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Tohle vše a mo�n� i mnohem v�c najdeš 
na naší oddílové stránce

 http://kumbal.vse.cz/ob

Víš co je
 Ekonom ?

Chceš vědět v
íc ?

- Aktuality
- Z�vody
- Mapy
- Odd�l
- Kontakt
- Odkazy



Není to tak dávno co jsem psal první 
mail s prosbou o zaslání vašich pří-
spěvků do ročenky. Jak se tak dívám 

do kalendáře, je to už rok. 
Za tu dobu se událo mnoho věcí. 

Máme za sebou spoustu společných akcí, 
mohli jsme si zaplavat v centru Prahy, po-
moci demonstrantům dobýt Kongresové 
centrum, či jinak ohrozit zasedání NATO. 
Někteří jsme zestárli i o více než jeden rok a 
také zmoudřeli i když to nemusí být na první 
pohled znát. Všechny tyto události mohly 
ovlivnit náš pohled na svět, ale asi se tak 
nestalo.
 Příspěvků opět přišlo velké množ-
ství, takže bylo opravdu velmi těžké vybrat 
ty nejlepší. Ale jak doufám uvidíte, vše se 
podařilo. Byly k tomu jen potřeba pevné 
nervy a klidné prostředí.
 Rád bych po-
děkoval Billovi a jeho 
operačnímu systému, že 
tu velkou zátěž vydržel. 
Dále hlavním a asi i nej-
větším přispěvovatelům 
Verče a Radimovi, kteří 
se velkou měrou zaslou-
žili o vaši zábavu. A také 
všem ostatním co našli od-
vahu něco napsat a podělit 
se o nevšední zážitky s vámi 
všemi.
 Dále vás již nebudu trápit a ukončím 
své úvodní slovo, ale opravdu velmi nerad. A 
dopřeji vám možnost zábavy při čtení letošní 
ročenky.

   MARTIN ČEVELA
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Milí ušáci, nějak ta letošní sezóna  utekla. Ani jsem pořádně nezačal trénovat, natož 
pak závodit. První co mě napadlo když jsem měl napsat pár slov do ročenky bylo, že 
to opíšu z loňska, ale pak mi svědomí nedalo a pustil jsem se do datlování. Z mého 

subjektivního pohledu se nic vážného nestalo. Žádný nový mistr světa, žádná bombastická událost, jen 
samé běžné, drobné radosti a starosti.

Mám-li rekapitulovat, tak výsledky - dle našich, neustále stárnoucích možností byly celkem 
slušné, pořádání - dobré, ale samotným nám to jde asi trochu líp, výletů - dost a stály za to, milé 
přírůstky do nejmladších kategorií (někteří překvapili), spolkový život kvete někdy více, někdy méně, 
ale převažování některých ještě určitě bude. Oddíl ani nezbohatnul, ani nezchudnul, pořád si drží svoji 
rezervu (asi tak na jeden rok provozu ), příjemné věci nás přece jen potkali (konečně svatba Luki a 
Hanko). Naši mladí nejenom, že nás porážejí, ale už se derou mezi dospělé a i tam se jim celkem daří 
(že jo  Honzíku). 

Já sám bych asi mohl dát nejpodrobnější zprávu o kolech ve Švýcarsku, co nás potkalo déšť,  
parno, sýry, víno, petangue, krávy, lejna, cyklisti, cyklistky, cyklisčata, kopce bez konce, sjezdy ve 
kterých jedete 1:1, pohoda, bloudění, koupačka v ledové vodě za prachy, horká sprcha zdarma, bagety, 
kávičky (za prachy), veselé historky (zdarma), dlouhá cesta autem co utekla jako voda, místní čokoláda, 
naše domácí řízky, žádná nehoda, bolavý zub, veselé večery, svěží rána, prostě výlet jak má být. Moje 
babička vždycky říkala: „…a hlavně byte zdraví a veselí…“ Povedlo se, vše lze dostat do této krásné, 
krátké věty. Díky Stejski.

Stejně jako loni vnímám jako nejdůležitější spolkový život, který nám ulehčuje a zpříjemňuje 
všední pro většinu z nás pracovní dny a ten je bohatý, košatý, radostný, spletitý a krásný. Možná, že je 
tu jedna malinká bolístka, která nás občas zlobí – stárnutí oddílu a nedostatek omladiny. Pokus Martina 
Sotony založit v domě dětí a mládeže kroužek orientačního běhu, se setkal bohužel s neúspěchem a jiný 
odvážlivec se mezi námi nenašel. Je to obecný jev ve všech oddílech a v celém orientálu, ale fl intu to 
žita nehodíme, vždyť vzdávat závod taky není mezi námi ve zvyku. To raději kufr, nebo bludičku roku. 

Že se s tím chceme vyrovnat se ctí nám ukázaly čerstvé matky (Stáňa, Líba, Ivana)  a otcové 
(Zlesi, Míra, Luďa) blahopřejeme, některé a někteří jsou těsně před pasováním  na matku a otce (Dáša, 
Jura, Helenka, Steve) držíme pěsti a pak je tady pár takových, kteří ještě váhají (Hanka a Luki - jsou 
již zabezpečeni, Vendulka a Nikola, Lucka a Soki, Lada a Jarek, Lenka a Lybar, Rita a Peciš, Martina a 
Sádlo, Ivana a Čevis, Veronika a Radim, ??? a Vláďa Kalous, ) jak vidíte už mi dochází paměť a to jsem 
na některé další určitě zapomněl, čímž se jim omlouvám. Jednou větou - čeká nás populační exploze 
moc se na ni těšíme. 

Hodně se radujte i v příštím kalendářním i závodním roce 2003.

                Jura
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zde naleznete vše, co se  
týká uplynulé sezóny

OB, MTBO, LOB





Co si zaznamenal v roce 2002 
Láďa Matušín
Leden – na lyže vlezem – s verši na rtech: „Viděl jsem jednou u psí boudy, babičku za plotem sbírat 
houby, ………“ se ušatí až po uši v závějích odrazili do sněhobílého Nového roku. Naplno se vrhli i do 
zápolení o první body LOBáckého žebříčku a nevedli si vůbec špatně. Na druhé straně zase vrcholily 
přípravy Mistrovství světa juniorů v LOB, které výraznou měrou počalo ovlivňovat citelné oteplování a 
ubývání velmi potřebné sněhové pokrývky.
Únor – zase z nich slezem – s posledním závodem štafet při Mistrovství světa juniorů v LOB 
v jabloneckých Břízkách pomalu utichlo i úspěšné pořadatelské účinkování ušáků na světové scéně a 
zanedlouho zmizely i poslední zbytky sněhové pokrývky z lyžařských stop a svahů. Aniž bychom se 
nenadali, tak tu bylo jaro.
Březen – co začít s během – po předčasném příchodu jara jsme se jako správní ušáci s velkou vervou vrhli 
do našich lesů, luk a strání a počali pilně trénovat a honit ostatní lesní zvířenu. Od prvních březnových 
dnů se pravidelně setkávali při jednotlivých kolech EPPT 2002 a prohnali v Šemanovicích i lecjakého 
muflona. Po prvním měření sil v hradecké rovině se přesvědčili, že naši souputníci se zase tak výrazně 
nezlepšili.
Duben – holky  pak zrubem – po nočních velikonočních štafetách a aprílových dopoledních radovánkách 
mezi lomy na Lipnici se otevřel prostor i pro oblastní zápolení v Gigasport Cupu a přiblížila se i první 
velká zápolení při Mistrovstvích ČR v nočním OB a na dlouhé trati. Zatímco při M ČR v NOB v Brně 
hájili ušácké barvy jen Verča, Radim a Peciš, tak při M ČR na DT na Harcovském hřebenu se ušácké řady 
rozrostly i o další zvířenu v podobě Vlaďky, Lucky a Jany.
Květen – na závody jedem – a začalo jít do tuhého, na poslední chvíli před hlavními závody Continental 
Cupu a Žebříčku A se podařilo vyladit formu při ušáckém soustředění v Heřmanicích v Podještědí a 
otestovat svou rychlost a mapařské schopnosti při závodech SAXBa v Krompachu a Kurortu Oibin. Vše 
potřebné se pak hodilo při prvních federálech v okolí Oken a Doks, kde začali střihat ušima a hlavně 
nohama i bratři Šediví s Romčou-ježkem. V závěru se ještě s Malou opičkou vypořádal i tříslař Míra a 
došlo se k závěru, že při štafetách se musí dost rychle utíkat.
Červen – vagón je svlečen – po dalších kolech národních a celostátních závodů v Železných horách 
a na Hané se střídavými úspěchy i neúspěchy se pár sexuálně zdatných ušatců vrhlo na obnažování 
vagónu – našeho to pojízdného ubytovacího zařízení, aby po dokonalém svlečení byl oděn do zcela 
nového zatepleného dřevotřískového kabátku. Po posledním jarním kole Continental Cupu, žebříčku 
A i B na Vysočině a Kytlici se veškerá pozornost přesunula k letním vícedenním závodům a plánování 
prázdninových cest.
Červenec – v Lipnici je blázinec – po úvodních nesmělých výbězích na Závoře, kde se i Čendovi podařilo 
dosáhnout na vytoužené mety mezi prvními třemi se hlavní péče věnovala přípravám vícedenních závodů 
na Lipnici pod režijním vedením Jany a borců z JHB. Vše nakonec dopadlo ku spokojenosti přítomných 
závodníků ne však ušatých pořadatelů. Hlavní tíhu zodpovědnosti při reprezentování našeho oddílu 
převzal na sebe Dušan, kterýžto se zúčastnil snad všech možných vícedenních závodů u nás v republice. 
Nezúčastnil se však jednoho významného podniku v Lesné v Českém lese, kde naše barvy hájili ostřílení 
rogainingoví borci, jak v poli závodním tak i pořadatelském.
Srpen – po horách dupem – k závrtovému dobrodružství vyzval všechny ušatce sám velký Čenda a 
sedm statečných s doprovodem okusili svá mapařská a vrstevnicová umění v překrásných lesích a na 
horských loukách Sorišky planiny. Aby bylo učiněno dobrodružství za dost, tak i s přítomností blesků a 
hromů byl přejit hřeben Vogelu, schlazena schvácená těla v mořských řasách, zdolán vrchol Prisojniku 
s výhledem z okna i uhašena žízeň pri izviru Soče.
Září – všemu se daří – jak na faře při blahořečení, tak ve snaze v závodění - kopec, hustník, samá kupa, 
slunce, vítr, Romča frká; štafety a Brzice, tam nás bylo nejvíce; rýha, kámen, rybník k vůli, to vše bylo 
tam na Zvůli, závodění máme dost, promrzli jsme až na kost.
Říjen – byl z Kapra příjem? – po úspěšném zdolání posledních „kapřích“ záležitostí a absolvování 
třídenních podzimních závodů v Poustkách na Rabštejně se Čenda konečně odhodlal ke zkolaudování své 
jámy lvové. A stálo to za to.
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Listopad – po závodech velký hlad – po posledních oblastních závodech a stoupající kvalitě ušáckých 
výkonů při nočních štafetách Hulk cupu už zbývalo jen rozdělit nové tituly Mistrů EKP a uložit se, jako 
správní ušáci, k zaslouženému posezónnímu odpočinku. Slechům zdar a ušním boltcům zvlášť.
Prosinec – na výročce bude „zvěřinec“ –  co se holt nestihlo letos, tak to třeba uděláme někdy příště. 
Tak.

