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Slovo paní předsedové a letos i šéfredaktorky v jednom 
 
Milé Ušáctvo, 
pokud čtete tato slova, znamená to, že se stal zázrak a držíte v rukou 
naši Ročenku, která mi byla tentokráte svěřena k výrobě. Přece jen jsem 
na dovolené a mám spoustu času, že ano ;-) 
Vážení Ušáci, náš oddíl vzkvétá. Nejen že i starý větve zrajou jak víno 
a krásou jen kvetou, ale několik mladších větví vyrašilo dokonce 
poupata, a to v rekordním počtu osmi kusů, což vydá v budoucnu na 
dvě štafety a družstvo. S radostí také sleduji pokroky té o pár let starší 
drobotiny a pořádání soustředění a víkendových akcí pro ně – pokud nechceme, aby nám 
časem utekly do jiného oddílu nebo přímo k jinému sportu, je třeba jim věnovat náležitou 
péči. 
Letošní sezóna se nesla ve znamení pořadatelském – zejména musím vyzdvihnout úspěšné 
uspořádání Mistrovství ČR na klasické trati v Bečově, které bylo kladně hodnoceno jak 
Béďou, tak závodníky, což jistě přispělo ke zviditelnění EKP jakožto oddílu schopného 
uspořádat se ctí i ten nejdůležitější podnik sezóny. Bez aktivní účasti vás všech a hlavně bez 
obrovského úsilí užšího týmu „vyvolených“ by se to jen stěží mohlo podařit.  
Nezaostávali jsme ovšem ani ve výsledkové listině, a to zejména ve veteránských kategoriích, 
kde jsme dokázali dokonce (a tak trochu nečekaně) získat bronzovou medaili na MČR 
družstev. A něco mi říká, že máme i na víc, tak koukejte potrénovat a datum MČR družsev 
2012 si zapsat včas do svých diářků, aby vám je pak nevytěsnila návštěva u tchyně, porod 
dítěte, apod. :-) 
Milí Ušáci, milé Ušanky, ráda bych vám poděkovala za celoroční aktivní členství v našem 
oddíle, členům výboru děkuji za aktivní vedení oddílu a do příštího roku přeji mnoho 
sportovních a osobních úspěchů.  

Veronika 

  

Oddílové příspěvky na rok 2012 
 
OB - 900 Kč (400 Kč základ + 500 Kč OB) 
MTBO - 1100 Kč (400 Kč základ + 700 Kč MTBO) 
LOB - 800 Kč (400 Kč základ + 400 Kč LOB) 
OB+MTBO - 1500 Kč (400 Kč základ + 500 Kč OB + 600 Kč MTBO) 
OB+LOB - 1200 Kč (400 Kč základ + 500 Kč OB + 300 Kč LOB) 
LOB+MTBO - 1400 Kč (400 Kč základ + 400 Kč LOB + 600 Kč MTBO) 
OB+MTBO+LOB - 1800 Kč (400 Kč základ + 500 Kč OB + 600 Kč MTBO + 300 Kč LOB) 
 
studenti a dorost - každá disciplína o 100 Kč méně 
děti 0-10 let - celkem 200 Kč 
děti 10-14 let - celkem 400 Kč 
 
pouze základ 400 Kč (startovné si hradíte sami), OB 500 Kč, MTBO 700 Kč, LOB 400 Kč 
 
Příspěvky je nutno zaplatit do 31.1.2012 
Číslo účtu: 867820001/5500 
VS: vaše registrační číslo + kód disciplíny, kterou platíte, kde 1 je OB, 2 je LOB a 3 je MTBO 

 



  

LOB 2011 
Narozdíl od loňska, kdy byla sezóna extrémně vydařená a celkově se dalo absolvovat 16 (!!!) závodů 
LOB, byla sezóna 2011 vzhledem k nedostatku sněhu ochuzená o většinu svých akcí – všehovšudy se 
konaly dva víkendové závody, jeden provlhlý ve Strážném v Krkonoších a druhý krásný prosluněný 
v německém Zinnwaldu v Krušných horách. Doufejme, že příští rok toho bude zase víc. Měli jsme 
hojně obsazenou kategorii HE, do které se kromě již starých matadorů Míry, Radima a Honzy 
nominoval i Duško. Nejlépe v žebříčcích si vedli tradičně veteráni – Mirka obsadila první místo a 
první by byl jistě i Peciš, kdyby měl všechny závody.... 

