickou kolegyni. Ta je motivovala něžnými 
lichotkami i tajuplnými sliby, když jí donesou první do cíle. Proti tomu jsme byli prostě bez šance. 
 
Jaké poučení pro příště? Bez hvězd to nepůjde. Míro Sádlo, už jsi dost starý. Co takhle pořídit si nějaké děti? 
 
Při vyhlášení výsledků jsme na bednu vyslali našich 17 dětí a pořadatelé honem měnili připravené šampaňské za 
bednu čokolád. 
 
Já osobně jsem z toho, že jsem se dokázala v tom šíleném kopci Honzy udržet, měla větší radost než z medaile na 
MS veteránů. 
 
Takže příští rok zas do Dobronic. 

Líba 
 
 
 

Sixnumbers – šestidenní cykloorienta ční závod  
Dlouho jsem přemýšlel, jestli se na Sixnumbers přihlásit. Dlouhé orientační bodovací cyklozávody mě baví víc než 
MTBO, ale nebude to moc, šest etap? Na druhou stranu, pořádá to Báža Lepšík, zakladatel českého MTBO. 
Osobně ho sice neznám, ale slyšel jsem o něm zajímavé věci. Navíc z webu je cítit, že jde o akci pořádanou 
s nadšením. Takových už moc nebývá. Další prázdninový program mi krachuje, takže se hlásím. Jsou na výběr 
kategorie jednotlivců či dvojic (mužských či smíšených) – sehnat ideálního spolujezdce je vždycky problém, takže 
jdu do jednotlivců. Speciální kategorií, která se mně osobně netýká, jsou dvojice s dětmi v přívěsném vozíku – tzv. 
kategorie drncálků. Ta by mohla mít u ušáků úspěch. 
 
S cílem optimalizovat dopravu nabízím na webovém fóru místo v autě, ozývá se mi nějaký kluk. Cestou zjišťuju, 
že jezdí MTB maratony. Prý má letos najeto „jen“ nějakých 10000 km, byl asi 14 dní nemocný... Tak tolik já 
mívám za 3 roky. To bude setkání dvou odlišných světů. Správně odhaduji, že minimálně zpočátku mu budou 
chybět zkušenosti. Do centra závodů ve Staňkově jsme přijeli ještě za světla, takže jsem ani předzávodní přípravu 
neodfláknul a všechno si pořádně namaloval, pospojoval a rozmyslel. Vymýšlení možných tras mi přišlo o dost 
jednodušší než na Bike adventure – především kvůli menšímu rozměru mapy a nižšímu počtu kontrol. Zatímco na 
BA je kontrol 35, tady jich bylo v jednotlivých etapách mezi 22 – 26. Uvažování, které kontroly můžu objet, se 
mění spíš na to, které vynechat. U prvních dvou etap na Třeboňsku navíc náročnost plánování snižuje fakt, že 
vrstevnic na mapě není moc a ač nejde o úplnou rovinu, volbu postupů moc neovlivňují. 
 
Pondělí – 1. etapa. Dopoledne přichází slavnostní zahájení. Uvozují ho, stejně jako pak každý den vyhlášení, tóny 
hymny akce – skladby Cundalla ryschawá od skupiny Wohnout. Z Bážova úvodního projevu mám pocit, že to 
bude opravdu exot, ale nemyslím to samozřejmě nijak zle. „Už při vymýšlení názvu akce jsme mysleli na šukání.“ 
Vlastně to není žádné překvapení, pro propagaci závodů nechal Báža vyrobit speciální šprcky Sixnumbers, které 
pak také každý závodník nafasoval.  
A jdeme závodit. Po startu dostávám bodové ohodnocení kontrol a hned vidím, že není skoro co řešit. 
Nejhodnotnější kontroly jsou přesně tam, kde jsem je čekal, a moje večer v klidu naplánovaná trasa se zdá být 
ideální. Netřeba počítat kilometry. Vím, že tohle bych měl stihnout, a poměrně svižným tempem vyrážím. Před 
první kontrolou mě předjíždí borec: „Pojeď, rozjedeme to!“ Přeřazuju tedy na vyšší rychlostní stupeň, ale po pár 
stovkách metrů ho nechávám být. Touhle rychlostí jezdím 40minutové závody a ne 4hodinové. Prostě na to buď 
má (a pak bych s ním stejně zahynul), a nebo mu brzo dojdou síly. A stejně na první křižovatce odbočuje na cestu, 
která vede leda do bažin. Po třech kilometrech mě opět dojíždí. Kus po silnici spolupracujeme, ale na lesní cestě ke 
kontrole je zas rychlejší. Navíc u kontroly musím překládat mapu, takže ho ponechávám podruhé svému osudu a 
pokračuju svým rozvážným tempem. Nemusím se uhnat hned první den. Za hodinu odjíždím po vracečce od 
kontroly a po dvou stech metrech od lampiónu potkávám borce v protisměrů. Co si pamatuju, jeho komentář moc 
slušný nebyl. Dojel mě potřetí a mnohem rychleji, než jsem čekal. Na rychlé silnici jsme chvíli střídali, ale pak 
došlo na moji předpověď – po zhruba dvou hodinách závodu mu začaly docházet síly a následující asi hodinu byl 
přede mnou dvakrát: Když jsem se krmil banánem a pak na silničce při přecházení přes potok v místě 
rekonstruovaného mostku – přecházet po kluzkých a úzkých kládách mi fakt moc nešlo. To už jsme za sebou měli 
rozhodnutí, že si původně naplánovanou trasu můžeme ještě prodloužit o pár kontrol.  Postupem času se ale můj 
spolujezdec z krize dostal, zatímco já už toho začínal mít plné zuby. 
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Zbývá už jen sběrka a jedna kontrola na cestě k ní, ale taky jen něco málo přes 20 minut do limitu. Mám dojem, že 
ta kvalitní asfaltka má vést až ke kontrole. Nebo možná ne, na kopci má odbočovat cesta doprava a kousek po ní 
by měla být. Jenže žádná tam není, sjíždíme podél louky k nějaké vesnici. Ani jedno tam přeci nemá být. Teď už je 
jedno, jestli se těch pár baráků jmenuje Zajíc nebo Žabárna, prostě jsme v pr… kilometr od kontroly. Budeme mít 
co dělat, abychom stihli limit, i když pojedeme po silnici přímo do cíle. A kontrolu za 30 bodů necháváme lesní 
zvěři (v tomhle případě nemůžu ani obviňovat mapaře, i když asfaltka teda mohla být značena jako asfaltka – ale 
jinak chyba patří do známé skupiny chyb, které vyrábím, když mě příliš rychlé tempo unaví… protože z asfaltky se 
určitě odbočit mělo, i když ne na cestu, ale na průsek, u kterého je vlastně normální, že skoro vidět není). Silnice k 
cíli vede sice téměř po rovině, ale i převýšení 1 metr stačilo k tomu, abych se neudržel v háku. To znamená, že 
posledních 5 kiláků jedu sám a do cíle dojíždím necelé 2 minuty po vypršení svého limitu. V cíli padám na zem a 
ležím tam asi 10 minut. Pak začíná poprchávat. To je mi jedno. Když už leje víc, zvedám se a mířím ke stanu. Lezu 
dovnitř a pak taky do spacáku – oblečen stále v závodním, je mi kosa, ale nemám sílu se převléct. Hlavně že cíl 
byl, nezničit se hned první den.  
Výsledek není tak špatný, jsem i přes nenalezenou předposlední kontrolu třetí – můj spolujezdec, který dojel do 
cíle asi o minutu dřív, je místo za mnou – startoval  dvě minuty přede mnou, takže trestné body má o 2 víc. Je ze 
Smržovky a jmenuje se Víťa Balej. 
 