Z lyžařského soustředění v Kiruně zdraví
Láďa Matušín.

Mistrovství republiky
Noční OB
D21 Veronika Kupcová 6.
H21 Radim Ondráček 6.

Krátká trať
D21 Veronika Kupcová 10.
 Vladimíra Paseková 22.
H20 Ondřej Šedivý 20.
H21 Miroslav Seidl 27.

Klasická trať
D20 Romana Maunová 13.
D21 Martina Volfová 14.
 Veronika Kupcová 26.
H18 Jan Šedivý 10.
H21 Miroslav Seidl 18.

Dlouhodobé soutěže
Continental cup
D21 Veronika Kupcová 22.
 Martina Volfová 35.
H21 Miroslav Seidl 27.
 Radim Ondráček 52.

Žebříček A
H18 Jan Šedivý 10.
H20 Ondřej Šedivý 19

Žebříček B.
D20 Romana Maunová 2.
D35 Ivana Pecková 2. 
 Jana Bochenková 4. 
D40 Miroslava Šedivá 5. 

Štafety
Muži (J.Šedivý, Ondráček, Seidl) 11.
Ženy (Volfová, Matoušková, Kupcová) 15.

Družstva
Seidl, Volfová, J.Šedivý, Kupcová, Kalous, Paseková, Ondráček 13.

HSH Ranking
Ženy: 25. Kupcová Veronika, 52. Volfová Martina, 88. Zurynková Jana, 90. Paseková Vladimíra, 138. Tilšerová Hana, 166. 

Pokorná Lucie, 175. Slováčková Ivana, 180. Matoušková Petra, 183. Kunová Dagmar, 234. Maunová Romana, 237. Klapalová 
Pavla, 269. Sedláčková Martina, 370. Poborská Helena, 437. Zlesáková Stanislava, 523. Rančáková Barbora, 556. Kořistková 
Lenka, 721. Pecková Ivana, 736. Kráčalíková Markéta

Muži: 21. Seidl Miroslav, 42. Ondráček Radim, 98. Lebeda Dušan, 117. Šedivý Jan, 181. Šedivý Ondřej, 223. Komín David, 
250. Sajal Martin, 258. Sokolář Zdeněk, 288. Kořistka Libor, 469. Pecka Jan, 501. Poborský Petr, 506. Čevela Martin, 524. 
Novák Tomáš, 528. Janeček Jura, 548. Křístek Lukáš, 713. Zlesák Martin, 813. Rafaj Nikola, 843. Bolehovský Pavel, 910. 
Stejskal Petr, 914. Stejskal Matěj, 925. Matoušek Petr, 967. Šedivý Jiří, 972. Novák Václav, 1004. Oprsal Alan, 1022. Kalous 
Vladislav
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MTBO v roce 2002
 I letos jsme se zúčastnili mnoha pěkných bikových závodů. Sezóna začala tradičně pod taktovkou 
luhačovických pořadatelů, dva naprosto odlišné úvodní závody Českého poháru se konaly v Baldovci. 
Zatímco sobotní krátká trať se jela za teplého a slunečného počasí a byla velmi rychlá a spíše jednoduchá, 
na nedělní scorelauf se ochladilo, po celou dobu závodu pršelo a závod byl velmi náročný technicky i 
mapově. Bylo velmi těžké odhalit, v jakém pořadí by se měly kontroly objet. V mokru a blátě se závodilo 
i za týden v Krušných Horách, ve stejném místě, kde se jely v zimě LOBy – i mapa byla podobná, bez 
zelené barvy. Pořadatelé z Teplic najali nejhoršího možného stavitele Martina Würze, oproti očekávání 
však tratě tak špatné nebyly. Krátká trať se povedla, při scorelaufu se až příliš běhalo s kolem na zádech. 
Mokrá sezóna pokračovala v Městě Touškově u Plzně, kde pořadatelé pod vedením Háši a Hasáka 
dokázali uspořádat letos asi nejlepší závody – super terén, výborně čitelná mapa, oba dny pěkné tratě. 
Někde pravidelná a jinde zas nepravidelná, ale všude velmi hustá síť cest, nabízela většinou mnoho variant 
postupu a vyžadovala od závodníků velkou pozornost při sledování odboček. Při mistrovství republiky 
na krátké a klasické trati v Antonínově dole u Jihlavy už nepršelo, ale bylo vedro, které zmohlo mnoho 
závodníků zvlášť na klasice. Opět se závodilo v pěkném terénu, jehož kvalitu trochu snižovalo velké 
množství asfaltek, po nichž se vyplatilo objíždět snad téměř každý druhý postup. Český pohár letos zavítal 
i do slovenské Bratislavy, kde kromě pěkného terénu a tratí nás pořadatelé potěšili ochotou pomoci, 
když měli závodníci nějaké problémy. Abych mohl jet i nedělní krátkou trať, půjčili mi plášť, neboť můj 
přední se mi podařilo při scorelaufu zničit. Někomu snad půjčili i celé kolo. Sezónu jako tradičně ukončil 
Memoriál Karla Zemana pořádaný Technikou Praha, letos jen jako neoficiální akademické mistrovství. 
Závod na Meduně ovlivnilo počasí, napadlo 10 čísel sněhu, který v průběhu závodu postupně tál a měnil 
se na břečku a bahno. Přijela nezvykle silná konkurence, ale nikdo z deseti eliťáků nezvítězil, neboť se po 
několika letech objevil na MTBO Míra Seidl. Vyhrál o 6 minut.
 Nejvíc z letošních závodů vybočovalo mistrovství republiky štafet a na dlouhé trati, pořádané 
VSK MZLU Brno pod vedením legendy českého MTBO Pavla Pekárka v Zubří u Nového Města na 
Moravě na konci prázdnin.
 Již trénink na tyto vrcholné závod jsme zvolili netradiční – základem naší přípravy byla vyjížďka 
ve středu 14. srpna (den, kdy v Praze kulminovala hladina Vltavy). Poprvé a naposled v tomto roce jsem 
vyrazil přes celou Prahu do práce na kole, neboť jinak bych se tam nedostal. Cestou jsem na Švermově 
mostě potkal Honzu Nováka, který se věnoval povodňové cykloturistice. I Stejski s Matějem podnikli 
tento den podobný výlet. Povodeň ovlivnila i naší účast na závodech – na poslední chvíli se dohlašovali 
Stejski s Vaňousem, kterým voda odplavila plánovaný letní kurz v Dobronicích. Bylo nás tedy 7, což 
je na dvě štafety až příliš, a proto jsme vyrazili s předstihem, abychom mohli udat sedmého závodníka 
do nějaké štafety na hostování (to se nakonec povedlo). Aspoň jsme měli dost času na rozhodování, jak 
sestavíme štafety a koho pošleme na první úseky. Nakonec padla volba na Matěje, druhou štafetu rozjížděl 
Stejski.
 U sběrné kontroly jsme netrpělivě očekávali, zda se podaří ukončit sérii závodů, kdy všechno 
zkazil již první úsek. Na sběrce se jako první objevil Luboš Tomeček (Bruntál), následovaný Kamenáčem 
(USK), Ramachem (Tesla Brno) a Koláčem (Bor – obhájci titulu). Hlavní skupina i se Stejskim přijela 
se čtyřminutovou ztrátou, Matěj dojel ještě kousek před ní na 5.místě, to byl nečekaně dobrý začátek. 
Těsně za Honzou Novákem však vyráželi do lesa takoví borci, jako Ctibor Podrábský (Liberec), Eda 
Folprecht (Turnov) a Milan Venhoda (Jihlava). Honzovi se Ctiborem se podařilo všem ostatním ujet a až 
rozdílná farsta na předsběrku, kde Honza chyboval, rozhodla o tom, že jsme předávali na 5. místě, 2 a 
půl minuty za třetím Libercem a přes minutu za čtvrtým Borem. O vítězství Tesly Brno a druhém místě 
USK Praha už bylo téměř rozhodnuto. Po nepřesvědčivém výkonu na 1. a 2. kontrolu a další chybě, kdy 
se mi podařilo odjet kamsi do bažin, jsem se na čtyřce ocitl ve společnosti Lauiče (Jihlava) a slovenského 
reprezentanta Tomáše Haničáka jedoucího za Turnov, kteří vyjížděli asi 2 minuty za mnou. Zpočátku se 
s Lauičem střídáme ve vedení, později ho pouštím dopředu natrvalo, protože jede celkem rychle, a občas 
ho i ztrácím z dohledu. Těšit mě může aspoň to, že už jsme někde ztratili Haničáka, asi měl jinou farstu. 
Do kontaktu se dostávám zpátky na 18. kontrole díky lepší volbě postupu. Už zbývá jen nejdelší postup 
závodu, další dva krátké a cíl. Začátek dlouhého postupu je jednoznačný, po asfaltce do kopce. Zkouším 
zrychlit, ale brzo zjišťuji, že fyzicky lépe na tom asi nejsem. Radši se tedy věnuji mapě. Napadají mě 
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dvě varianty, u obou už většinu cest znám. Objížďka zprava po zpevněné cestě, nebo přímější postup 
po horších cestách, který se mi nezdá lepší. Lauič jede doprava, já volím cestu přímo. Strategie je jasná 
– hlavně jet jinudy a pokud možno bez chyb a co nejrychleji. To se mi daří, i když nevím, jak na tom jsem. 
U kontroly se dívám zpět na kopec, povedlo se. Už stačí jen neudělat chybu. Po vyrovnaném výkonu 
všech členů štafety obsazujeme 5. pozici, o místo lepší, než loni. Závod se mi moc líbil. Mírně zvlněný 
terén s hustou sítí různě sjízdných komunikací byl opravdu pěkný, navíc se ho podařilo slušně zmapovat, 
tratě se vyznačovaly poměrně velkým počtem kontrol, většinou bylo důležité pečlivě sledovat odbočky, 
ale pár postupů na volbu se také našlo – prostě paráda.
 Na večer sliboval Pavel Pekárek pařbu v prý vyhlášené hospodě v Novém Městě. Od legendy 
českých MTBO večírků jsme však očekávali něco jiného, než zakouřený pajzl, kde navíc byla více 
než polovina stolů obsazena místními štamgasty. Dlouho jsme tam nevydrželi. V noci začalo pršet, což 
nepotěšilo zejména Honzu, který přespával přímo na shromaždišti pod širákem. Ráno naštěstí déšť ustal. 
Že bude veselo, bylo jasné již přes startem – 50 kilometrů (navíc měřeno přímo) pro mužskou elitu není 
zrovna málo. A navíc se první část závodu měla jet na mapě pro klasický OB. Horší však bylo, že ta mapa 
vznikla v roce 1998 a měla rozměry 50 x 50 cm. Kreslena byla pochopitelně ručně (tehdy žádný OCAD 
neexistoval), komunikace byly velmi tenké a tudíž za jízdy téměř nečitelné. Asi polovinu této mapy 
zaujímaly vesnice, louky a pole.
 Už při prvním pohledu na mapu s tratí jsem věděl, že se této mapy hned tak nezbavím, bylo na ní 
19 kontrol.
 S postupem na jedničku jsem neměl problémy, startovalo se v prostoru známém již ze soboty, 
a tak stačilo jet po paměti. SI jednotka na kontrole měla již dost vybité baterky, při ražení pípala jen 
slabě, proto jsem pro jistotu razil i kleštěmi do mapy. Což jde dost blbě, když mám mapu v mapníku na 
řidítkách. Při snaze přiblížit mapu ke kleštím se mi povedlo rozlepit téměř celý hřbet mapníku. Držel jen 
na malém kousku izolepy. Pro začátek dobré. Postup na dvojku je první z dlouhých přespolních, má asi 3 
kilometry. Tyhle postupy jsou sice trochu nudné, ale na polích aspoň sedí mapa. Kontrola je kus za krajem 
lesa na kopci, následuje celkem strmý sjezd. Přestože se snažím mapník opravit (přitom překládám 
mapu v mapníku poprvé), kousek téměř nelepící izolepy s rozměry 0,5 x 1 cm moc nepomáhá, mapa mi 
vypadává hned na začátku sjezdu. Zabrzdit, doběhnout pro mapu, pak zpátky ke kolu, nacpat mapu do 
mapníku a znovu nasednout znamená ztrátu asi půl minuty. Po chvíli mapa je mapa znovu venku. Jestli 
to takhle půjde dál, bude nejlepší počkat na Ďureho Procházku (startoval 4 minuty za mnou) a závod za 
ním odviset. Po více než kilometrovém silničním úseku odbočuji do lesa ke 3. kontrole. U ní potkávám 
Matěje, naštěstí má obmotaný představec jakousi černou páskou, která má pro mě cenu zlata – mapník je 
hned jako nový. Ještě před kontrolou však padám přeš řidítka, kolo na mně naštěstí asi nespadlo, nebo to 
aspoň moc nebolelo. Že mě tam opustila moje krásná pumpička, jsem zjistil až později. Pokud nezemřela, 
leží tam dodnes. Postup na čtyřku nabízí podle mapy dvě rovnocenné varianty. Volím samozřejmě tu 
horší, kde pěšina postupně mizí, a tak už při odjezdu od kontroly potkávám Ďureho, jak k ní přijíždí. 
Další přespolně silniční postup přichází na sedmičku a pak na osmičku. Ta už je zas v lese, kontrola má 
být na vidlici cest a po oražení mám odbočit doleva. Což činím. Jenže kontrola je ve skutečnosti o 30 
metrů jinde na vidlici s cestou, co není v mapě. Po ní odjíždím a výsledkem je postup sice kratší, ale po 
horších cestách a s jedním stometrovým přeběhem přes les. Hlavně však s těžší dohledávkou, důležitou 
odbočku přejíždím, neboť nejspíš vůbec neexistuje, přidávám si tak 300 metrů a vidím Ďureho, jak již 
odjíždí od kontroly pryč. Další špatně umístěnou kontrolou byla až dvanáctka (o 50 metrů jinde, ale to 
zas tak nevadilo). Ze 14. kontroly (kde jsem mapu překládal v mapníku již pošesté) je to na patnáctku 4 
kilometry, z toho 3 silniční kritérium. Ale královský je až další postup – 6 kilometrů přes celou mapu po 
úhlopříčce. Používat při něm mapu by znamenalo překládat ji cestou dvakrát, naštěstí to nebylo potřeba – 
první 3 kilometry jsou po silnici a dál se jede úplně stejnou cestou jako na dvojku (jen opačným směrem). 
Počet překládání plachty v mapníku tedy končí číslem 7. V polovině postupu vyndávám z kapsy tatranku 
a pouštím se do ní, protože mám pocit, že žaket by mohl přijít brzy. Z šestnáctky k výměně map již šlo 
všechno v pohodě, mapa sice stála za dvě věci, ale jezdilo se stejnými místy jako v sobotu. Na výměně 
map mám na tachometru 46 km a krásný čas 152 minut. Jenže při pohledu do nové mapy vidím, že mě 
ještě čeká výlet do mnoha míst, kde jsem už většinou jednou byl, buď včera nebo dnes. Naštěstí už je to 
speciální mapa pro MTBO.
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 První dva postupy jedu ještě celkem svižně, další mezičasy už jsou silně podprůměrné. Ještě 
předsběrka je špatně postavená, asi o 50 metrů jinde, ale tam už mi je všechno jedno. Postup od sběrky 
do cíle jedu za 2:14, Honza za 1:38. Najeto mám 64 kilometrů, čas 218 minut. Auto s jídlem stálo naštěstí 
jen pár metrů od cíle, takže jsem přežil. Zvítězil Jarda Rygl za 191 minut, směrný čas vítěze měl být 140 
– 180 minut. Ale loni vyhrál za 210 minut, při využití regresní analýzy tedy zjistíme (když proložíme časy 
přímkou), že příští rok už by mohl být čas vítěze v toleranci. Jenže dlouhou bude pořádat stejně jako loni 
Smržovka. Tak nevím. Aspoň bude zas o čem psát do ročenky…
          Martin Sajal