 

15. a 16. 1. 2011 MČR na klasické trati, Pohár elity, ŽA, ŽB – krátká trať 
 Strážné u Vrchlabí 

  
Vzhledem k celkové oblevě to vypadalo, že závody nebudou, ale nakonec se uskutečnily 
v plném rozsahu. Velká část vedla po loukách ve strmých kopcích, v sobotu do toho ještě 
trochu pršelo a někteří závodníci si stěžovali, že spadli do bahna. Prostě psa by ven nevyhnal, 
ale orienťáci jsou prostě drsní lidé..... V neděli se ale počasí umoudřilo a byl krásný slunný 
den. V sobotu se jelo mistrovství ČR na klasice, na bednu dosáhla pouze Jana Zurynková 
v kategorii D35 (bronz).  
 
 
Výsledky SO, MČR klasika: 
  3. Jana Zurynková D35 
  4. Mirka Šedivá  D45 
 12. Ivana Pecková D45 
    
  8. Jan Šedivý      H21 
15. Miroslav Seidl H21 
23. Radim Ondráček H21 
26. Dušan Lebeda H21 
  8. Petr Adrián  H55 
     

 
Výsledky NE, krátká trať: 
  8. Jana Zurynková D21A 
  2. Mirka Šedivá  D45 
  8. Ivana Pecková D45 
    
 6. Jiří Šedivý  H45 
10. Jan Šedivý  HE 
18. Miroslav Seidl HE 
23. Radim Ondráček HE 
25. Dušan Lebeda HE 
 

 



    

 

3.a 4. závod Poháru elity, ŽA, ŽB na krátké trati a klasice, 
Zinnwald v Krušných horách, Německo 

 
 

Krásný závod na německé straně Krušných hor, kde panovalo mimořádně pěkné slunečné 
počasí. Pořadatelé připravili fyzicky náročné tratě. Nejlépe si vedl Peciš, který s náskokem 
třídy vyhrál oba dny nejmladší veteránskou kategorii. Na bednu dosáhla v neděli ještě Mirka 
krásným druhým místem. 
 
 
Výsledky SO,  krátká trať: 
  12. Jana Zurynková D21A 
  14. Markéta Kalinová D21A 
    4. Mirka Šedivá D45 
   
11. Radim Ondráček HE 
14. Míra Seidl  HE 
23. Dušan Lebeda HE 
  4. Mirek Kalina  H21A 
  1. Jan Pecka  H35 
  6. Jiří Šedivý  H45 
10. Milan Bochenek H45 
 
Výsledky NE, klasická trať: 
11. Jana Zurynková D21A 
15. Markéta Kalinová D21A 
  2. Mirka Šedivá  D45 
 
13. Radim Ondráček HE   
16. Miroslav Seidl HE 
24. Dušan Lebeda HE 
  8. Mirek Kalina  H21A 
  1. Jan Pecka  H35 
  9. Jiří Šedivý  H45 
  

 
 



    

 

Pohár elity, žebříček A a žebříček B v LOB 2011 
   
  6. Jana Zurynková  D21A   
  1. Mirka Šedivá  D45   
  9. Ivana Pecková  D45  
  
17. Seidl Miroslav  HE   
18. Ondráček Radim  HE   
25. Dušan Lebeda  HE 
26. Jan Šedivý   HE 
20. Miroslav Kalina  H21A   
  6. Jan Pecka   H35   
  7. Jiří Šedivý   H45  
  9. Milan Bochenek  H45 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Kalendář závodů LOB 2012  
 
17.-18.12. krátká, klasika VRB Nová Ves   
28.-29.1.  M ČR sprint, MČR štafet, klasika JIL Jilemnice   
11.-12.2.  krátká, M ČR klasika VLI   
      18.2.  krátká, MČR dvoučlenných štafet OSN Nové Město n.M.   
20.-21.2.  M ČR sprint, krátká, klasika VLI Jakuszyce   
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
      14.1.  Skirogaining LIV Klíny   
      21.1.  Bedřichovská pětihodinovka EKP Bedřichov    
      13.2.  Ski Adventure TBM + OSN Nové Město n.M.      