Úterý – 2. etapa. Pár minut před mým startem začíná zase pršet a je docela zima, takže vyrážím v bundě. Bodové 
ohodnocení kontrol mě nepřekvapuje, pojedu zhruba to samé co včera, jen v opačném pořadí. Včera nenalezenou 
kontrolu tentokrát nacházím relativně bez problémů, jedna kontrola je asi jinde než včera – na správném místě 
nacházím jen nasypané lístečky, takže nejspíš bude ukradená, ale v další zatáčce překvapivě stojan potkávám. Déšť 
ustal, takže bundu sundávám, ale klády místo chybějícího mostku kloužou dnes ještě víc. V závěrečné části volím 
bodově výrazně hodnotnější, ale také rizikovější variantu. Úsek u Lužnice po turistické značce, jehož jsem se po 
vyprávění od soupeřů bál, ale není tak strašný. Pravda, most přes řeku chybí. Musí se brodit, voda je nad kolena. 
Ač mi před koncem opět docházejí síly a dojíždím zase po limitu, určitě se to vyplatilo. Při překroční do 5 minut 
není penalizace tak citelná. Sice mně překvapuje, že mi už druhý den za sebou naměřili o něco vyšší čas než moje 
stopky a tím pádem také odměnili více trestnými body, ale tady to neřeším.Vzhledem k prakticky bezchybnému 
výkonu mě až páté místo překvapuje, ale rozdíly jsou přede mnou malé, a za mnou je velká díra. Vítězí stejně jako 
včera Darryl Taylor z Nového Zélandu, účastník letošního mistrovství světa v MTBO, a celkově má už pěkný 
náskok. Večer nás čeká promítání, Marek Ročejdl ukazuje snímky z Camel Trophy a on i Stejski až příliš skromně 
přiznávají, že ačkoli šlo o krk, že to byl veskrze komerční podnik. 
 
Středa – 3. a hodně netypická etapa. Cíl je totiž na jiném místě, a to navíc celkem daleko – na Zvůli. Přes pár 
kontrol na takřka přímé cestě to je to 52 kilometrů. Ráno nafasovat velký igelitový pytel, do něj sbalit všechno 
potřebné pro přežití na Zvůli, a naložit na Avii. A pak už jen čekat na svůj start. Volba trasy není vůbec náročná – 
již z předzávodní přípravy bylo jasné, že se dá kromě asi 6 kontrol stihnout vše. Bodové ohodnocení kontrol 
rozhoduje o tom, že vynechám kopcovitou pasáž v jihovýchodní části a na rozjetí vyrážím pro čtyři kontroly 
v rovinatém prostoru, kde se částečně jezdilo i v minulých dnech.  
Po odjezdu ze čtvrté kontroly dojíždím nějaký mix, po chvíli je předjíždím, snaží se ale spolupracovat – s klukem 
se střídáme a holka jede vzadu, takhle jedeme asi 2 kilometry po silnici, pak diskutujeme, na jakou další kontrolu 
kdo jede – shodujeme se, že kontrolu za 20 bodů na podezřelé lesní cestě vynecháme a zamíříme po kratší trase 
směrem ke Zvůli. Pak se hovor ani nevím jak stáčí na téma Bike Adventure – tak nějak mlhavě tuším, o koho jde. 
„Vy jste ti letošní vítězové?“ – „Jo.“ – „My jsme vedli po první etapě.“ – „Ty jseš Martin Sajal?“ – a úspěšně se 
zakecáváme, druhá etapa letošního Bike Adventure je zajímavé téma a vyprávění, jak se dá závod úplně zkazit 
dvojím započítáním kontroly na Velké Deštné, taky... Najednou dojíždíme na křižovatku, mapu už pár minut moc 
nesledujeme. „Tady už máme jet doleva?“ – „To ještě nebude ono, navíc máme jet rovně a druhá cesta odbočovat 
doprava. A tohle je odbočka doleva.“ – „No jo, tvar křižovatky nesedí. Ale je to asfalt a jiný asfalt tu odbočovat 
nemá.“ – „Ještě je to brzo a ten tvar neodpovídá.“ – „No tak jo, pojedeme ještě rovně“. Po pár stech metrech je 
jasné, že jedeme blbě. Nesedící tvar křižovatky není omluvou, ten už je dnes minimálně třetí. Super, mám další 
kategorii svých chyb, nechat se přesvědčit ke špatné variantě, ač sám bych jel dobře. Kdyby to BA nevyhráli, tak 
se ukecat nenechám. Moje blbost. Takhle pojedeme skoro okolo té kontroly, kterou jsme nechtěli brát, tak pro ni 
zajedeme. Já věděl, proč jsem se jí bál... Odbočka ke kontrole neexistuje a naše cesta se nějak podivně kroutí. 
Aspoň že si jsem celkem jistej, kde vyjedeme. Moji spolujezdci však váhají a začínají ztrácet. Spolupráci odepisuju 
a raději jim ujíždím. 20bodová kontrola není moc dobrá náplast za ztracených 15 minut, navíc jsme byli asi 5 
minut od další kontroly, ale to nám došlo až další den... Chybama se člověk učí... Ale jinak bylo seznámení 
pozitivní, Mirek s Markétou budou jezdit příští rok za Ekonom MTBO a taky LOBy.  
Vím, že jsem chtěl sebrat všechny kontroly v okolí Zvůle, ale tenhle zásek mi to může překazit. Nasazuji stíhací 
tempo, mapu vždy překládám za jízdy (mám to celkem nacvičené z BA z mixů a v kopcích to jde dobře), dokonce 
i vodu z pet lahve přelévám do cyklistické flašky za jízdy. Ale ani to nepomáhá, brzy vím, že k 50bodové kontrole 
u Landštějna to stihnu jen velmi těžko. Takže aspoň jedu poslední kilometry na pohodu a limit stíhám s rezervou. 
V cíli porovnávám výsledky se soupeři, na nejlepší mi chybí přesně to, o co mě připravil popisovaný zásek. Vede 
Víťa Balej a má z toho obrovskou radost, vypadá to, že dnes vyhrál. Najednou však zmlkne. Na první místo se 
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dostává neznámé jméno – nějaký Mark Hayman.A hlavně rozdílem 50 bodů – musel jet trasu, kterou hodnotím 
jako „to by dal tak leda Sádlo“. Na vyhlášení se však neobjevuje a tak začínám věřit fámě, že si to jméno 
pořadatelé vymysleli, aby si udělali z Víti srandu. Předchozí dva dny nejel, má podezřelé číslo čipu... V celkovém 
pořadí je každopádně nezajímavý a tudíž je nezajímavý i pro mě – i přes dnešní 7. místo se dostávám celkově na 
druhé. Důležitá je totiž hlavně vyrovnanost, je tu mnoho lepších cyklistů, ale skoro každý už alespoň jednu etapu 
vyloženě pokazil.  
Večerní program nejen mě velmi příjemně překvapil – koncertoval harmonikář Venca Koubek. Nedokážu sám 
koncert slovy popsat, tak si vypůjčím útržek z Bážova článku: „Ještě jsem úplně nevěděl, jestli vám všem bude 
jeho hudba sedět, věděl jsem jen to, že pokud se někam bude hodit, tak to bude právě cíl třetí Tajemné etapy. No 
prostě viděli jste sami, přijel, viděl, otikal si nás (tikťak, tikťak, tikťak) a jasně zvítězil... Tóny sága Jardy Jeřábka a 
surový hlas Vency braly dech a nenechaly nikoho na pochybách, že jsme shlédli něco obrovského. Jeho životní 
moudrost mu nelze než závidět.“ 
 