Mistrovství republiky

Štafety:
Matěj Stejskal, Jan Novák, 
Martin Sajal 5. místo

Krátká trať:
HE Martin Sajal 13. místo
H40 Petr Stejskal 1.místo

Dlouhá trať:
HE Jan Novák 14. místo
HE Martin Sajal 15. místo
H40 Petr Stejskal 1.místo

Klasická trať:
H40 Petr Stejskal 1.místo

Český pohár

Celkové výsledky:
HE Martin Sajal 18. místo lic. E
 Jan Novák 29. místo lic. E
D Šárka Zurynková 25. místo
H19-39A Matěj Stejskal 23. místo lic. A
 Josef Zmek 41. místo
H19-39B Petr Stejskal 35. místo
 Jan Stukbauer 61. místo

Jednotlivé závody:
D Šárka Zurynková 2. místo  krátká trať – Baldovec
  4. místo  scorelauf – Baldovec
HE Martin Sajal 7. místo klasická trať – Plzeň
  8. místo krátká trať – Bratislava
 Jan Novák 12. místo scorelauf – Bratislava
  13. místo krátká trať – Bratislava
H19-39A  Matěj Stejskal 3. místo krátká trať – Krušné Hory
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Něco   o   LOBech
 LOBy  2002  se silně dotkly našeho oddílu. Když se na to podívám z různých stran, vyvstanou mi 
tři  pohledy. A o těch chci něco říci. Ještě na úvod dodat . LOB je finančně náročnější disciplína než OB. 
Stojí nás dost peněz. Ale na druhou stranu přináší našemu oddílu úspěchy a tím i zviditelnění a prestiž 
v obci OB. Na to nezapomeňme.
 
Pohled I – soutěž – CŽ + PE – Ženy  v Elitě  udržely pozice a ukázaly, že se ještě musí s námi počítat, i 
když příští sezona nebude jednoduchá. Za největší překvapení a bombu (mám na mysli kladný výbuch) 
považuji vystoupení Martiny Volfové – přišla, podívala (do mapy), zaběhla, zvítězila ( D21A) a postoupila 
(do DE). V kategorii D 20A zabojovala na 3. místě juniorská reprezentantka Zuzka Jiřišťová. Bohužel 
v nižších kategoriích dorostenek a juniorek zastoupení nemáme , i když naděje tady chvilku byla.

ELITA :  4. Léňa  Hasmanová,  7. Verča Kupcová, 10. Dáša Kunová
D 21A : 1. Martina Volfová, 20. Rita, 29. Jana Zurynková, 32. Pája Klapalová
D 20A : 3. Zuzka Jiřišťová

Chlapi – v Elitě umístění hned za reprezentanty – v první osmičce 3 chlapi resp. mezi 13 prvními 5 šáků. 
V H 21A je super návrat Peciše do Elity a jako perlička vítězství 50-letého Kamenáče v H21A a postup do 
Elity. A v juniorech na tom jsme výborně. 2 ze 3 jsou v repre ČR (o tom níže).

ELITA : 6. Alf, 7. Sádlo, 8.Kauli, 11.Zúra, 13.Jirka Kazda       
H21A :  7. Peciš, 16. Hasák, 18. Stejski, 23. Libar, 30. Soki
H21B : 7. Honza Novák, 17. Jura
H 20A : 6. Stejski jun., 10. Ondra Šedivý, 19. Honza Šedivý ( jen ze 3 závodů)

Na Mistrovství ČR jednotlivců  - D20 A  2.místo sprint, 3. místo klasika – Z. Jiřišťová
          D21A  1. místo klasika – M. Volfová 
          DE   2. místo klasika -  L.Hasmanová 
                         5. místo klasika – V. Kupcová
              7. místo klasika – D. Kunová  
          Štafeta D21  3. místo -  Kupcová-Jiřišťová-Hasmanová   
                  H 18 A   3.místo klasika – J. Šedivý
          H20 A   5.místo klasika – M.Stejskal
       7. místo sprint – M. Stejskal
       8. místo sprint – J. Šedivý
                HE   3. místo sprint – A. Rázek
              4. místo sprint – M. Seidl
              8. místo sprint – J. Kolín
              6. místo klasika – J. Kolín
              7. místo klasika – A. Rázek
              9. místo klasika – M.Seidl      
                          Štafeta H21 3. místo – Alf-Kauli-Sádlo

A na závěr : M ČR smíšených družstev :  1. místo  EKONOM PRAHA 

Pohled II – Účast členů –ušáků - reprezentantů na MSJ 2002 
  
      ZUZANA   JIŘIŠŤOVÁ 17. MÍSTO  v kategorii D 20 klasika 
      HONZA  ŠEDIVÝ 3. MÍSTO v kategorii H 18 -  klasika
     3. MÍSTO ve štafetě H 18
      MATĚJ  STEJSKAL  21. MÍSTO  v kategorii H 20 – klasika
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Pohled III – POŘADATEL MS JUNIORŮ A VETERÁNŮ – ODDÍL EKONOM PRAHA – o tom píše 
Honza Pecka na jiném místě.

NA ZÁVĚR: po letech studií a pobytu v krásné matičce Praze nás opouští řada ušáků z důvodů   
přestěhování či lépe řečeno návratu do lůna svého rodiště. Léňa, Hasák, Kauli, Alf.

   Chtěl bych jim touto cestou říci DÍKY  a  „STŘIHEJTE, UŠÁCÍ „!!!  