   

OB 2011 
RANKING EKP 2011

Poř. Příjmení Jméno Reg. č. Body Rank.č. Příjmení Jméno 2011 2010 změna
145 ZURYNKOVÁ Jana EKP7053 65071 6292 JANEČKOVÁ Dagmar 169 183 14
169 JANEČKOVÁ Dagmar EKP6550 60696 5870 KALINOVÁ Markéta 538 485 -53
538 KALINOVÁ Markéta EKP8259 12536 1213 ZURYNKOVÁ Jana 145 92 -53
551 NÁMĚSTKOVÁ Veronika EKP7351 11746 1136 BOLINOVÁ Hana 552 403 -149
552 BOLINOVÁ Hana EKP8150 11715 1133 BOCHENKOVÁ Jana 817 651-166
573 POKORNÁ Kristýna EKP8351 10395 1006 POKORNÁ Kristýna 573 376 -197
671ČEČRDLOVÁ Marcela EKP7257 4806 465 KLAPALOVÁ Pavla 817 392 -425
674 ONDRÁČKOVÁ Veronika EKP7850 4774 461 ONDRÁČKOVÁ Veronika 674 151 -523
817 BOCHENKOVÁ Jana EKP6150 0 0 KŘÍSTKOVÁ Hana 817 271 -546
817 KLAPALOVÁ Pavla EKP7051 0 0 VOLFOVÁ Martina 817 150 -667
817 SEIDLOVÁ Barbora EKP7955 0 0 SEIDLOVÁ Barbora 817 689 -128
817 KŘÍSTKOVÁ Hana EKP7451 0 0 ČEČRDLOVÁ Marcela 671 / /
817 VOLFOVÁ Martina EKP8051 0 0 NÁMĚSTKOVÁ Veronika 551 / /

Poř. Příjmení Jméno Reg. č. Body Rank.č. Příjmení Jméno 2011 2010 změna
78 ONDRÁČEK Radim EKP7414 84889 8123 PECKA Jan 376 945 569

202 KALOUS Vladislav EKP7702 73664 7049 BLAHA Ondřej 439 842 403
376 PECKA Jan EKP6800 54198 5187 ŠEDIVÝ Ondřej 866 1173 307
401 JANEČEK Jura EKP6701 50579 4840 KALINA Miroslav 441 709 268
439 BLAHA Ondřej EKP7002 45773 4380 ŠTEMBERG Milan 789 892 103
441 KALINA Miroslav EKP8211 45463 4350 MATOUŠEK Petr 505 607 102
481 SEIDL Miroslav EKP7402 39935 3822 ŠEDIVÝ Jiří 497 551 54
497 ŠEDIVÝ Jiří EKP5500 37519 3590 KALOUS Vladislav 202 214 12
505 MATOUŠEK Petr EKP7503 36655 3508 ONDRÁČEK Radim 78 77 -1
513 KOUCKÝ Roman EKP6301 35596 3407 JANEČEK Jura 401 398 -3
688 ROZKOŠNÝ Karel EKP7900 18539 1774 SAJAL Martin 937 920 -17
789 ŠTEMBERG Milan EKP8608 12107 1159 KOUCKÝ Roman 513 415 -98
866 ŠEDIVÝ Ondřej EKP8300 7827 749 BOLEHOVSKÝ Pavel 1020 671 -349
937 SAJAL Martin EKP7803 5562 532 SEIDL Miroslav 481 123 -358

1020 BOLEHOVSKÝ Pavel EKP7103 3826 367 FOLPRECHT Tomáš 1177717 -460
1031 BOCHENEK Milan EKP5601 3633 347 KŘÍSTEK Lukáš 1177 553 -624
1120 BOLINA Michal EKP7701 1575 151 ROZKOŠNÝ Karel 688 / /
1177 KABÁT Jan EKP6912 0 0 BOCHENEK Milan 1031 / /
1177 KŘÍSTEK Lukáš EKP7100 0 0 BOLINA Michal 1120 / /
1177 FOLPRECHT Tomáš EKP8202 0 0 KABÁT Jan 1120 / /  