 
Čtvrtek a 4. etapa – návrat do Staňkova: Ráno sbalit stan a vůbec všechno ostatní zas do pytle a čekat na svůj 
start. Vidím Víťu Baleje, tak se ptám: „Jak jsi naladil na dnešní etapu?“ – „Tentokrát to bylo opravdu extrémní, 
různě jsme to míchali. Dneska to nebude dobrý.“ reaguje na moji poznámku, že ve Smržovce jsou přece zvyklí 
v noci chlastat a ráno závodit. „Jo, ve tři ráno jsem vás slyšel... jak se zadařilo s reproškama?“ – „To se mezi námi 
gentlemany neříká...“  
Po startu dostávám bodové ohodnocení kontrol a opět žádné překvapení. Je třeba jet do oblasti, kterou jsme včera 
skoro všichni vynechali. Myslím si, jak rychle jsem vyrazil a že nejedu špatně, ale už při odjezdu od druhé 
kontroly potkávám v protisměru podezřele rychlého borce. Šest minut po mě byl ve startovce Mark Hayman, takže 
on nakonec existuje? (Ano existuje, je to Angličan s italskou manželkou a taky účastník MS v MTBO). Velmi brzy 
mě dojíždí, jede se po asfaltu, takže se chytám do háku. Nevím proč, ale snaží se mě utrhnout, hází mi vlnky, ale 
s tímhle nemá šanci. Po kilometru však výrazně zpomaluje a zkoumá mapu, já už to tam znám, tak ho předjíždím, 
ale překvapivě se za mnou nevydává. K další kontrole jsem mu ujel o více než půlminutu, ale zhruba o stejný 
interval je přede mnou i Víťa Balej, co startoval 4 minuty po mně. Ta objížděčka na dvojku byla asi opravdu 
zbytečně opatrná. Hayman se ke mně opět blíží, jenže na křižovatce vyrábím hloupou paralelní chybu a jedu 200 
metrů z kopce směrem do háje. Tak to už se ním nesvezu. 
Pokračuji tedy sám, další špatné odbočení přichází ve Starém Městě pod Landštejnem, kde jsem nějak nepochopil 
místní uzavírku silnice. Díky tomu jedu postup, co jsem fakt nechtěl, ne něm dělám další chybu, pak mi ještě při 
snaze o vytažení banánu z kapsy vypadává i tatranka. Dnes podruhé předjíždím dvojici reprošek a to potvrzuje, že 
ten postup byl fakt špatný. V tu chvíli už ztrácím na Haymana s Balejem okolo 20 minut, tak se to snažím dohnat, 
překládám mapu za jízdy z kopce, což není moc dobrý nápad, jedu pak asi dva kilometry s mapou v zubech. 
Kontroly na placce, se kterými se začínalo včera a na něž jsem trochu myslel i dnes, už těžko stíhám. Potkávám se 
se zajímavou trojicí – Aleš Gregor z Bikebase.cz sice nezávodí, ale veze za sebou v háku nějaký mix. Chvílemi 
mám co dělat, abych se udržel, to se mi při závodě tohodle typu ještě nestalo. Asi nějaká cyklistka... Ale zase jim 
pomáhám mapově. Po delším úseku se oddělují, ani toto zrychlení už nemohlo pomoci, abych stihl nějaké kontroly 
navíc, dojíždím do cíle opět turistickým tempem.  
Průběžně ale ztrácím na vedení je pár bodů a díky lepšímu času porážím dokonce Darryla. Po chvíli dojíždí do cíle 
Hayman, má jen o 40 bodů víc (čekal jsem větší nakládačku) a hlavně bez Baleje. Asi tam někde zahynul, myslím 
si. Jenže nakonec Víťa dojíždí skoro v limitu, má ještě o dalších 30 bodů více, a dnes už mu vítězství nikdo 
nevezme. Tak takhle se na to musí, večer se pořádně ožrat... Dostává se tím přede mě i v celkovém hodnocení. 
 
V pátek následuje volný den a přejezd do Horní Stropnice. Centrum je na tamním koupališti a hned z něj je vidět, 
že Novohradské hory jsou opravdu pořádné hory. Mnozí se jdou projet, já však kolo dnes nechci ani vidět a radši 
se válím u stanu. Podvečerní smržovácké štafety (panák zelené, přeplavání bazénu, pivo a krátký běžecký 
orienťák) taky radši sleduji z pozice diváka. Večerní koncert má být kulturním vrcholem akce, předkapela 
Crossband sice hraje pěkně, ale někdy si předzávodní přípravu udělat musím – podle umístění kontrol to vypadá, 
že volba nebude jednoznačná. Mám připraveno několik variant, mezi nimi jednu rizikovou, tu už si počítám na 
minuty – abych to zvládl, musím jet průměr těsně pod 22. V horách je to celkem ambiciózní. Už tak počítám 
s dojezdem těsně po limitu, do 5 minut se to ještě vyplatí. Následující koncert skupiny Tři sestry revival band mě 
už ale zvedá z lavice, atmosféra je úžasná. Před týdnem jsem byl na festivalu Love planet, tam byly sice lepší 
skupiny, ale atmosféra je lepší tady. Po koncertu jdu spát, nejsem ze Smržovky, abych to zítra po pařbě ujel. Navíc 
startuju 00, tj. pojedu minimálně první dvě hodiny úplně sám. 
 
Sobota – 5. etapa. Bodové hodnocení kontrol jsem takhle čekal. Takže jdu naplno do naplánovaného rizika. 
Téměř jakýkoliv zásek znamená nutnost vynechat spoustu kontrol. První část trati jde hladce – změřené kilometry 
sedí, časový plán taky. Jedu o minutu rychleji, než mám napsáno na taháku. Pak však přichází běžná volba těchto 
závodů – vjíždím na louku, v mapě cesta pokračuje, na louce je vidět jen náznak. Tedy náznaky dva. Levá, nebo 
pravá? Jsou úplně stejné. Volím pravou, okolo lesíka a podél kukuřice to vypadá dobře. Skrz kukuřici do nějakého 
údolí už ne. Tím bahnem dál nepojedu, měl jsem jet doleva. Přebíhám údolí s kopřivami a běžím s kolem do kopce 
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nahoru, kde tuším tu správnou cestu. Tyhle ztracené 3 minuty mi budou chybět. Ale nevzdávám se, ani průjezd 
louky s kravami ohraničené elektrickým ohradníkem mě nerozhází. V nejvyšší části Novohradských hor, kde jsem 
se obával nesedících cest, problémy nenastávají. Ještě se to dá stihnout.  
Odbočka ke kontrole 37 však nevypadá nejlépe. Cesta? No kdysi tudy projel traktor... Jet se po ní nedá, ale na 
správném místě jsem stopro... Proti mě běží dvojice: „Máš třicetsedmičku?“ – „Ta má být přece tam, odkud jdete 
vy.“ Ale pokračuju dál. Cesta už skoro není vidět, sezhora se připojuje průsek. Aha, ještě  100 metrů tohle cestou 
necestou. Radši se rozhlížím okolo. Klíčový moment celých šesti dnů .V pokračování toho průseku, někde na 
světlině, vidím lampión. No správně zrovna není.  
A hlavně další ztráta, se kterou jsem nepočítal. Limit vyprší za 55 minut. Přímo do cíle je to asi 17 km. To by se 
samozřejmě dalo. Druhou variantu mám spočítanou, že ji dám tak za hodinu a pět minut. Je na ní ale dalších 160 
bodů. Musím je vzít všechny a nevytuhnout. Jedu co to dá, odhad opět vyšel. V cíli jsem o sedm a půl minuty po 
limitu. Prvních 6 minut je ok, každý znamená jen 2 body dolů. Další dvě už ale po pěti. Ale stejně výrazně porážím 
Kládina s Kubínem v kategorii mužských dvojic, celkově nejlepší závodníky. Nebude to tak špatné. Všichni 
soupeři výrazně ztrácí – Víťa Balej sice skoro dohnal ztrátu po píchnutí na prvním postupu, ve střední pasáži ale 
přidává kontrolu navíc a pak už nestíhá – jede rovnou do cíle a těch 160 bodů ze závěru mu chybí. Takže druhé 
místo celkově mám skoro jisté. Hayman už také není tím, čím byl předchozí dny. A odpadá i Darryl – je mu nějak 
špatně, nenašel kontrolu 37 a zasekl se tam – takže už vedu i celkově? Nakonec ne, tu divnou kontrolu dodatečně a 
podle mého správně připočetli všem, co ji nenašli. Ale mohlo by to vyjít aspoň dnes. Do cíle však přijíždí můj 
spolucestující z auta. Petr Cvengroš se už zdá se skamarádil s mapou, poráží mě o dva body.  
No co, důležitější je celkové pořadí, na Darryla ztrácím jen 25 bodů. Přípravě na poslední den se už moc nevěnuju, 
stejně jsem to měl rozmyšlený už před dneškem. Doufám, že budu moct jen něco podobného, jako dnes. Jen by mě 
zajímalo, jak losují startovní časy. Zase 00! Poslední večer je ve znamení promítání šíleného cyklisty Jéni Kopky, 
který povídá o extrémním závodě napříč Aljaškou v šedesátistupňovém mrazu. Můžete jet na kole, na lyžích nebo 
pěšky. Já si to dovedu představit tak leda letadlem. 
 