          Stejski

Jméno 1. Mezičas Cíl Jméno 1. Mezičas 2. Mezičas Cíl
1 Veronika 21,23 50,04 1 Honza Š. 14,37 17,21 57,55
2 Jana 23,2 55,1 2 Radim 17,25 18,13 60,17
3 Martina 27 57,41 3 Ondra Š. 18,56 19,52 65,25
4 Hanka 27,26 62,04 4 Martin S. 19,3 19,14 66,24
5 Romča 29,3 64,42 5 Nikola 18,15 21,44 69,15
6 Lucka 24,09 66,17 6 Honza N. 18,45 69,21
7 Pája 28,08 66,25 7 Lybar 19,41 22,29 70,55
8 Lenka 48,12 95,5 8 Lukáš 22,17 19,4 76,05
9 Punťa 24,45 9 Stejski 22,21 24,18 80,04

10 Stáňa 38,12 10 Jura 20,48 23,37 81,15
11 Zlesi 23,45 28,4 90,41
12 Peciš 23,37 23,51 95,47

Jméno 1. Mezičas Cíl 13 Petr M. 26,25 32,05 109,38
1 Rita 27,42 65,44
2 Líba 29,5 66,39
3 Mirka 31,55 71,28 Jméno 1. Mezičas Cíl
4 Ivča Š. 37,5 96,09 1 Janata 25,04 62,33

2 Pekič 24,05 65,45
3 Šíp 27,04 70,55

Jméno Cíl 4 André 31,4 70,58
1 Kuba 76,5 5 Míra F. 34,48 83,38
2 Vašík 53,27 Luďa Š. 49,48
3 Dalibor 71,45

Muži veteráni

MužiŽeny

Ženy veteránky

Junioři

Přebor EKONOMU
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Kdy Den Závod Poř.
12.4.2003 Sat M ČR na dlouhé trati TZL
7.5.2003 Wed M ČR v nočním OB JHB
8.5.2003 Thu M ČR ve sprintu JHB

14.6.2003 Sat M ČR na krátké trati - semifinále BOR
15.6.2003 Sun M ČR na krátké trati - finále BOR
20.9.2003 Sat M ČR na klasické trati - semifinále DKP
21.9.2003 Sun M ČR na klasické trati - finále DKP
4.10.2003 Sat Mistrovství ČR štafet JPV
5.10.2003 Sun Mistrovství ČR klubů JPV

Kdy Den Závod Poř.
16.3.2003 Sun Český pohár štafet - Jarní pohár (C) PHK
11.5.2003 Sun Český pohár štafet - Mistrovství Moravy (C) JPV
17.5.2003 Sat Continental Cup, ŽA, ŽB (Čechy) - klasic. trať VSP
17.5.2003 Sat Žebříček B (Morava) - klasická trať AOP
18.5.2003 Sun Continental Cup, ŽA, ŽB (Čechy) - klasická trať VSP
18.5.2003 Sun Žebříček B (Morava) - krátká trať AOP
24.5.2003 Sat Český pohár štafet (B) SHK
24.5.2003 Sat Continental cup, ŽA - sprint SHK
25.5.2003 Sun Český pohár štafet JIL
31.5.2003 Sat ŽB Čechy - klasická trať LPU
31.5.2003 Sat ŽB Morava - klasická trať VBM
1.6.2003 Sun ŽB Čechy - krátká trať CHT
1.6.2003 Sun ŽB Morava - krátká trať VBM
7.6.2003 Sat Continental Cup, ŽA, ŽB (Morava) - krátká trať VIZ
7.6.2003 Sat ŽB Čechy - krátká trať VPM
8.6.2003 Sun Continental Cup, ŽA, ŽB (Morava) - klasická trať VIZ
8.6.2003 Sun ŽB Čechy - klasická trať VPM
6.9.2003 Sat Český pohár štafet (B) ZBM
6.9.2003 Sat Continental cup, ŽA - sprint ZBM
7.9.2003 Sun Český pohár štafet (B) RBK

13.9.2003 Sat Continental Cup, ŽA, ŽB (Čechy) - krátká trať PHK
13.9.2003 Sat ŽB Morava - klasická trať SBR
14.9.2003 Sun Continental Cup, ŽA, ŽB (Čechy) - klas. trať SJC
14.9.2003 Sun ŽB Morava - krátká trať LOL

Kdy Den Závod Poř.
18.04.03 - 20.04.03 Fri - Sun Prague Easter (Dobřeň, Střezivojice) DKP
18.04.03 - 20.04.03 Fri - Sun Turné tří hradů (Náměšť, Helfštýn, Bouzov) JPV
27.06.03 - 29.06.03 Fri - Sun Cena střední Moravy - Šumperský divočák (Třemešek) KSU
28.06.03 - 30.06.03 Sat - Mon Advanta Cup 2003 (Dobré) DOB
4.07.03 - 6.07.03 Fri - Sun 3 denní závody (Kunžak) PGP
11.07.03 - 13.07.03 Fri - Sun Jubilejní pohár SOK (Amer. štafety, 2 závody jedn. TUV
11.07.03 - 13.07.03 Fri - Sun Grand prix Vamberk (Litice) VAM
18.07.03 - 20.07.03 Fri - Sun Botas Vysočina cup 2003 (Sklené) CHT
1.08.03 - 3.08.03 Fri - Sun Grand prix jižní Čechy PROOri.
8.08.03 - 10.08.03 Fri - Sun Grand prix Silesia PROOri.
13.08.03 - 17.08.03 Wed - Sun Bohemia 2003 (Kytlice) BOR
23.08.03 - 24.08.03 Sat - Sun Pěkné prázdniny s OB v Českém Ráji TUR
28.08.03 - 30.08.03 Thu - Sat Cena východních Čech 2003 PHK

Kdy Den Závod Poř.
15.3.2003 Sat Jarní pohár (dlouhá trať) PHK
10.5.2003 Sat Mistrovství Moravy - klasika JPV

Kdy Den Závod Poř.
4.1.2003 Sat M ČR klasická trať JIL

25.1.2003 Sat M ČR krátká trať SSP
9.2.2003 Sun M ČR štafet POLS

Kdy Den Závod Poř.
5.1.2003 Sun PE, A, B, krátká trať JIL

26.1.2003 Sun PE, A, B, klasická trať SSP

Orientační běh -- Mistrovství ČR

Lyžařský orientační běh -- Soutěže ČSOB

Orientační běh -- Soutěže ČSOB

Orientační běh -- Vícedenní závody

Orientační běh -- Ostatní veřejné závody

Lyžařský orientační běh -- Mistrovství ČR

datum pořádá typ soutěž ČP
15.3. Warszawa Sprint Polský pohár
16.3. Warszawa Klasika Polský pohár
12.4. CNR - Nitra Sprint Slov. P
13.4. CNR - Nitra DT Slov. P  + M SR
26.4. Italy Sprint SP
27.4 Italy Klasika SP
3.5. FBA - Bratislava Sprint Slov. P  + ČP 1. kolo
4.5. FBA - Bratislava Scorelauf Slov. P  + ČP 2. kolo

10.5. TUR - Turnov Scorelauf MČR + ČP 3. kolo
11.5. TUR - Turnov Klasika ČP 4. kolo
17.5. BBB - B. Bystrica Sprint Slov. P
18.5. BBB - B. Bystrica Scorelauf Slov. P  + M SR
31.5. SMR - Smržovka Štafety MČR
31.5. Warszawa Klasika Mistrovství Polska
1.6. SMR - Smržovka DT MČR + ČP 5. kolo
1.6. Warszawa Sprint Mistrovství Polska

21.6. SBK Sprint ČP 6. kolo
22.6. SBK Klasika ČP 7. kolo
16.8. TPA - Martin Scorelauf Slov. P
17.8. TPA - Martin Sprint Slov. P  + M SR
30.8. ABR Sprint ČP 8. kolo
31.8. ABR Klasika ČP 9. kolo
29.8. Góra Świętej Anny Sprint Mistrovství Polska
30.8. Góra Świętej Anny DT Mistrovství Polska
31.8. Góra Świętej Anny Štafety Mistrovství Polska
7.9. Poland Klasika SP
8.9. Poland Štafety SP

12.9. VPM - P lzeň Scorelauf SP
13.9. VPM - P lzeň Sprint SP + ČP 10. kolo
14.9. VPM - P lzeň Klasika SP + ČP 11. kolo
27.9. TZL - Zlín Sprint MČR + ČP 12 kolo
28.9. TZL - Zlín Klasika MČR + ČP 13 kolo
4.10. CBA - Kamenný mlýn Klasika Slov. P  + M SR
5.10. CBA - Kamenný mlýn Štafety Slov. P  + M SR
4.10. Warszawa Sprint Polský pohár
5.10. Warszawa Štafety Polský pohár

10.10. Italy Klasika SP
11.10. Italy Štafety SP

MTBO Kalendář soutěží 2003

Kalendář soutěží na rok 2003
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teď už víte, jak jste 
dopadli a co vás čeká v 
roce 2003

nyní vám tedy nic nebraní 
vrhnout se na další, 
neméně zajímavé a 
poučné články





Jak začít s 
rogainingem
 Určitě už jste někdy v životě o slovo 
rogaining zavadili a zaslechli se o něm bavit a 
nebo alespoň tušíte, co takový rogaining obnáší. 
Není proto nutné podrobně rozvádět a zmiňovat se 
o tomto druhu sportovního vyžití. Ale zkoušeli jste 
někdy přijít na to, co vlastně rogaining (tedy úplně 
přesně rogaine) znamená v doslovném překladu 
z angličtiny? Pokud se vám toto slovo podařilo 
ve slovníku nalézt, tak jste opravdoví géniové, 
ale pokud jste to zatím ještě nezkoušeli, tak se tím 
ani nepokoušejte zabývat, neboť takovéto slovo 
byste asi jen ztěží mohli nalézt v běžném slovníku, 
ledaže byste zabrousili do nějaké moderní nové 
australské encyklopedie, ale i tak by vám to činilo 
nemalé potíže. Ono to slovo vlastně v překladu nic 
neznamená, je to prostě název, který nemá hlubší 
slovní základ. Vzniklo totiž spojením počátečních 
písmen tří australských bratří ROda, GAIla a 
NEila Phillipsových, kteří takto pojmenovali 
sportovní aktivity v přírodě s prvky navigace 
navazujících na vzory australských „bushmannů“ 
a založili první asociaci rogainingu v roce 1976 
ve Viktorii v Austrálii. Tomuto názvu tedy přísluší 
i srozumitelný a jasný anglický ekvivalent – The 
Cross Country Navigation Sport. Z anglického 
ekvivalentu je tedy patrné, že jde o pohyb ve volné 
přírodě s prvky navigace, čímž se rozumí zdolávání 
určitých kontrolních bodů podle topografi ckých 
map středních měřítek. Zdá se býti i pochopitelné, 
že drsná a neobydlená australská buš přinejmenším 
vzbuzuje zvědavost a zájem něco podobného 
podstoupit a absolvovat a obdiv těch ostatních, 
kteří se k něčemu podobnému nedokázali odvážit. 
Je sice jasné, že se australské podmínky nedají 
srovnávat s civilizovaným a hustě osídleným 
starým kontinentem, ale i tak má rogaining 
v našich zeměpisných šířkách své kouzlo, i když 
zatím nedokázal přilákat větší okruh zájemců o 
tento druh sportovně-dobrodružného vyžití. A 
myslím, že je právě ta chvíle alespoň v jedné větě 
charakterizovat, o co vlastně jde. Cílem rogainingu 
je za daný časový limit obejít a najít v neznámém 
terénu pomocí mapy 1:50000 co nejvíce kontrolních 
stanovišť v libovolném pořadí dle uvážení, 
možností a schopností daného konkrétního týmu. 
Pro složitější volbu trasy a začlenění prvků strategie 
a taktiky mohou být jednotlivá kontrolní stanoviště 
i různě obodována a pak je cílem sesbírat za časový 
limit co nejvíce bodů za průchod těmito místy.