 
Konečné pořadí českého poháru veteránů 2011

Poř. ČPV Poř. Abs. Poř. Kat. Reg. Č. Příjmení Jméno Kategorie Závodů Body
20 47 4 EKP6150 BOCHENKOVÁ Jana D50 11 166
34 76 7 EKP5750 ŠEDIVÁ Miroslava D50 9 149
84 198 18 EKP5650 FANTOVÁ Libuše D55 7 103

139 347 27 EKP6252 PECKOVÁ Ivana D45 5 68
282 737 67 EKP7051 KLAPALOVÁ Pavla D40 4 26
303 789 72 EKP6850 KOUCKÁ Ivana D40 3 24
440 1102 68 EKP7351 NÁMĚSTKOVÁ Veronika D35 2 11
457 1131 105EKP6350 ŠNAJDAROVÁ Ivana D45 2 10
554 1405 89 EKP7257 ČEČRDLOVÁ Marcela D35 1 3

70 128 8 EKP6800 PECKA Jan H40 8 125
84 146 14 EKP5500 ŠEDIVÝ Jiří H55 8 117

155 268 29 EKP6301 KOUCKÝ Roman H45 6 86
193 318 30 EKP5800 FANTA Miroslav H50 9 74
278 450 30 EKP5601 BOCHENEK Milan H55 7 53



    

Kalendář hlavních závodů ČSOB v OB 2012 
 
 
 
 
18. 3.   Český pohár štafet (C)    PHK 
14. 4.   Žeb ří ček B-Morava – klasická tra ť  BBM + PBM 
15. 4.   Český pohár štafet – M-Moravy (C)  BBM + PBM 
21. 4.  Mistrovství ČR v no čním OB   FSP 
 5. 5.  Žeb ří ček B- Čechy – klasická tra ť  SHK 
 6. 5.  Žeb ří ček B- Čechy – krátká tra ť   SHK 
12. 5.  Český pohár, ŽA, ŽB- Čechy – klasická tra ť LPU 
13. 5.  Český pohár, ŽA, ŽB- Čechy – krátká tra ť LPU 
19. 5.  Žeb ří ček B-Morava – klasická tra ť  ADA 
20. 5.  Žeb ří ček B-Morava – krátká tra ť  ADA 
26. 5.   Český pohár štafet    UOL+JPV 
26. 5.   Sprint Cup, žeb ří ček A – sprint  UOL+JPV 
27. 5.   Český pohár štafet    UOL+JPV 
  1. 6.  Mistrovství ČR ve sprintu   BOR+LDC 
 2. 6.  Český pohár, ŽA, ŽB- Čechy – klasická tra ť BOR 
 2. 6.  Žeb ří ček B-Morava – klasická tra ť  PLU+KON 
 3. 6.  Český pohár, ŽA, ŽB- Čechy – krátká tra ť BOR 
 3. 6.  Žeb ří ček B-Morava – krátká tra ť  PLU+KON 
 6. 6.  Celostátní finále p řeboru škol   OOL 
 9. – 10. 6. Mistrovství ČR na krátké trati   TZL 
16. 6.  Žeb ří ček B-Morava – klasická tra ť  SKM 
 8. 9.  Český pohár, ŽA, ŽB-Morava – klasická tra ť ASU 
 8. 9.  Žeb ří ček B- Čechy – klasická tra ť  SJI  
 9. 9.  Český pohár, ŽA, ŽB-Morava – krátká tra ť ASU 
 9. 9.  Žeb ří ček B- Čechy – krátká tra ť   SJI 
15. 9.   Sprint cup, žeb ří ček A - sprint   PGP 
15. 9.   Český pohár štafet     SCP 
16. 9.  Český pohár štafet    PGP 
28. – 29. 9. Mistrovství ČR na klasické trati  PHK+TUV 
 6. 10.  Mistrovství ČR štafet    ZBM 
 7. 10.  M ČR klub ů a oblastních výb ěr ů žactva  ZBM 
 