Neděle – poslední etapa. Před startem se dozvídáme o dvou změnách: Kontrolu 37 dneska radši zrušili, stejně tak 
jednu další u hájovny – na závodníka tam skákali nějaký jezevčíci či co a závodník poslal prý někoho do pi.., 
nevím jestli jezevce nebo rovnou hajného. Já bych ho tam poslal taky, ale tu kontrolu jsem nebral.  
Start. Dobrý, pojedu zhruba to co včera. Jen mi to nějak nejede. Určitě to bude protivětrem. A mimo silnici větším 
bahnem – v noci 
pršelo. Jenže na 
půlhodinovém 
úseku rozdíl dvě 
minuty oproti 
včerejšku, to je i tak 
dost. Na další 
kontrolu to 
objíždím po silnici 
– vrcholovou 
prémii mezi 
Kohoutem a Slepicí 
vynechávám, když 
je dnes za nula 
bodů. Ale asi jsem 
měl jet horem. Na 
včerejšek už 
ztrácím 4 a půl 
minuty. A je tam se 
mnou už i Pedros 
Zaoral ze 
Smržovky, co 
startoval 10 minut 
za mnou, původně 
považovaný asi za 
jednoho z favoritů, ale dvě etapy totálně pokazil. Takže je známý hlavně tím, že vždycky vydržel nejdýl do noci 
pařit.  
Nechápu, že je tu tak brzo, ale tu fikačku na jedničku okolo kravína jsem fakt znát nemohl, když v mapě není 2 
kilometry žádná cesta. Další postup zkoušíme trochu střídat, ale pomoct dokážu spíš jen tím, že jsem tudy narozdíl 
od Pedrose včera jel. Blíží se kopec a očekávám konec spolupráce. Pedros na mě však čeká s tím, že mi chce 
pomoct. Tak fajn. Spolupráce funguje dobře – plán cesty máme stejný, když on překládá u kontroly mapu, jedu 
volně napřed a případně do sebe nacpu nějaké jídlo, mapově těžím ze znalosti trasy ze včerejška (takže na louce 
teď jedeme doleva a ne do kukuřice). Fyzicky na to nemám a tak jedu v háku, když to jde. Jedinou neznámou ze 
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včerejška, dvě kontroly na mapě blízko sebe, po cestě daleko, mám také rozhodnuté předem – jedeme přímo přes 
louku. Pak sice musíme pár set metrů lesem podél potoka, ale stejně se to vyplatí. V následném stoupání na Pedros 
zas musí čekat.  
Po další kontrole mám jasno – zamířit k cíli a cestou vzít stejných posledních 7 kontrol jako včera. Tam už mě nic 
nemůže překvapit, mezičasy za včerejška mám vypsané. Náhle mě však opouští Pedros, jede ještě pro 50bodovou 
kontrolu na takovém místě, že jsem si ji už v pátek večer rovnou škrtnul. Leda za 80. Konečně dojíždím na trasu 
stejnou se včerejškem, měl bych jet stejně rychle jako včera. Tak dobře se ale necítím, vynechám tedy zajížďku 
pro dnes 10bodovou kontrolu. Pak už mám vše pod kontrolou a do cíle dojíždím půl minuty před vypršením limitu. 
V tu chvíli moc šanci na vítězství nevěřím. Dnes mě poráží lepším časem Víťa Balej a pro mě překvapivě i Pedros, 
kterého jsem po rozdělení a odjezdu na moji neoblíbenou kontrolu odepisoval – má o 20 bodů více. Napjatě však 
očekávám Darryla, už má po limitu, a ještě se neobjevil. Nakonec dojíždí skoro o 10 minut později. Kolik má ale 
bodů? Přímo u počítače orgnizátorů čekám, až si vyčte čip. Vyčteno, teď už to jen odečíst. Dnes mám o 32 víc. 
Takže jsem vyhrál Sixnumbers! O 7 bodů.  
Darryla je mi trochu líto, nebýt té sobotní divné kontroly a jeho zdravotních problémů, asi bych neměl šanci. Ale 
dnes si to prohrál sám – ještě za polovinou závodu jsem na něj ztrácel pár minut, ale pak se vydal do vzdálených 
míst s lákavě ohodnocenými kontrolami, a nestíhal závěr. Konečně se mi podařilo zkušenosti z Bike adventure 
někde prodat. Teď už jenom vyhrabat čistý firemní dres na vyhlášení – ať Et netera už od začátku vidí, že 
zasponzorovat Ekonomu dresy byl dobrý nápad. Vyhlášení si celkem užívám, stát na pódiu vedle vítězů ostatních 
kategorií, což jsou většinou reprezentanti (a někteří i medailisté z MS), je celkem fajn pocit. 
 
Na závěr mě napadá jen zkopírovat to, co už jsem psal na web: „Zakladateli českého MTBO Bážovi Lepšíkovi s 
jeho pomocníky se podařilo výborně zkombinovat sportovní i kulturní část akce, především ta kulturní byla 
ojedinělá: dočkali jsme se koncertů i promítání fotek či videa z různých akcí. Když srovnám Sixnumbers s Bike 
Adventure, organizace BA je profesionálnější, ale Sixnumbers to dohání (a v mnohém překonává) svojí 
atmosférou a tím, že jde o akci pořádanou s nadšením. Při akci jsem se seznámil s několika závodníky, kteří se 
věnují primárně jiným sportovním disciplínám než MTBO (triatlonisté, biker co jezdí maratony, cykloturisté), a 
všichni odjížděli nadšeni, to myslím mluví za vše.“ 

Martin 
 
 
 
 
Bruslení 
 
Zdar ušatci, 
  
pro ty z Vás, které láká bruslení nejen na lyžích, ale i na bruslích, doporučuji http://brusleni.e-zpravy.cz 
případně též knihu"Na bruslích Českou republikou" - vyšlo před loňskými vánocemi. 
  
Pokud se týče vybavení, můžete se pokochat na http://www.nordicskater.com/blades.html 
  
4 páry klasických rychlobruslařských dlouhých nožů (vel. bot 2 x 43, 1 x 42, 1 x asi 41) též k dispozici u nás s 
možností zapůjčení, o víkendech budou ale asi nejméně 2 z nich obvykle v permanenci. Blízká Hostivařská 
přehrada i Milíčovské rybníky mají ovšem nekvalitní led. 
  
Rozbalit to na plné pecky na hladkém ledu s větrem v zádech je to neskutečný pocit. Nejsem exhibicionista, ale 
když klopím zatáčku, přítomní hokejisté prý přestávají hrát. Naučit se styl není nic obtížného a plavat snad umí 
každý. Přiznávám ovšem, že s vyraženým dechem to může jít asi dost těžko. 
  