 V našich zemích je převážně známa jeho 
extrémní závodní varianta na 24 hodin, ale nikde 
není přesně dáno, že celých 24 hodin musíte běhat 
a sbírat body za kontrolní stanoviště nebo nějakým 
způsobem vykazovat pohyb a činnost. Vždyť můžete 
také odpočívat, bavit se a kochat se krásami okolní 
krajiny, kterou se právě proplétáte. A jelikož se 
soutěží ve dvou až pětičlenných týmech, tak záleží 
jen na vhodnosti složení týmu a na vás, jak celou 
záležitost pojmete. Důležité je mít jen chuť zažít 
něco nového a zkusit si podle mapy volit vlastní 
trasu a obtížnost sběru kontrolních stanovišť. Kromě 
24-hodinové varianty existují  i kratší formy na 12, 
8 či 6 hodin nebo i zkrácená dvoudenní varianta bez 
noční části na dvakrát 6 hodin. Ale přitom právě ty 
noční části soutěže bývají nejzajímavější, protože 
až nyní se ukáže, jak se kdo dokáže s danou situací 
vyrovnat. Někomu totiž činí nemalé potíže strávit 
noc pohybem v neznámem lese a při tom ještě 
hledat místa kontrol. A zde teprve začínají ty pravé 
zážitky. Mně se ještě vybavují různé hry a bojovky 
z dob pionýrských táborů, kde také stačilo překonat 
strach a odhodlat se k absolvování celé akce a práce 
v týmu tomu vždy napomáhala. Tak i zde stačí mít 
chuť a odhodlání a přijít si rogaining prožít na 
vlastní kůži. Vždyť stačí jen málo. Odhodlat se, 
přijít a zažít.
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Pár perliček z vrcholového rogainingu
• Fyzická připravenost není rozhodující, důležitá 

je psychika a schopnost připravit a přizpůsobit 
organismus tomuto druhu zátěže;

• Rychlost pohybu v terénu se plánuje v našich 
zeměpisných šířkách na 6,0km/hod (což 
odpovídá běžné rychlejší chůzi);

• Zážitky a zkušenosti nade vše – každý 
absolvovaný rogaining přinese spoustu cenných 
informací a rad, jak si počínat při rogainingu 
příštím;

• Pro úspěch v rogainingu jsou důležité i další 
faktory – od vhodné a odzkoušené volby 
obuvi a oblečení až po precizně promyšlený 
stravovací a pitný režim;

• Nakonec pár čísel a dat z mých absolvovaných 
rogainingů:

1997 – Český Ráj – 24 hodin (muži) 
– 83 km vzdušně (110 km po trase);
2000 – Křivoklátsko – 12 hodin (mix) 
– 54 km vzdušně (61 km po trase);
2001 – Česká Kanada – 24 hodin (muži) 
– 87 km vzdušně (111 km po trase);
2001 – Ural (Rusko) – 24 hodin (muži) 
– 95 km vzdušně (126 km po trase);
2002 – Český Les – 24 hodin (muži) 
– 103 km vzdušně (130 km po trase);

Pokud to ve vás vzbudilo zájem, tak se těším na 
dalších akcích s rogainingem.

Míra Sádloš

Bez mobilního 
telefonu 
nepouštějte 
začátečníky, 
někdy i 
pokročilé, do 
lesa.

Milí ušáci, při závodě na mistrovství EKP, 
který se běžel  z části i na mapě vrstevnicové, jsem 
si vzpomněla na mé bezva soustředění s Jičínem. 
Bylo pro mě velmi vydařené, především právě 
trénink na vrstevnicové mapě. Až nebudete mít co 
dělat o dlouhých zimních večerech, pohodlně se 
uvelebte v křesle a přečtěte si ho. Pokud se vám 
povede se do mé role vcítit, zaručuji vám výborný 
zážitek.

Začátkem srpna jsme jeli na soustředění do 
Markoušovic.  Brzo ráno při nástupu do autobusu 
jsem ještě netušila, že toto soustředění pro mě 
nebude jen tak obyčejné.

Vše začalo již cestou tam, kdy Láďa 
(Hrubý) v půlce cesty zavelel: „Vystupovat, jde se 
na trénink.“ Což znamenalo rychle protřít ospalé 
oko a vydolovat věci, které samozřejmě byli 
uklizené až na dně batohu, převlíct se hned vedle 
silnice s nepříliš malým provozem (alespoň měli 
kolemjedoucí pozdvižení při cestě) a vyrazit do 
lesa. Dostali jsme mapu, jestli se tomu tak dá říkat 
(byla upravená pro Švýcarskou hru) a vyrazili do 
lesa. Docela dobré na rozcvičení. No, zvládli jsme 
to nakonec všichni. Někteří hůře, jiní lépe, ale tak 
to chodí.

Po tréninku jsme jeli rovnou na oběd. 
Zastavili jsme u polorozpadlého baráku a nakráčeli 
dovnitř. Prostředí nic moc, ale vařili docela 
obstojně.

Na chatě jsme zjistili, že neteče teplá 
voda, ale alespoň se vejdeme pod střechu skoro 
všichni. Pouze malí kluci zůstali spát venku. Po 
pěti minutách nás čekal opět šok. Kazboš zavelel: 
„Za čtvrt hodiny odjezd na trénink.“ Chvíli jsme 
odporovali, že jsme sotva dojedli, ale marně. A 
tak jsme odjeli na trénink, na který asi dlouho 
nezapomenu. 
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Už v autobuse nám Láďa rozdal mapy a mě 
se udělalo nevolno. Ofocená vrstevnicová mapa 
se na mě šklebila z papíru. Mimochodem té černé 
tam bylo víc než bílé. Najednou se mi ozval můj 
tuberácký kašel, ale nevím jestli z těch vrstevnic 
nebo ještě  dozvuk z pětidenních. Každopádně 
jsem Láďovi oznámila, že si trať zkracuji z 2. 
na 5. kontrolu, že mi není nejlépe. To se mi stalo 
osudným. První kontrolu jsem našla bez problémů 
a těšila se, že to nebude zas taková katastrofa. Na 
druhou kontrolu jsem ale již nedošla. Nechtělo se 
mi jít přímo přes údolí, a tak jsem si naplánovala 
obíhačku. Uhnula jsem však o hřbet dříve a začala 
klesat do jiného údolí. Naštěstí  jsem potkala 
Kazboše a ten mi ukázal, kde jsem. Poradil mi, že 
na druhé straně je svážnice, po které se dá jít. No, 
a tak jsem vyrazila. Šla po svážnici a stále si byla 
jistá, kde jsem. Asi po 5 minutách jsem dorazila na 
silnici a tušila zradu. Přestávala mě sedět mapa. 
Běhala jsem tam jak splašený zajíc (už jsem 
trénovala do role pravého ušáka) a hledala kontrolu, 
která by tam podle mě měla být. Ale nebyla. Po 
čtvrt hodině jsem usoudila, že tu asi nebude, a 
tak jsem se pokusila vrátit. Jenže jsem narazila 
na bludný kořen a bloudila a bloudila. Po delší 
době, to už jsem přestávala mít pojem o čase, jsem 
začínala propadat panice. V tom jsem pod sebou 
zaslechla hlasy a řítila se z kopce dolů s nadějí 
brzké pomoci.. Vystrčila jsem hlavu z hustníku a 
jaké bylo mé zklamání, když jsem zpozorovala jen 
paní houbařku. Tu jsem nejdříve pěkně vylekala a 
pak na ní začala halekat: „Nevíte, kde je tady chata, 
u které stojí bus Červeného kříže?“ (Samozřejmě 
jsem nevěděla, jak se chata jmenuje). V duchu jsem 
doufala, že ten autobus tam jezdí častěji, ale asi ne. 
Paní odpověděla, že neví, ale že všichni běhali po 
cestě nahoru. Tak jsem se tedy skutálela dolů na 
cestu a vydala se opět vzhůru. Po deseti minutách 
jsem ale přišla opět na místo, odkud jsem vyrazila. 
To mě sebralo veškeré síly a naděje, a tak jsem se 
rozhodla, že už nikam naslepo nepůjdu. Vydám se 
po silnici, ať vede, kam vede. Bohužel jsem šla na 
druhou stranu, než jsem měla. Po 2 km mě bylo 
místo povědomé, a tak jsem odbočila v domnění, 
že je to odbočka k chatě. Ale nic. Vrátila jsem se na 
asfaltku a pokračovala dál. S nadějí, že mě někdo 
uslyší, jsem začala pískat. Ale bez ozvěny. Bylo již 
pět hodin a za 1/4 hod. se mělo odjet. Ale asi beze 
mne. Černé myšlenky se jen hrnuly a já nevěděla 
co dělat.

Náhle se na obzoru vyřítil cyklista a mastil 
si to z kopce. Svitla mi naděje. Mávám rukama nad 
hlavou na kolemjedoucího cyklistu, ale ten se jen 

ohlédne a ujíždí dál. Volám: „Haló, haló potřebuji 
pomoc.“ Cyklista se otočí, zaskřípou brzdy. Vrhám 
se k němu a kladu mu směšnou otázku, zda nezná  
cestu k chatě. Ale když člověk neví k jaké, tak je 
těžká domluva. Naštěstí klade vysvobozující otázku: 
„Má někdo z výpravy mobila?“ Rozsvítí se mi oči, 
ale v zápětí zase pohasnou, neboť si nepamatuji ani 
jedno tel. číslo. Už to chci všechno vzdát a ptám se, 
kam vede tahle silnice. Odpovídá, že do Trutnova a 
já se děsím, kam jsem se to dostala. Netušila jsem, 
že od něj trénink nebyl daleko. Napadá mě poslední 
spásná myšlenka. Co kdybych zavolala domů a 
zeptala se na tel. číslo Ládi? Předhazuji tento návrh 
a cyklista chudák vytáčí plzeňské číslo na pevnou 
linku. Asi tuší, že to nebude nejlevnější. Taťka 
nejdřív nemohl číslo najít a jednotky neúprosně 
naskakovali. Nakonec se povedlo. Tužku jsem u 
sebe neměla a tak mi pomohla buzola. Vyryla jsem 
číslo do mapy.

Volám konečně Láďovi. Jeho první slova 
mě málem rozesmály. „Kde jsi?“ Blbá otázka, to 
bych taky ráda věděla. Ptám se na název chaty. 
Odpověděl mi a já to tlumočím cyklistovi. „Jak je 
to daleko“ ptám se. „No kousek,“ a dodává, „asi 
20km.“ Podlomily se mi kolena a odevzdávám 
mobil. „Tak jak se tam dostanu?“ „Musíte jít 
nahoru po silnici a asi za 3km na rozcestí doprava.“ 
Poděkovala jsem, a bohužel bez zaplacení účtu 
jsem odběhla zpět do kopce. Když jsem míjela 
místo, kde jsem dnes byla již po čtvrté, dělalo se mi 
špatně. Naštěstí z rozcestí to bylo už jenom 1,5 km 
po červené.

 Cestou jsem potkala ještě jiného cyklistu, 
který mi oznámil, že už na mě všichni čekají. No, 
to už jsem věděla dávno, ale aspoň mě potěšilo, že 
už nejsem daleko. Po chvíli jsem již viděla známé 
tváře, které se všemožně šklebily. Ale mě se ulevilo 
asi o 10 kg. Tohle opravdu nepřeji nikomu. A tak 
skončil můj geniální „zkrácený“ trénink. 

Aby toho nebylo na soustředění málo, tak 
jsem další den v noci dostala horečku a strávila 
celou noc s mokrým hadrem na hlavě. Tím pro mě 
skončilo soustředění  a do lesa už jsem nevběhla. 
Možná štěstí pro mě. Bůh ví, co by se mi v lese 
ještě přihodilo. 

Tak to bylo moje vydařené soustředění 
v začátcích SJC. Plyne z toho jedna rada - pokud 
budete pouštět nějakého začátečníka do lesa, tak 
mu nezapomeňte dát sebou mobila, nebo aspoň 
číslo kam mohou zavolat!!!!