Vícedenní závody 
 6. - 8. 4.     Velikonoce ve skalách    DKP 
 4. - 6. 5. Brko Cup 2012 (Zlaté Hory)   OOL  
29. 6. – 1.7. Cena st řední Moravy    KON 
 5. - 8. 7. Vícedenní závody Be čov 2012 (Be čov n. T.) EKP 
13. - 15. 7.    H.S.H. Vyso čina cup 2012                     CHT 
20. - 22. 7. Veteran cup 2012 (Zám ěl)    VAM 
26. - 29.7. Grand prix Silesia 2012   AOP 
18. - 19. 8.    3 etapy Brada           SJC 
31. 8. - 2. 9. Cena východních Čech 2012 (Se č)  LPU 
 
 
 
 
 
 

 



   

MTBO v roce 2011 – co se (ne)napsalo 

Sekce MTBO pro letošní rok zdvojnásobila počet svých členů. Kdo by to byl ještě loni řekl. 
Dle počtu registrovaných závodníků (35) jsme teď nejen největším pražským MTBO 
oddílem, ale dokonce i druhým největším oddílem v republice. Jen Tesla Brno má více členů. 
Navíc to byl údaj z června, na konci sezóny je nás ještě víc… 

Hned první závody Českého a zároveň i Světového poháru v Maďarské Tapolce, kousek od 
Balatonu rozhodly o tom, že Mirkova kvalitní příprava na sezónu přišla vniveč - měl v middlu 
pád, jehož vinou závod nedokončil a navíc si udělal výron kolene.  
 
To ho ale neodradilo od toho, že brzy poté 2.kolo Pražské MTBO ligy pořádali s Markétou v 
Hodkovičkách. Pořádání si zpestřil zabouchnutím klíčků v autě, takže si alespoň Markéta 
mohla vyzkoušet, jak se pořádá závod v jednom, což místy nezvládala. No, myslím si, že to 
zvládala velmi dobře. Závod to byl pěkný, ale stejně za nejlepší akci letošní MTBO ligy 
považuji závod Honzy Kabáta v Počernicích. Udělat pro MTBO ligu úplně novou mapu pro 
MTBO, to se jen tak nevidí. 
 
O víkendu 30.4.-1.5. se konaly další závody ČP ve Vrbně pod Pradědem. Terén byl klasický 
vrbenský, tj. neskutečné kopce a těžký podklad. Závody se pořadatelsky moc nepovedly, 
přesto si je všichni náležitě užili. Pavel Toušek nám všem ukázal, jak se mají jezdit závody 
MTBO - při své premiéře vyhrál v sobotu na ultra-longu H21C a v neděli na middlu pak 
vyhrál H21B, takže pro zbytek této i příští sezónu si zajistil účast v H21A. Nedělní závod v 
kategorii H21B zcela ovládl náš oddíl, když obsadil první 3 místa na bedně - 1. Pavel, 2. 
Dušan Lebeda, 3. Honza Kabát.  

A to bylo poslední, co Mirek na web napsal. Už píše o závodech články jen na mtbo.cz.  
Naštěstí jsem problémy s achilovkou vyřešil rozhodnutím, že se s tím nějak závodit dá. Takže 
jsem také zahájil závodní sezónu, mohl jsem ho zastoupit a napsat, že závody v Poustkách se 
konaly na začátku května. Výsledkově nás zachraňovala Jana Bochenková v D50 (2. a 3. 
místo), Markéta vyhrála v neděli ve svém letošním posledním závodě kategorii OS pro 
těhotné, mrzáky a začátečníky. Oddíloví mrzáci totiž jeli prestižnější kategorie – Mirek H21C 
a já přece nebudu jezdit nic jiného než elitu. Na bednu od konce jsem se překvapivě nedostal, 
ale moc nechybělo – návrat po půlroce skoronicnedělání byl těžký.  
 
Další závody připravili Šumperáci ve Vidnavě. Z výsledků stojí za zmínku to, že Pavel Kurz 
se na druhý pokus rozloučil vítězstvím s kategorií H21C, předtím v sobotu byl třetí. Televizní 
záznam není pro sponzory tak atraktivní, jako třeba loňský brněnský, ale aspoň na chvilku 
tam je oddílový dres vidět.  