Není však vhodné si při pádu zatnout konec rychlobrusle do... no zkrátka tam...jako já minulé pondělí v podvečer. 
Posměšky od zdravotnického personálu ženského pohlaví, které jsem musel vyslechnout leže na břiše na 
operačním stole v chirurgické ambulanci při šití tržné rány raději nebudu reprodukovat. 
  
Proti lyžím je výhoda, že nemusíte mazat. Chce to ale led s hladkým povrchem a především prostor. Jít někam na 
zimák nemá cenu. 
  
Dlouhý skluz na lyžích i bruslích přeje 
  

MirekF 
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Inbox     Jan Hokynář/F3/VSE 
 
Od: Mikulas Nedohnalnikoho <xnedm51@vse.cz>  

Komu: xhovj99@vse.cz 

Předmět: Byl jsem na tom tréninku 

Datum: 1. 12. 2006, 15:15 

 
Nazdar Jéňo, 
 
byl jsem na tom tréninku orienťáků, jak jsme se domlouvali, že to průbnem`. Škoda, že jsi nemoh`. Příště buď fit – 
budeš to potřebovat – však uvidíš sám.  
 
Bylo to v tělocvičně ve škole v pondělí od půl osmý večer. Člověk sice nestihne zprávy na Nově, ale i tak se dozví 
hromadu užitečných zpráv. V pánské šatně, kde se střetávají upocení lyžaři a čerství orienťáci, se mezi tekutými 
mýdly, mokrými ručníky a holými zadky živě diskutuje o tom, kde je nejvíc sněhu, mezičasech a formě soupeřů na 
posledních závodech, formě (tvaru) zúčastněných děvčat, novém typu přehazovaček a především správném řízu 
piva u Krákory. Docela se mi to líbilo, avšak člověk v tý šatně dlouho nepobude – v místnůstce 3 x 4 metry se 
mačká cca 20 – 25 lidí a odérek z upocených těl a bot je nepopsatelný. Však ucítíš sám. 
 
Vyběhnul jsem na palubovku, odkud se loudali poslední lyžníci. Jejich šéfik (Pádí v kopec, nebo jak to vlastně na 
něho volali) zaburácel pozdravem: „nazdar buzoly, tělocvična je vaše.“ Rozhlédl jsem se a kolem mě byly na první 
pohled sympatický lidičky: malý i velký, hubeňoučký i mohutný, holky i kluci. Obzvláště děvčata vyzerala naozaj 
dobre. Vůbec nikoho jsem neznal, ale jal jsem se doptávat. Zajímalo mě, co to obnáší stát se Ušákem. Když jsem 
se ptal už šestýho človíčka a přitom nezavadil ani o jednoho Ušáka, tak mi to přišlo divný. V tu chvíli jsem dostal 
herdu do zad balónem. Začala košíková na zahřátí. Osvěžily se mi vzpomínky na basketbal v televizi, ale na ty 
jsem zase rychle zapomněl. Začínali jsme čtyři na čtyři. Z šatny se mezi tím trousili opozdilci. Ti se bez zastavení 
hry přidávali k týmu, kterému se buď nedostávalo hráčů nebo dovedností. Končili jsme v počtu sedm na šest. O 
těch orienťácích jde hnedle prohlásit, že mají rádi běhání. Ona totiž košíková v jejich pojetí je zběsilé běhání od 
jednoho koše ke druhému. Jeden vystřelí na koš, nedá, chytne soupeř, běží na druhou stranu, vystřelí, nedá, chytne 
jeho soupeř, přeběhne hřiště, vystřelí, nedá a takhle to jde dokola, až to tam někomu spadne. A to se pak 
poplácávají po ramenou a radují se. Však je co slavit. Mě to docela vyšťavilo, lilo ze mě šíleně. Mají v tělocvičně 
teplotu jak v srpnu na sluníčku – jedni říkají, že je to příprava na letní sezónu, druzí podezírají jistého 
hospodského, že to má domluvené, aby se u něho po trénincích vypilo víc piva. Hru jsme zakončili po osmé 
hodině vykloubeným ramenem. Postižený hráč požádal okolo stojící, aby mu ho nahodili. To se stalo a on poté šel 
už jenom cvičit do přilehlé posilky. Orienťáci mají fakt smysl pro černý humor – hráč jim na chvíli překazil hru a 
tak mu říkají Kazdič. Byla to fakt intenzivní hra, však zadribluješ sám. 
 
Potom se balónu chopil jeden týpek. Řekl: „konec basketu, dneska bude dynamika a posilování.“ A zase ten jejich 
humor - i když by na jeho šlachovitém těle člověk špíček nenašel, říkají mu Sádlo. Začal rozhazovat rukama a 
ukazovat, kam který nářadí přijde. Jéňo, tolik nářadí venku jsem viděl akorát jednou a to když se u nás ve vísce 
v sokolovně malovalo. Byla z toho složitá opičí dráha, na jejíž proběhnutí bych potřeboval mapu. Bedny prý jsou 
kupky, lavičky se žíněnkama zastávají bažinku, skáče se přes koně, metají se kotouly letmo, rozdělané díly 
švédské bedny simulují hustníček a pak tam jsou na konci hezky dvě kozy vedle sebe. Instrukce trenéra zněla jasně 
- třikrát na začátek volně. Copak je to ale za trenéra, když nedodrží ani svoje slovo? Dyk ten sprint nebylo volně! 
A dal si dobrovolně ještě s dalšíma šílencema kolo navrch! Já jsem sípal v půlce prvního a pomalu kolaboval na 
konci třetího. Byl dán čas na vydýchání. Aspoň že dobrá půlka pelotonu ležela zničená v pololehu na podlaze jako 
já. Takhle jsme to zopakovali třikrát, nebo možná i víckrát. Tu dobu už mám v hlavě jenom mlhavě. Příděl 
okysličené krve totiž všechnu sežraly svaly a plíce – na mozek se pochopitelně už nedostávalo. Však budeš plivat 
plíce sám. 
 
Zatímco jsem lapal dech, začalo se hýbat s nářadím – asi se už sklízí, říkal jsem si. Než jsem se stačil sebrat, byl 
jsem přidělen k jednomu stanovišti. Sám jsem nevěřil, co se dá všechno vymyslet. Na duchně se šlape zelí, 
overballem mezi chodidly ve vzduchu mučíš břišní svaly, zkřivenej v tureckým sedu rovnáš záda, mrskáš sebou 
zamotanej do kruhů, taháš za gumu, napínáš si ruce závažím při poskakování na švédskou bednu anebo hraješ 
leklou rybu na žíněnce, což je údajně dobré na páteř. V tu dobu jsem se už koupal ve vlastním potu – na některých 
karimatkách nejen ve vlastním... Po sklizení nářadí se všichni svorně začali podle předcvičujícího protahovat, čili 
kroutit a hýkat v komických pózách. To už jsem jenom přihlížel a chechtal bych se na celé kolo – kdyby mi to 
namožená bránice dovolila. Možná nevěříš, však si zacvičíš příště sám. 



 27

 
Trénink jsme zakončili v hospodě. Spílali jsme vrchnímu, že nás nechává žíznit. Pivka do nás orienťáků padaly 
stejně dobře, jako do lyžařů u vedlejšího stolu, kteří mají trénink před námi, a do volejbalistů v protějším koutě 
hospody, kteří sportovali v tělocvičně ještě před lyžaři.  
 
Jéňo, půjdu příští pondělí zas. Docela se mi to líbilo. Jsou to príma lidi. Stanu se Ušákem! 
 