 Martina Volfová alá Macek
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PEKING 15. listopadu (ČTK) - Viceprezident Chu 
Ťin-tchao byl dnes zvolen generálním tajemníkem 
čínské komunistické strany, což znamená, že příští 
rok nahradí Ťiang Ce-mina (na obrázku vpravo) 
na postu čínského prezidenta. Ten ovšem obsadil 
stálý výbor politbyra, jenž byl rozšířen ze sedmi 
na devět členů, z větší části svými spojenci, takže 
si zachovává možnost ovlivňovat vrcholnou 
politiku. O personálních změnách ve vedení 
čínských komunistů informovala agentura Nová 
Čína. 

PRAHA 15. listopadu (ČTK) – Na dnešek 
byla svolána demonstrace na podporu čínské 
komunistické strany. Na demonstraci se sešla 
celá řada známých i neznámých sportovců. 
Vyjádřili své přesvědčení, že současný režim 
zůstane v Číně zachován a že na olympijských 
hrách v roce 2008, které se konají v Pekingu, to 
sportovci ze zemí komunistického bloku „natřou“ 
kolegům z kapitalistického světa. Za sportovce 
poslal blahopřejný dopis novému čínskému 
prezidentovi Milan Pekárek (na obrázku druhý 
zprava uprostřed).

Radim a Veronika
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Čeští sportovci podporují změny 
v čínském vedení



Žena chce býti volna ve svém pohybu, chce býti 
pokud možno rovna muži a sportovnímu kamarádu. 
Venku na závodech nechce býti ženou a matkou, 
nýbrž pouze člověkem a kamarádkou. Viděl jsem 
hubené, vrásčité, opálené běžkyně pijící pivo, které 
vypadaly jako staří chlapi. A viděl jsem mužatky, 
které těžkým, hřmotným krokem s napěchovaným 
batohem, jako nosiči, zpocené a láteřící, vstupovaly 
na prezentaci. Viděl jsem také širokoboké, starší 
dámy, které své příliš bohaté vnady štědře větraly 
před očima všech, aby nachytaly více světla, 
vzduchu a slunečních paprsků. To nejsou žádné 
potěšující zjevy ženského sportu. Běžkyně nemá 
nikdy zapomínati, ani na soustředění, ani při běhu 
v terénu nebo při pobytu na shromaždišti, že je a 
má býti ženou...

 ... Výzbroj ženy je vcelku táž jako u muže. 
Jedno je si však třeba pamatovati: především 
dobrá, bezvadná, sportovní výzbroj a pak teprve 
pestré šátky a čepice, jimiž chce plašiti mužský 
svět. A líčidlo, červeň na rty a lak na nehty nechat 
doma! Celá ubohá prolhanost ženského malování 
je v přírodě příliš viditelná a působí nevkusně a 
odporně. To, co v záři velkoměstských lamp může 
zvýšiti krásu tak mnohého ženského obličeje, působí 
venku ve slunečním světle falešně a nepravdivě.

Oto Gavenda
kniha Sport v přírodě, 1921

Radim a Veronika
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Žena a sport

Malý kvízek – přiřaďtě k výrokům situace:

1. „Jo, už spadne, ještě párkrát takhle foukne a už pude.“
2. „Hm, to je stejný, to je taky stejný a tyhle taky. Je to jasný, všechno překreslit“
3. „To musej zrušit, přece. V tomhle počasí tam nejdu. Hele, ty Hradečáci se oblíkaj!!??“
4. „Ten sníh nemůže slízt.“
5. „Čendo, ty seš vrah malých dětí.“

A.  Pecišům výrok den před nekonečným nahazováním na JMS.
B.  Třídenní Poustky, podzim 2002
C.  Šnajdarce se nezdá trať pro děti na M EKP.
D.  Ráno před třetí etapou ve Slovinsku 2002.
E.   V noci před startem štafet na JMS - Míra právě objevil, že všichni dorostenci mají ve štafetách  
   stejný první úsek



Péče o nohy
 V minulém roce jsme na našich stránkách 
přinesli články o péči o pleť a tělo jako takové. 
Dnes se zaměříme na jeden dílčí problém.   

 Každý z vás se již jistě setkal s nějakými 
nepříjemnostmi týkajícími se nohou, které mohly 
nést za následek pokles výkonu. A nebojím se říci 
i úplný propad. A proto všichni vy, kteří máte tyto 
problémy, pozorně čtěte, neboť se dozvíte spoustu 
rad, které by vám měly zodpovědět základní otázky 
o péči o nohy.
 Individuální dotazy směřujte na E-mailovou  
adresu dr.cirkularka@odstranime.vse.cz.

Jak se vyvarovat větě:
 „Fuj, tobě ale smrdí nohy !“

 Jistě se vám již několikrát stalo, že jste se po 
vyzutí bot rázem stali středem pozornosti. Předem 
bych chtěl upozornit, že to jistě není vaší zbrusu 
novou vůní od firmy CHANEL či CROSSMEN, 
ale vůní zcela jinou, linoucí se z vašich nohou. 
Jak tedy předcházet této malé nepříjemnosti? Na 
výběr jsou hned dvě možnosti. Ta první vychází 
z příčiny zápachu. Tou jsou ve většině případech 
nevhodné boty nebo ponožky. A proto je lepší 
chodit, jen pokud je to nezbytně nutné. Tuto metodu 
doporučuje pět ze čtyř skutečných odborníků 
přes obuv a hygienu. Druhou možností je použít 
obuv vhodnou, co nejlépe větrající. Zde bych 
chtěl vypíchnout převážně obuv sandálovou nebo 
moderní směr - nechodit v botách vůbec. Ovšem 
pokud se vydáte na procházku bez bot, radím vám, 
abyste se dobře dívali, na co a kam šlapete.

1. rýmovačka:
Dědouš cestu kosou kopá,
je to práce pěkně hloupá.
Už je z něj pouze suchárek,
bude mít k večeři ovárek,
pívo mu do hlavy stoupá.

(autoři: Lyričtí ušáci)

2. rýmovačka:
Běžela babička s nůší šišek,
sestřenka před ní cestu umetala,
veverka v lese myšku pochovala,
na cestě běhalo spousta lišek, 
babička v lese sebrala něco šišek.

(autoři: Koumáci)

3. rýmovačka:
Jednou jsem viděl u psí boudy
babičku za plotem sbírat houby.
Třepenatky, hřib obecný, lysohlávky,
kropenatky, mech smrdutý, černohlávky.
Babička bude mít v hrobečku hroudy.

(autoři: Houbičky)

4. rýmovačka:
Byl jest dědeček na lovu,
rozbil misku s těstovinou,
koukal se před tím na Novu,
zavalen byl pak lavinou.
Byl jest dědeček po lovu.

(autoři: Koumáci)

5. rýmovačka
Dědek přede přede domem, 
drsně dostán krušným zlomem.
Bratra snachy tchýně mlátí,
švagr s otcem zetě klátí.
Nechť se neteř s šamstrem vrátí.

(autoři: Rybjonki)

Silvestrovské 
rýmování I

Ročenka 2002 - Ekonom Praha  22

takhle mohou vypadat i vaše nohy



Jak se vyvarovat plísním.

 Zahrádka je sice pěkná věc, ale jistě uznáte, 
že na nohách se nevyjímá moc pěkně. Někteří z vás 
asi namítnou, že když už mít zahrádku, tak ať ji vidí 
každý. Ale věřte mi, není nic horšího, než pohled na 
pistáciové prstíky vaší milé, či milého. No možná, 
že jsou ještě horší pohledy, ale tenhle rozhodně 
pěkný není. Co tedy s tím? Odpověď na tuto 
otázku je jednoduchá. Pravidelná koupel v roztoku 
z fenoxy-octové kyseliny, která je běžně k dostání 
v lékárně, vám zaručí krásný vzhled. Koupeme se 
dvakrát denně  a dáváme pozor, aby se tekutina 
nedostala do kontaktu s očima, nemohli bychom se 
už nikdy pokochat pohledem na naše teď již krásné 
nohy. O jiných pohledech ani nemluvím.  Také ji 
nechutnáváme, hrozí nebezpečí otravy.

Jak pečovat o nehty.

 Roztrhané silonky a ponožky svědčí o 
nesprávně zastřižených nehtech. Nejjednodušší je 
asi návštěva zařízení nebo salónů, které se tímto 
problémem zabývají. Komu se ale chce platit 
horentní sumy za blbé ostříhání nehtů, že? Jedna 
z možností je, že si nehty zastřihnete sami. Pokud 
ovšem použijete obyčejné nůžky, výsledek bude 
žalostný. Doporučuji použít sekáček vyvinutý 
firmou Cold Steel. Pozor, doporučuji pořádně 
prostudovat návod. Potom již stačí jen dobře mířit 
a výsledkem vám budou perfektně a hlavně rovně 
zastřižené nehty.

Jak předejít popraskání kůže?

 Odlupující se a praskající kůže je velmi 
nepříjemná, ale i tomu se dá velmi snadno předejít. 
Koupel v solné lázni vám zaručí znamenité 
výsledky. Nejen že se vám nebude kůže loupat a 
praskat, ale bude mít i zdravou barvu a moderní 
vzhled.

 Tím je téma vyčerpané. Doufám, že si vše 
vezmete k srdci a že až se někde náhodou potkáme, 
nebudu se muset za vaše nohy stydět.
       
 Dr. Cirkulárka Kvído 

 
   

Chorvatsko

 Jelikož jsem v Čevisovu mejlu vycítil 
naléhavou výzvu, sáhl jsem do svého archívu a 
oprášil pro redakci ušácké ročenky tento článek, 
který jsem chtěl kdysi nechat autorizovat jeho 
ústřední postavou. Článek je to trochu historický, 
trochu nudný a hodně neumělý, takže se máte na co 
těšit.

 Jak už to tak bývá, pravidelně si většina 
z nás připravuje na letní měsíce sluneční náladu 
a snaží si plnit přání nezřídka plánovaná ještě za 
sychravých večerů.
I já jsem onehdy pečlivě plánoval, celou zimu a 
jaro se svědomitě připravoval a hlavně se těšil - na 
potápění v Chorvatsku! 

Výsledkem zimní potápěčské přípravy 
v bazénu na Ryšánce, kde jsme se s Nikýskem 
několik měsíců fyzicky zocelovali (učili se plavat), 
psychicky otrkávali (přemáhali fóbii z vody hlubší 
1,45 cm) a vědomostně zdokonalovali (těleso 
ponořené do kapaliny je ... ), bylo rozhodnutí 
vydat se za potápěním na Istrijský poloostrov. 
Hrou světel s stínů prozářené čiré vody, množství 
kypícího pestrobarevného života, bílé vápencové 
útesy donekonečna objímané křivkami slaných 
vln, zrcátka paprsků pobíhajících po nekonečných 
vodních masách, tajemné širé hlubiny napěchované 
mámivým modrým tichem .... to vše jsme chtěli 
zažít na vlastní plovací blány (chřadnoucí dosud 
pouze v chlorovaných vodách bazénních). A já 
se navíc rozhodl, že si na cestu přibalím i vlastní 
manželku. 