Tě pic, 
 
Miky 
 
 
Poznámka autora:  
Přátelé, to vyprávění není pravdivé. Pravda však je překroucena pouze v minimální míře, spíše jenom v jedné věci. 
Hádejte v které? Správně, nový člen nepřišel na trénink už nejméně 5 let... Takže to vlastně byla pohádka. 
Střihejte! ☺ 

Tomm Novák 
 
 
 

Noční let 
Musel to být úžasný pocit – tehdy, ve 20. letech XX. století, když ti nejodvážnější piloti začínali létat i v noci – oči 
přilepené na spoře podsvícené přístrojové desce, svist větru kolem křídel dvojplošníku, pravidelný zvuk motoru, 
kolem jen tma, tma a tma. O století dříve zmenšovali svět srdnatí jezdci Pony expresu, nyní piloti prvních 
pravidelných nočních poštovních linek. Chraplání rádia znělo jako přízrak vzdálených světů – ano, tam někde jsou 
lidé, čekají…Země spíše jen tušená kdesi v hlubině dva kilometry pod Tebou, hvězdy na dosah, stačí jen ruku 
natáhnout… 
Fantasticky to popsal Antoine de Saint-Exupéry, kterého si většinou každý spojuje toliko s Malým princem. Noc je 
zkrátka úžasná, a poskytne Vám dojmy a pocity, které jinak nemáte šanci získat. 
 
Takže ještě jednou:  
Kolem jen tma, tma a tma, jen úzký kužel svítilny komíhající se mlhou. Najednou se v desetině vteřiny ta tma před 
vámi zhmotní, že skoro ani nestačíte před sebe natáhnout ruce a prásk! Rána do držky, jako když kopne kůň. 
Naprosto zděšen se sbírám po několika kotrmelcích ze země. Co se to stalo? Co to proboha bylo? Vždyť po téhle 
cestě jsem běžel před nějakými třemi týdny na krajském žebříku a byla naprosto bez překážek. Přeci tu uprostřed 
cesty nevyrostl barák? Barák ne, ale buldozer! Velebuldozer jako kráva! Tak tohle bych při denním závodě asi 
opravdu nezažil. Zastavit se z plného trysku o radlici. Tfuj, to bylo na infarkt. 
 
Vlastně, začít jsem měl spíše asi na pražském přeboru v nočním OB v roce 1980. První výrazný výsledek. 
Kamenáč Laciga a později tragicky zahynuvší Mrazík nemohli najít druhou kontrolu. A já, startující po nich, jsem 
je docvaknul. V dalším průběhu závodu mě ti dva vyškolili, jakže se to vlastně nočňáky běhají. Takže především – 
běhají se rychle, naprosto neočekávaně rychle. Když jste na cestě a víte, že po ní půjdete třista metrů, nebo máte 
přímý postup vysokým dobře průchodným lesem, valíte to co to dá. Žádné opatrné poklusávání, aby člověk 
nezakopl, tápání, rozhlížení se kolem. Stejně je většinou prd vidět. Za druhé buzola. Buzola je v noci stokrát 
důležitější nežli ve dne! Každý, zdůrazňuji každý odběh či změnu směru je třeba kontrolovat na buzole. Zkrátka let 
podle přístrojů. Dále, nesmíte udělat velký zásek. Dohledávka 2 – 3 minutky není v noci katastrofou, pokud se 
nechytí na každé kontrole. Ale 10 minut už člověka vyřadí z boje o čelné pozice. No a nakonec je potřeba štěstí. 
Napoleon, když si vybíral velitele svých oddílů, se prý pravidelně tázal: „A má ten chlap štěstí?“ Zrovna tak i při 
nočňáku – někdy se zkrátka pořadateli zadaří a vyprodukuje kontrolu, o které by náš děda prohlásil své oblíbené 
lakonické „Svět to neviděl a pes to nežral.“ On takový kámen či jáma v hustníku o velikosti fotbalového hřiště se 
v noci jinak hledá ve dvanácti lidech a jinak, když to člověk češe sám. Být v pravý čas na pravém místě. To se 
v příručkách taktiky neprobírá. 
 
Nějak jsem trochu odbočil. Kamenáče a Mrazíka jsem se tenkrát nejen udržel, ale v závěru jsem jim dokonce ještě 
trochu utekl. Výsledkem bylo třetí místo, postup na Přebor ČSR a opovržení Oty Novotného. Abyste pochopili – 
Ota byl tehdy eliťák, dominantní osobnost, jeden z nejlepších borců Fakulty stavební, jejímž jsem byl členem. A 
Ota byl proslulý tím, že se nikdy, za žádných okolností, nikdy za nikoho nezavěšoval.  
Přebor ČSR v nočním pořádalo tenkrát Vrchlabí, víska moje takřka rodná. Zvláště, když vešlo ve známost, že 
shromaždiště bude v sále, kam jsem chodil do tanečních, začal jsem větřit, že by to mohlo vyjít. Les jsem si ještě 
celkem pamatoval. No nebudu vás dlouho napínat, nevyšlo vůbec nic. V noci to tam vypadalo úplně jinak, nežli při 
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vrchlabských trénincích, které pochopitelně probíhaly za denního světla. Nyní se mi vymstilo, že jsem se za mlada 
v tanečních věnoval opravdu tanci, a nesnažil se partnerky z parketu zvát na romantickou procházku pod 
hvězdami, nebo přímo nalákat k prohlídce tajůplných hustníků.   
 
Rok se s rokem sešel, a další noční přebor prahy se běžel na mapě Enkláva, kousek od Mladé Boleslavi. Rovina, 
vysoký borovicový les, to by mi mohlo sednout. Tu a tam skalka, tu a tam zemljanka či zákop s okupačními 
bratrskými sovětskými vojáky. Čelovku vyrobenou z hornické svítilny jsem pro jistotu doplnil potápěčskou 
baterkou na pět monočlánků, kterou by se dal utlouct snad i menší medvěd, a trať jsem doslova prolétl. V cíli jsem 
nechtěl věřit vlastním očím – nestává se často, že by člověku pořadatelé ubrali z předpokládaného dosaženého času 
takřka tři minuty, čímž ho posunou ze třetího místa na první. Marně jsem protestoval, marně poukazoval na své 
digitální hodinky od soudruhů z NDR. První třetina startujících zkrátka měla čas o trochu jinak změřený a basta – 
přeci to nebudou vše znovu přepisovat a přepočítávat, zvláště, když nevědí přesně, v jakém okamžiku závodu 
k onomu posunu došlo! Tak jsem se slavně stal přeborníkem Prahy v H21, získal uznalé pochvalné zamručení od 
Oty Novotného a především noční skalp Petra Henycha, který skončil hluboko za mnou, až na nekonečně 
vzdáleném druhém místě. Ano, toho Petra Henycha, který je legendou nočního orienťáku v této zemi, doživotním 
posledním federálním nočním mistrem Československa, který dokáže i dnes, ve věku 46 let, zle zatápět v kategorii 
H21 borcům o generaci mladším a přitom dosahuje v noci v Klánovickém lese průměrného tempa 6 minut na 
kilometr vzdušnou čarou. Zkuste to ve dne, a budete mít co dělat. 
 
Pak bylo ještě několik nočních závodů ničím se nevymykajících z šedi dní a následovalo dlouhé nic – tedy 
z pohledu nočních orienťáků. Já si najednou uvědomil – jak je to dlouho, co jsem naposledy vyrážel se světlem na 
hlavě to temného lesa? Šestnáct nebo osmnáct let? Až noční štafety na velikonočním soustředění Ekonomu 
v Kytlici a HULK u nás v Milíčově za barákem před pár lety mě probudily z letargie. Pravda, doba se trochu 
změnila. Amatérské čelovky vyráběné na koleně z uříznutých baterek nebo cyklistických svítilen většinou 
nahradily profesionální halogenové reflektory s nabíjecími akumulátory. Inu, pokrok nezastavíš. 
 