 Musím přiznat, že začátek cesty se nám i 
přes pečlivou přípravu moc nevyvedl. Postupně 
došlo k několika zdržením (má noha v sádře 
- 1 týden, Lenčina cestovní horečka - 24 hod., 
Nikýskovo nastoupení údajně na špatnou tramvaj 
- 50 min), ale nakonec s větou na rtech: „Nic nás 
nezadrží, nic nás neporazí!“ vyrážíme v pátek 
31.7.1999 v 19 hod z Prahy pevně přesvědčeni, že 
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jsme v sobotu ráno na pobřeží.
 A vše tomu nasvědčuje. Cesta probíhá 
přesně podle plánu, z rádia se linou libé melodie, 
nálada v kolektivu je dobrá, spolujezdec Nikola 
šťastně mlčí, Lenka si hoví v pelíšku vybudovaného 
na zadních sedadlech. Pouze před Znojmem Líza 
(Škoda Favorit 135 LXi) bezvýznamně škytne. 
Moc tomu nevěnuji pozornost, protože mám 
údržbářské svědomí čisté. Škytnutí bylo stejně 
tak bezvýznamné, že si toho nikdo jiný nevšiml a 
následující kilometry mi to jen potvrzovaly. 

Potvrzovaly mi to až do Vídně, kam jsme 
dojeli asi půl hodiny před půlnocí. Zde najednou 
Líza škytla podruhé a během tohoto okamžiku 
nekompromisně zhasla všechna světla, kontrolky 
na palubní desce i rádio a motor přestal táhnout. 
Ocitnuvší se v nečekané tmě a tichu jsem  usoudil, 
že se „něco“ děje, a proto jsem zastavil za krajnicí. 
Když jsem odpověděl na několik dotěrných dotazů, 
„Co se stalo?“, že nevím, všiml jsem si kouře. 
Otevřu tedy kapotu a z motoru na mne vyjuknou 
plamínky. Vrhám se zpět do kabiny, vytahuji 
svůj čtyři roky starý hasicí přístroj a s mrazivým 
pocitem v zádech, že se měla jeho funkčnost 
kontrolovat každý rok, se takto vyzbrojen vrhám 
opět do plamenů. Ty vzápětí s přehledem likviduji 
svým spolehlivým hasicím přístrojem. Obhlížení 
škod jsme provedli kolektivně, protože tento 
úkaz přes pokročilou hodinu zaujal i Lenku, která 
vylezla ze svého pelíšku obloženého valem igelitek 
s pochoutkama (myslím, že si při tom rozšlápla 
banán). 

Odborná prohlídka motorového prostoru 
nebyla pro nás vzdělané vysokoškoláky  
problémem. Netrvalo to ani moc dlouho a přesně 
jsme lokalizovali a identifikovali škody – vlevo 
vzadu ohořelý jakýsi kabel a žárem přepálená 
nějaká trubička. Tušíme, že nastal problém.

A od tohoto okamžiku, jak již prohlásil 
André pod Aletchhornem (a znalci ví, o čem 
mluvím) „to byla série blbých rozhodnutí“.

Asi jedno z nejzásadnějších bylo přenechat 
svůj další osud Nikýskovu organizačnímu talentu 
a jeho známým, protože jsme na opravu nechtěli 
čekat dva dlouhé dny až do pondělí (o víkendu se 
v Rakousku přece nepracuje!).

Nikulin k tomuto účelu zkonfiskoval naší 
ATS hotovost, díky které si pokecal s příbuznými 
a známými na celé jižní Moravě, ale pomoc se 
stále rýsovala v dost mlhavých dálkách (musím 
podotknout, že všichni byli opravdu rádi, že Nikola 
volá, protože telefonáty rozhodně neprobíhaly 

6. rýmovačka
Babička myla podlahu,
zakopla o kýbl na prahu.
Měla v něm plno saponátu,
teď má zlámanou hnátu.
Na áru čeká na dlahu.

(autoři: Lyričtí ušáci)

7. rýmovačka
Bábuš naše vrší svršky,
bude pršet, melou držky.
Kams dala moje tričko,
zapomnětlivá babičko,
vrčí děda mezi zuby.

(autoři: Polární lišky)

8. rýmovačka
Jsouc dědeček v lese vidouc srub,
lekl se, zakopl, spadl, vypad mu zub.
Hledá a pátrá, jadrně sakruje,
kde se moh zoubeček ztratit?
Kdo si ho nasadil a nechtěl vrátit!

(autoři: Houbičky)

9. rýmovačka
Dobrá flaksa, super kost,
medivej mráz, za psem host.
Tuhá zima dveřmi tříská,
vzteklá babka zlobně vříská.
Tučná zima, ze sněhu most.

(autoři: Rybjonki)

10. rýmovačka
Slovutného vynálezce dědeček,
postavil si svépomocí domeček.
Bor, rádium, měď a astat,
výbuch neměl přeci nastat.
A nastal, och nastal.

(autoři: Polární lišky)

Silvestrovské 
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věcně a krátce). Vždy, když vykráčel z telefonní 
budky, nám pouze blahosklonně oznámil, že 
má volat jinam a později. Nic víc jsme z něj 
nevytloukli! 

Zkrátka a dobře – neušetřili jsme čas ani 
peníze. Nakonec pro nás nepřijel žádný známý, ale 
poslali klasickou odtahovku, která se přihnala až 
v pondělí hodně pozdě odpoledne.

Ostatní už proběhlo tak, jak jsme si všichni 
představovali. Hrou světel s stínů prozářené čiré 
vody, množství kypícího pestrobarevného života, 
bílé vápencové útesy…...... to vše i něco navíc jsme 
si zkráceně užili, ale to by bylo na jiné vyprávění. 
Nezbývá, než vydat se k moři a vychutnat si to 
vlastními smysly.
Takže plánujte a hlavně - užívejte si!

      lyb

V době pořádání 
JWOC 2002 vyšel 
v časopise Fit pro 
život následující 
článek. Je vidět, 
že Peciš nelenil 
a rozhodl se náš 
sport „protlačit“ 
i mezi zralé ženy 
naší populace.

Radim a Veronika

Oddílová 
Tajemství
Škarohlídové z cizích oddílů a dokonce někteří 
členové o oddílu Ekonom Praha tvrdí, že se 
v něm nic neděje. Našemu týmu se podařilo učinit 
několik senzačních odhalení, se kterými vás 
chceme nyní seznámit.

Yetty objeven?
Ruské noviny Balšája Rus 
ve svém vydání ze dne          
3. srpna 2002  uvedly 
zprávu pod titulkem „V 
Rusku konečně objeven 
Yetty!“ ve které se uvádí, 
že byl Yetty několikrát 
spatřen v Altajském 
pohoří v okolí hory 
Bělucha. Svědek Michail 
Kapraďorost Furtnasračkin 
uvedl, že Yetty je menšího 
vzrůstu, při chůzi je mírně 

předkloněn, hlasitě funí a na zádech má obrovský 
zelený hrb. Yetty prý není plachý, pohybuje se 

v okolí osad a za piškot nebo kus chleba ochotně 
„zpívá“ (vydává jakési nesrozumitelné zvuky).
Není náhodou, že ve stejné době se v okolí hory 
Bělucha nacházela i skupina českých turistů, 
ve které byla i naše členka Veronika! A není 
náhodou, že s obrovským batohem opravdu chodí 
v předklonu a že si před odjezdem do Ruska 
kupovala ve sportovních potřebách pláštěnku na 
batoh zelené barvy! Takže není těžké si domyslet, 
že ruský Yetty je jen dalším výplodem lidské, 
vodkou podpořené fantazie.

Kde vlastně pracuje?
Po juniorském mistrovství 
světa v LOBu, které se 
uskutečnilo v Jablonci 
nad Nisou, se unavený 
Honza rozhodl, že si 
najde nějaké klidnější 
zaměstnání. Rozeslal 
své životopisy a čekal na 
nabídku. Pak se nechal 
slyšet, že našel práci ve 
fi rmě, která se zabývá 
řízením nejmenované 
tajné organizace, jejíž 
členové jsou známí svojí až úchylnou zálibou 
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v dederonovém oblečení. Ovšem nám se podařilo 
zjistit pravdu, kterou se Honza snažil utajit. Začal 
pracovat u BIS (Bezpečnostní informační služby) 
v odboru zahraniční špionáže. Z pracovních 
zdrojů se dozvěděl o zlatém pokladu ztraceném 
ve Středozemním moři během 1. světové války. 
Na snímku se spolu se svojí ženou připravuje na 
vyzvednutí  pokladu v moři v blízkosti Tunisu. 
Honzovi nové auto přejeme a doufáme, že mu naše 
odhalení nezpůsobí v práci vážnější potíže.

Prorazili!
Po letech snažení, tvrdé průpravy a zajisté i uplácení 
na správných místech se to bratrům Kořistkovým 
konečně podařilo! Dostali se do světa módy. Po 
úspěšném absolvování soutěže „Staň se modelkou“ 

časopisu Elle si je vybrala modelingová agentura 
Obludek  & spol. pro nafocení katalogu Quelle 
pro zimu 2002 – 2003. Na  snímku jsou modelové 
zachyceni při práci na Horních Mísečkách a jak 
je vidět, i okolo jdoucí turisté byli mimořádnými 
výkony modelů naprosto konsternováni.

Kde je?
Jistě jste si všimli, že Dáša se mezi námi dlouho 
neukázala. Jura tvrdil, že má spoustu práce, 
přibrala si další fi rmu a nestíhá. Nějakou dobu 
se proslýchalo, že jí Jura pořídil novou vanu 
(s bublinkovou masáží) a ona se od ní nemůže 
odtrhnout. Ale pravda je zcela jiná. A to taková, 

že Dáša si pořídila buben a hraje na bicí v kapele 
Harant po vesnických zábavách a snaží si tak 
přivydělat na opravu chátrajícího bytu. Doufejme, 
že se skupina brzy propracuje i do pražských klubů 
a budeme tak mít možnost shlédnout Dášu v akci.

Dvojník
Radim se celou sezónu 
propadal v rankingu stále 
hlouběji a my už víme, proč 
tomu tak bylo. Za Radima 
v Čechách běhal najmutý 
dvojník, Ukrajinec Dimitrij 
Lenochovič Zabludov. Radima 
spatřili naši spřátelení redaktoři 
gazety Novosti na ledovci 
Neledovci, kde se nechával 
v převleku za domorodého 
Altajce najímat zahraničními 
turisty jako průvodce. Přišel si tak k pěkným pár 
rublům a zánětu očních spojivek.

foto Veronika
text Radim

Ročenka 2002 - Ekonom Praha  27



Lvice mají rády 
brunety
Hříva je sexuální symbol, ale rozhoduje její barva, 
ne délka.

Popisek k obrázku: Tmavá hříva představuje pro 
lvího samce handicap, se kterým se musí vyrovnat. 
Zvládá-li to však, má to u lvic lepší než blondýni 
(na snímku dole).

 V minulém roce proběhl v Tanzánii vědecký 
výzkum, při kterém chtěli vědci vyvrátit teorii, že 
hříva slouží lvím samcům především jako ochrana 
krku při bojích s konkurenty. Ve východoafrické 
Tanzánii měli vědci ideální podmínky: žijí tam 
jak lvi s černou hřívou, tak i blonďatí jedinci. 
„Chtěli jsme zjistit, zda-li se s barvou hřívy nepojí 
nějaké další kvality samců,“ říká bioložka Eleonor 
Ukořistěná. 