A tak znovu po letech na noční přebor Prahy – tentokrát v kategorii H45. Soupeři jako za mlada – Cába, Harold 
Červinka, každý otec tří dětí, každý o 15 – 20 kilo těžší nežli za dob studií. Cába zhasnul v polovině trati, 
Haroldovi jsem utekl ve stoupání. První místo potěší, i když jen z pěti startujících. 
No a letos zjara Klánovice – první závod sezóny, a hned nočňák. Vlastně zjara asi není ten vhodný termín – v lese 
leží sníh a led. Startovka je posílena o borce z Liberce – Přéma Škoda a Přinda zvyšují kvalitu v H45, Petr Henych, 
jak jinak, soupeří se svými syny v H21. Opět vítězství – tedy, jen tak mezi námi, byl jsem ve skutečnosti asi třetí 
nebo čtvrtý, ale z Pražáků, z Pražáků jsem zase nejlepší. 
 
Na podzim dlouho váhám – Přebor a veteraniáda ČR v NOB láká, ale trmácet se až někam k Jihlavě…no, po 
dálnici je to jen něco přes hodinku! A tak s Janou Bochenkovou vyrážíme. Při pohledu na startovku H45 protahuji 
ksicht – jsem nalosován jako poslední, navíc přede mnou startuje nějaký Vakant, toho neznám, ten mi na cestu asi 
moc neposvítí. Ale což, jdu do toho, i když los nepřeje. Celkem mi to šlape, chybky se pochopitelně najdou, ale 
žádná není zásadní. Musím říct, že když táhnu za sebou ke kontrole houf zmateně plašících dorostenců, vnitřně to 
potěší. Hoši, ještě jsem nezrezivěl. Nebylo to špatné, říkám si v cíli. Bylo to vlastně docela dobré. Na shromaždišti 
čumím jako vrána – cože, já jsem třetí? A za mnou jsou chlapi, kteří mě před týdnem na Kokořínsku ve dne 
poráželi rozdílem třídy, či dokonce několika tříd! Už je to tak, moje první celostátní mistrovská bedna. První 
v životě. Co na tom, že na druhého ztrácím 18 minut a za mnou je to poskládáno po jedné či dvou minutkách. Na 
to se dějiny ptát nebudou. A Boulička si veze domů dokonce první místo. Vcelku úspěšný zájezd. 
 
Teď to u nás doma bude jako u Sagasserových, obává se Líba. Sagasserovi byli zapomenutí Němci kdesi v Malé 
Úpě, kam Líba jezdívala za mlada lyžovat. Sagaserka reprezentovala Československou republiku před válkou 
v lyžování a měla doma v bednách kila pohárů, medailí a diplomů z Garmisch-Partenkirchenu, Chamonix, Cortiny 
d’Ampezzo a podobných prdelí. Největším sportovním úspěchem starýho  Sága bylo druhý místo v okresním 
přeboru. No hádejte, jakej diplom byl asi zlatě zarámovanej  a visel na nejčestnějším místě v seknici? Okresní 
diplom starýho Sága, pochopitelně. 
 
Abych to uzavřel – přečtěte si od Saint-Exupéryho i něco jiného, nežli Malého prince. Třeba citovaný Noční let, 
Kurýra na jih, Dopis rukojmímu nebo Citadelu. Stojí to za to. Jeho průzkumné letadlo, sestřelené nad 
Středozemním mořem v roce 1944 našli až někdy v polovině 90. let. Říkal jsem si tenkrát, neměli ho hledat, 
neměli ho najít. K jeho dílu se hodí lépe ten otevřený konec. Nečekejte černobílý návod na život. Je to o přístupu 
k životu. 
 
Jo, a choďte víc na nočňáky, je to ostuda, letos se ani nedaly dohromady štafety na HULK. 

Míra Fanta 
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Milý nadšen če,  
 z Tvého posledního dopisu jsem vycítil, jak moc si přeješ vyhrát. Proto jsem se tentokrát rozhodl věnovat 
jen tomuto tématu. Nezapomeň však, že cesta k vítězství je trnitá... Sám jsem se vždy spokojil s krásným 
heslem „Není důležité vyhrát, ale zůčastnit se“. Letos však nastal obrat a díky své ženě Hele jsem mohl celkem 
často okusit ten krásný pocit vítězství a musím uznat, že to stojí za všechnu tu dřinu. Vím, že děláš orienťák a Helu 
znáš, tak jsem Tě asi překvapil, co? No, to je tím, že se dala na přespolní běhy, o kterých jsem prakticky nic 
nevěděl – spíše jsem jimi asi pohrdal. Přespolních běhů se ale koná opravdu hodně (snad ještě více než 
orientačních – některé jsou opravdu známé i laikům – např. Běchovice či PIM) a pro Tebe by mohli být alespoň 
doplňkem přípravy – běh je základním kamenem běhu orientačního, však jsme i pár kamarádů z oddílu na 
závodech potkali... 

 Proto Ti napíšu pár námětů na 
zlepšení (čistého) běhu, rady orientační Ti 
může dát Míra či jiný z našich borců.   

Nejdůležitější jsou předpoklady: 
fyzické (ty se dají rozvinout, neboj), 
duševní (vůle) a trochu i duchovní (víra :) 
) Protože znám tvou vůli, myslím, že jsi na 
dobré cestě. 
 Teď je ten nejvhodnější okamžik 
začít s přípravou na další sezónu. Budeš 
muset začít s teorií (doporučuji přečíst 
knihu Běhání od pánů Tvrzníka, Škorpila 
a Soumara, též články o trénincích na 
www.behej.com nejsou špatné). Překvapí 
Tě, že nevystačíš s dosavadním běháním 
dle pocitů, ale že bys si měl pořídit 
sporttester, který Ti ukáže jakou intenzitu 
volit. Prakticky i „obyčejné“ běhání je 
věda. ...až si prohlédneš tepovou křivku 
v PC, tak Tě to ještě více vtáhne do 
zlepšování výkonů. Nejlepší je ale nechat 
si poradit, proto vyhledej brzy i nějakého 
trenéra, který Ti bude schopen napsat 
osobní tréninkový plán. Překvapí Tě, že 
nesmíš běhat každý den, tak jak jsi to 
doposud dělal, Tvé tělo si musí taky někdy 
odpočinout a nabrat sílu, protože by 
mohlo dojít k přetrénování. 
 Už teď vidíš, že Tě čeká změna 
životního stylu – budeš muset chodit dřív 
spát – protože nejlepší čas pro běhání je 
ráno. U nás to byl docela radikální obrat, 
Hela chodila obvykle i kolem jedné, což 

mne dost ničilo, když jsem o půl sedmé stával do práce – nyní se karta obrátila – snaží se být v posteli už s dětmi 
kolem desáté... a já někdy spím až do osmi :) (než se stihne vrátit). Budeš muset trochu víc dbát i na stravu – více 
ovoce a zeleniny Ti prospěje.. 
 Když už jsme byli u těch pomůcek, také nezapomeň na dobrou obuv a oblečení. Oblečení by mělo být 
lehké, více vrstev – moderní jsou teď materiály odvádějící pot dále.. 
 Trénink je základ, ale i výběr závodu a kategorie je podstatný. Aby Tě neodradili prohry, hlaš se nejprve 
do nižších kategorií, důležitá je taktika i během závodu. Zprvu spěchej pomalu (na Běchovicích jsem viděl i pár 
závodníků co zkolabovali 100m před cílem – a na nich si pak novináři smlsli – v novinách místo vítězů jsem našel 
muže se skříženýma nohama – to je paradox, co? Pak to vypadá, že většina běžců jsou zoufalci...) 
 No nic, to jsem trochu odbočil.  
  
 Tak hodně štěstí (to je taky potřeba :) ) a přeji Ti ZDAR! 