 Aby záhadě přišli na kloub, nechali vědci 
v ruzyňské továrně vyrábějící hračky, zhotovit 
čtyři atrapy samců v mírně nadživotní velikosti. 
Každý měl jiný typ hřívy: kratší a delší, a v tmavé 
a světlé barvě. Lvice se téměř vždy mnohem 
rychleji přibližovaly k atrapám s tmavou hřívou, 
než k blonďatým. Samci se naopak nejrychleji 
přibližovali k loutce s krátkou světlou hřívou. 
 Tmaví samci byli téměř vždy v lepší fyzické 
kondici a navíc měli vyšší hladinu mužského 
pohlavního hormonu 
testosteronu než blondýni. 
Není tedy divu, že jedinci 
s tmavou hřívou přitahovali 
samice „na první pohled“. 
U silných lvů je větší šance, 
že dokážou ochránit svá 
mláďata. Jak se ukázalo, již 
zbarvením vzbuzují respekt u 
potenciálních protivníků. 
 Proč tedy lvi mají 
hřívu? Odpověď biologů 
zní: aby udělali co největší dojem na samice. 
Zároveň tím studie znovu otevírá debatu, zda 
nějaký podobný mechanismus neplatí i u lidí. Zda 
muži „mají opravdu rádi blondýnky, ale žení se 
s brunetami“ a zda je pravda, že ženy instinktivně 
upřednostňují muže tmavovlasé, vysoké a urostlé. 

Radim
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Jožin z bažin dostal se na kámen
Otevřený Staropramen
Plochá polocistka s dlouhým vedením řídí křižovatku
Štětka s hlubokým výstřihem, knírem pod nosem a žlučníkovými kameny se točí na patě
Ženská mezi šedesátkou a smrtí

Petr Matoušek



Mediální hvězda: 2. ročník
Jak si jistě vzpomínáte, loni jsme vám jako mediální hvězdu roku představili Lybara a jeho bombu. Letos 
si svých více než 15 minut slávy užil někdo jiný. Jasným vítězem se stal náš Honzík Pecků (a to hlavně 
díky své impulsivní ženě).

Vše začalo celkem nevinným mejlem od Peciše:

ATLETICKÁ PRUPRAVA
Vyhlašuji atleticko prupravné tréninky nejen pro výsledky chtivé ušáky !
KDY: ctvrtky - poprvé 30.5.2002
KDE: lesík na Kamýku
PROGRAM: 16.50 sraz u Pecišu ( Smotlachova 582 / 2, Praha 4 - Kamýk ), rychlé prevlékání
17.00 výbeh do lesíka - zapracování
17.30 atletická abeceda, obratnostní hry, rychlostní hrátky, dynamika,.. ( zátež bude 
 prizpusobena závodum o víkendu následujících ! ) 
To vše pod mým neopakovatelným vedením !
nekdy potom – výklus
možnost sprchy, konec - odchod, odjezd, .
PROC: 1. Protože to mnozí (vcetne me) potrebují jako prase drbání !!!
2. Aspon se donutím neco delat !
Tak neváhejte a pristrihejte !
Zdar Vašim slechum !
Peciš

A pak to přišlo. Sami uznejte, že to co se objevilo dne 21. května 2002 Út dop. 09:36:43 na konferenci 
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Od : „i.peckova@quick.cz > Datum : 2002/05/21 Út dop. 09:36:43 GMT+02:00
Komu : „Konference „konference Ušáku““ <ekpnews@pandora.cz
Predmet : RE: Atletické treninky
ty jsi hvezda, tos teda prekvapil , jsi muj Jenícek lásecka
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Slovinská
Když blesky vzduchem sviští,
ušák v lese tiše piští.

Když hrom horami zaduní, 
ušák strachy zafuní.

Když liják stanem cloumá,
jak přežít – ušák koumá.

Když ráno slunce vyleze,
ušák hory přeleze!

Čenda
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Žebříček EKP podle BMI a 
trocha statistiky
Jistě jste již všichni znudění všemi různými žebříčky a hodnoceními jedinců, jejichž výsledek je 
předem známý a téměř stále stejný. Veličin podle kterých se jedinci porovnávají je více,  ale jedno mají 
společné. Jde o momentální stav. Proč však neudělat porovnání podle něčeho, co vyžaduje dlouhodobé a 
systematické (od narození jedince) snažení a úsilí. Podle BMI.

Co to vlastně BMI (body mass index) je? Podle suše matematického vzorce je vyjádření takové:

kde m je váha jedince v kilogramech a h je jeho výška v metrech.

Je to tedy velmi jednoduchý vzorec pro výpočet objemu tuku v jedinci obsaženém. Čili věci, jejíž 
střádáním a zmnožováním se většina jedinců zabývá již od narození a jejíž přibývání je babičkami 
jedinců hodnoceno slovy „Ty ses ale spravil (spravila)“.
Pro náš účel jsme tedy nalezli veličinu téměř ideální. Sběr dat byl zdlouhavý a náročný.
Do našeho nového hodnocení jedinců oddílu EKP se sice nepřihlásili všichni, ale dá se říci, že se 
zúčastnila statisticky dostatečná a podstatná část jedinců oddílu.

A jak to tedy vše dopadlo?
Následující tabulky nám napoví, kdo zvítězil a kdo by se měl naopak zastydět a zamyslet se nad svými 
výkony ( první tři sloupce tabulek):

Ještě pro úplnost:
BMI <15 mrtvola
BMI 15 - 20 podvýživa
BMI 20 - 25 zdravý jedinec
BMI 25 - 30 nadváha
BMI 30<   obezita
Což také znamená, že někteří jedinci vypadají štíhle na to, kolik váží, a naopak někteří jedinci vypadají 
tlustě na to, kolik váží.

Tabulka č. 1

Poř
adí Ušák BMI Body 

rank.
umístě
ní rank.

poč. 
závo-
dů*

bodů za 
jeden 

závod**
1 Jan Pecka 29,73 52188 469 10 5219
2 Petr Stejskal 26,23 12919 910 3 4306
3 Martin Zlesák 26,06 28389 713 7 4056
4 Petr Matoušek 25,95 11773 925 10 1177
5 Zdeněk Sokolář 24,91 68429 258 10 6843
6 Milan Bochenek 24,76 0 1200 0 /
7 Martin Čevela 23,94 48394 506 10 4839
8 Jan Hasman 23,33 ����� 545 10 4452
9 Jiří Janeček 23,30 46488 528 10 4649
10 Karel Rozkošný 23,12 0 1200 0 /
11 Jan Novák 23,05 26002 739 4 6501
12 Martin Sotona 22,59 0 1200 0 /
13 Tomáš Novák 22,39 46778 524 10 4678
14 Miroslav Fanta 22,34 / / 0 /
15 Milan Pekárek 21,95 / / 0 /
16 Martin Sajal 21,50 69145 250 10 6915
17 Lukáš Křístek 21,14 44408 548 10 4441
18 Libor Kořistka 21,06 66626 288 10 6663
19 Petr Poborský 21,05 48577 501 10 4858
20 Radim Ondráček 20,99 87928 42 10 8793
21 Vláďa Kalous 20,83 6342 1022 1 6342
22 Dušan Lebeda 20,42 81883 98 10 8188
23 Miroslav Seidl 20,40 91540 21 10 9154

* počet závodů započítaných do rankingu
** průměrný počet bodů získaných v rankingu na jeden 
započítávaný závod

Tabulka č. 2

Poř
adí Ušanka BMI Body 

rank.
umístě-
ní rank.

poč. 
závo-
dů*

bodů za 
jeden 

závod**
1 Lenka Hasmanová 25,26 0 811 0 /
2 Dagmar Kunová 23,59 64721 183 10 6472
3 Hana Křístková 23,51 69475 138 10 6948
4 Romana Maunová 22,27 58826 234 10 5883
5 Ivana Slováčková 21,64 65743 175 10 6574
6 Zuzana Jiřišťová 21,46 78304 81 10 7830
7 Martina Volfová 21,45 83459 52 10 8346
8 Jana Zurynková 20,94 77188 88 10 7719
9 Líba Fantová 20,57 0 811 0 /
10 Vladimíra Paseková 20,42 76671 90 10 7667
11 Petra Matoušková 19,72 65040 180 10 6504
12 Veronika Kupcová 19,14 89671 25 10 8967
13 Lucie Pokorná 19,05 66366 166 10 6637
14 Ivana Pecková 19,05 3997 721 1 3997

* počet závodů započítaných do rankingu
** průměrný počet bodů získaných v rankingu na jeden 
započítávaný závod
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Nyní trocha statistiky:
• průměrný ušák váží 74 kilogramů a měří 179 centimetrů, BMI 23,09
• průměrná ušanka váží 60 kilogramů a měří 168 centimetrů, BMI 21,29

Proč jsou však v tabulkách další sloupce? Pokusíme se zjistit, zda existuje nějaká závislost mezi BMI 
jedince a jeho výsledky v rankingu.
Čtvrtý sloupec obsahuje počet bodů, které jedinec získal za letošní rok v rankingu, šestý sloupec vyjadřuje 
počet započítávaných závodů (maximum 10). Jednoduchým vydělením hodnot sloupců 4 a 6 dostaneme 
hodnoty obsažené v sedmém sloupci , tedy průměrný počet bodů do rankingu na jeden započítávaný 
závod. Tímto eliminujeme nerovnost mezi jedinci, kteří nemají plný (tedy maximální) počet závodů a 
získáváme veličinu vhodnou pro porovnání.
Jak tedy zjistit závislost (korelaci)? Pokusme se vypočítat korelační koeficient.
Korelační koeficient vyjadřuje těsnost závislosti mezi dvěma množinami dat (tedy BMI a průměr bodů 
v rankingu na jeden závod). Může nabývat hodnot od –1 do +1, kde –1 vyjadřuje velmi silnou nelineární 
závislost a +1 vyjadřuje velmi silnou lineární závislost a 0 tedy značí lineární nezávislost.
Korelační koeficient získáme vypočtením jednoduchého vzorce:

kde xi znamená BMI i-tého jedince, yi znamená průměrné body téhož jedince a n znamená celkový počet 
zkoumaných jedinců.

U ušáků nám korelační koeficient vyšel –0,55, u ušanek (pro zmenšení možné chyby byly vypuštěny 
těhotné a prokazatelně mrtvé ušanky) vyšel +0,11.

Co to tedy znamená?
U ušáků byla prokázána silná logaritmická závislost. Jak můžete vidět v grafu č. 1, s rostoucím BMI 
klesají výkony jednotlivých jedinců:
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A jak tomu bylo u ušanek?
Výsledek je naprosto šokující. Korelační koeficient vyšel +0,11, což značí a jak můžete sami v grafu 
vidět, se zvětšujícím se BMI jedinek jejich výkony mírně stoupají:

Tento trend ovšem nemusí být až tak překvapující, pokud se blíže podíváte na české reprezentatky.

Je třeba upozornit, že výsledky je nutno posuzovat velmi opatrně, protože byly získány z malého počtu 
empirických hodnot a mohly na ně působit různé náhodné vlivy (bulimie, anorexie, mentální retardace, 
pobyt na Altaji aj.).

Ale přesto, na závěr malé doporučení:

  Ušáci, chcete se zlepšit v rankingu? ZHUBŇETE!!!
  Ušanky, chcete se zlepšit v rankingu? ŽERTE!!!

Radim

Závis lost rankingu na BMI u Ušanek
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