Steve 
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Nástěnka na VŠE 
Úloha nástěnek je v současné době podceňována. Tuto skutečnost však nehodlám přijmout za svou a ani 

se nechci rádoby módnímu trendu webových portálů okamžitě podvolit. Já jako samozvaný nástěnkamaster chci 
využívat luxusní pozice naší vývěsky (první pořádná vývěska, kterou potká člověk při procházení školou) k blahu 
oddílu. Zatím se mi to daří se střídavými úspěchy. 

Tisknu a pravidelně vyvěšuji aktuality z našeho oddílového webu. Chtěl bych proto poděkovat 
přispěvatelům za solidní frekvenci zveřejňování aktualit. Dále tam vždycky visí aktuální přehled závodů – v létě 
normální OB a MTBO a v zimě – kdo by to čekal – LOBy. Mám už některé příznivé ohlasy, že jim to pomáhá při 
orientaci v nabité sezóně.  

Čas od času tam také vytisknu nějaké delší pojednání. Třeba tam visel referát o akci Los Vanos, Mírovy 
reportáže z všemožných koutů světa nebo Bářina zpráva o bruslařském OB kdesi u Mělníka. Budu jenom rád, když 
mě upozorníte na existenci zajímavých článečků, i když v podstatě to vyhledání je to nejmenší. Hlavně se nebojte 
je tvořit! Vyvěšuji tam i výsledky jako např. akademické hry apod. 

Určitou slabou stránkou naší vývěsky je její vzhled a grafika. Na tom se chystám zapracovat už dýl, ale 
jsem lempl, přiznávám. Krepák na podkladě zřejmě s celým oddílem nedávno oslavil třicetiny a fotky tam jenom 
točím. Chystám se koncipovat naší prezentaci více pro laiky, než pro členy oddílu na VŠE (tj. já a zrovna si nejsem 
schopen uvědomit někoho dalšího). Rád bych tam vyvěsil ukázky různých orienťáckých map – třeba rozdíly mezi 
OB, LOB a MTBO apod., různé terény (skály, placka, horský terén, okolí Prahy). Měly by tam být fotky 
s komentářem z akcí a to nejen striktně závodních (soustředění, výjezdy na závody do zahraničí, mapování jinde). I 
když to možná nebude všem po chuti, naše nástěnka by spíše měla směřovat k prezentaci orienťáku na VŠE, než 
oddílu Ekonom. Až z dlouhodobé práce na popularizaci celého OB budeme moci slíznout smetanu ve formě 
nových duší. 

Dovoluji si obrátit se na vás, Ušáci, a podnítit vaši fantazii, um a zkušenosti. Posílejte obrázky, fotky, 
povídání, kritiku a připomínky. Třeba bude nástěnka i něco víc než trpěná výzdoba školy, třeba se nám podaří 
oslovit některé bloudící potenciální sportovce, aby se k nám přidali a přinesli tolik potřebný čerstvý vánek mezi 
naše dederóny.  
 

tomm 

 

Zvědavé otázky 
Že je Země kulatá, pochopila naše Kačenka relativně snadno – v tom jí nepochybně pomohl výraznou měrou i míč 
s natištěnými světadíly a oceány, zkrátka, takový kopací glóbus. 

Dětská duše je však hloubavá.  

„Tati, co je za Zeměkoulí?“ překvapila mě nedávno. Věděl jsem, že nesmím zklamat, a bryskně jsem poskytl 
odborný, leč k jejímu věku citlivý výklad o Slunci, Měsíci, planetách, postupně jsem to rozšířil na komety, 
asteroidy, hvězdokupy, galaxie, zkrátka, za Zeměkoulí je všeobjímající vesmír. 

Při následující otázce jsem ovšem šel do kolen: „No dobrá, ale co je za vesmírem?“ Kdysi jsem četl, že dětské 
otázky mají z odborného hlediska gradující náročnost a od jisté úrovně je fundované odpovědi schopen toliko 
nositel Nobelovy ceny. Toto byl, tuším ten správný případ. Nejsa držitelem výše uvedeného ocenění, přemýšlel 
jsem, jak z toho ven. Variantu odpovědi: „Neptej se na blbosti, tomu bys stejně nerozuměla, a nebryndej si kakao 
na tričko“ jsem zavrhl a tak mi nezbylo než se vykroutit „No, to nevím, ale zeptám se“ a tiše doufat, že na to 
zapomene. 
Nezapomněla, a tak mi nezbylo, nežli se doopravdy zeptat. Záchranou rodičovské autority se měl státi kolega 
z práce, vystudovaný astronom z matfyzu. Účastně pokýval hlavou a začal hloubat. Padly na to asi dvě hodiny 
pracovního času a nakonec z něho vylezlo, že na tuto otázku asi neumí odpovědět nikdo na světě, neboť se dosud 
neví, zdali je vesmír konečný či nikoliv. I kdyby konečný byl, těžko ovšem říkat, co je za ním, když se neví, jestli 
tam vůbec bude mít smysl hovořit o takových veličinách jako hmota, čas, teplota či prostor. No, vykládejte tohle 
dítěti, kterému je necelých čtyři a půl roku. 
Nakonec nás zachránil náš děda – když se Kačenka opět připomněla, jestli jsem se už zeptal, a já začal blekotat, že 
zeptal, ale vlastně nevím, co říct, pravil bez zaváhání: „za vesmírem je díra, a v ní je tma a zima“. A bylo to. Teď 
se jen děsím otázky „A co je na druhé straně té díry?“ 

Míra Fanta 

PS: Pro sichr, nevíte někdo, co bylo před velkým třeskem? 
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Krátký kvíz pro dlouhé zimní ve čery 
 
Ověřte si, jak se orientujete v jiných sportovních disciplínách než je orientační běh. Sledovali jste v roce 2006 
pozorně sportovní scénu? 
 

1. Vítězem světového poháru ve skocích na 
lyžích se letos stal český závodník 

a) Dalibor Janda 
b) Jakub Janda 
c) Petr Janda 
d) Slávek Janda 

 
2. Kateřina Neumanová získala zlatou 

olympijskou medaili v disciplíně 
a) 10 km klasicky 
b) 30 km volnou technikou 
c) 15 km kombinace 
d) 200 m motýlek 

 
3. Přiřaďte sportovním podnikům pivovar, 

který ho sponzoruje 
a) nejvyšší fotbalová soutěž 
b) elitní brněnský ženský 

basketbalový klub 
c) vybraná expedice do Kyrgyzstánu 
d) fotbalová Liga mistrů 
 
1. Holba 
2. Gambrinus 
3. Heineken 

 
4. Kdo je vítězem posledního ročníku 

florbalové ligy? 
a) Tatran Střešovice 
b) Pepino Ostrava 
c) Bulldogs Brno 
d) Ekonom Praha 
 

5. Jak se jmenuje zatčený majitel 
příbramského fotbalového klubu? 

a) František Straka 
b) Jaroslav Starka 

c) Petr Mach 
d) František Chvalovský 
 

6. Která země je letošním mistrem světa v 
pozemním hokeji mužů? 

a) Německo 
b) Pakistán 
c) Australie 
d) Anglie 

 
7. Pokolikáté se letos na Hawaii konal 

triatlonový závod Ironman? 
a) poprvé 
b) po 30. 
c) po 40. 
d) po 50. 

 
8. Kdo byl nejlepším střelcem posledního 

ročníku 1. fotbalové ligy? 
a) Horst Siegl 
b) Milan Baroš 
c) Milan Ivana 
d) Karel Poborský 

 
9. Úspěšná oštěpařka Barbora Špotáková má 

vojenskou hodnost 
a) plukovnice 
b) podplukovnice 
c) rotmistryně 
d) praporčice 

 
10. V kterém sportu nemá Česká republika 

letos mistra světa? 
a) slalom na skibobech 
b) SMIK 
c) cyklokros 
d) sportovní aerobik 

 
 
Správné odpovědi: 
1b, 2b, 3:a2 b2 c1 d3, 4a, 5b, 6a, 7b, 8c, 9c, 10c 
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