První červnový víkend se pak závodilo v Maxičkách nad Děčínem. Škoda, že na závody 
přijelo tak málo lidí, snad si to soutěžní komise nebo kdo to vymyslel, že Český pohár má mít 
10 víkendů, přebere tak, že je to tím vysokým počtem závodů... Při pohledu na kalendář 
závodů na příští rok vidím, že to pochopili, závodních víkendů nás čeká jen 8. Na stupně 
vítězů se z ušáků dostali Terka Louková (3. v D21B oba dny) a Honza Kyncl (3. v H21B v 
sobotu). V mužské elitě byla konkurence slabší než kdy jindy, takže jsme se oba chromí letos 
poprvé dostali do dvacítky – já v sobotu, Mirek v neděli.  

A jak tak koukám do výsledků Českého poháru, moje 16. místo a Mirkovo 13. místo jsme ani 
jeden už letos nepřekonali. Nepočítám-li tedy výsledky týmové, i když 12. místo ze štafet 



    

rozhodně větší váhu nemá. Možná proto o závodech u Olomouce na našem webu nic není. 
Pětidenní v Plzni jsou tradičně MTBO akcí nejvyšších kvalit, ale ani o nich není odkud 
opisovat. Asi proto, že těsně po nich se konal závod jiného typu, který je ještě populárnější, 
tedy Bike adventure. 

Jedenáctý ročník populárního bodovacího závodu dvojic se uskutečnil na jihu Čech v okolí 
Nových Hradů. Sobotní obodování kontrol jednoznačně určilo, že pro úspěch je potřeba 
vyrazil na jih do Novohradských hor. Variant bylo několik, ale všechny znamenaly závod v 
pořádných kopcích. První jsem ještě přežil bez úhony. V druhém jsem si chtěl dle mých 
zvyklostí za jízdy přeložit mapu, v nasazeném tempu jsem to nedokázal, ale to se dalo ještě 
svézt na to, že se stoupalo terénem. V třetím, dlouhém silničním postupu na mě sice Dáša 
musela trochu čekat, ale zejména kvůli překládání mapy (jen jedinkrát za celý závod za jízdy). 
A ve čtvrtém kopci, stoupání na Myslivnu s převýšením přes 300 metrů, už se to projevilo 
naplno. Jaké je to být z dvojice v kategorii mixů ten pomalejší, jsem předtím nepoznal. 
Ještěže další stoupání už nebylo tak náročné. Po první etapě nám patřilo 3.místo. Mirek se 
držel místo před námi, tentokrát s Adélou Boudíkovou. V nedělní etapě se jižní kopcovitá 
varianta ukázala výrazně méně výhodná než severní na rovině směrem k Třeboni, kde sice 
kontroly ležely dále od sebe, ale rychlost pohybu na placce to nahradila i s úroky a znamenala 
posun dopředu. V absolutním pořadí (včetně mužských a dalších dvojic) to znamenalo 8. 
nejvyšší bodový zisk – to je naše historické maximum. Nejlepší mix byl však i v této etapě 
ještě lepší, a tak jsme obhájili loňské druhé místo, náskok na třetí dvojici byl obrovský. 
Bohužel o 10 bodů nebyli tou třetí dvojicí Mirek s Adélou, kteří se společně s Dušanem a 
Lybarem vydali do kopců na jih. Nicméně v kategorii veteránů se druhý den nepředvedl 
nikdo, takže druhé místo překvapivě udrželi aspoň Dušan s Lybarem a dočkali se tak svého 
prvního medailového umístění na Bike adventure. V mixech na další dvojice Ekonomu zbylo 
4. místo (Mirek s Adélou) a 6. místo (na které se v neděli dostali Míša Pačáková s Pavlem 
Kurzem). V soutěži týmů jsme se museli sklonit před rakousko-švýcarským týmem 
reprezentantů a mistrů světa v MTBO a skončili jsme druzí, což lze letos považovat za 
úspěch.  

Mirek se do pořádání závodů asi zbláznil, takže závod podobného typu také uspořádal. 
Premiérovou letní Bedřichovskou pětihodinovku předchozí deštivé dny neohrozily. Vodu si 
pořádně užil jenom Mirek, který v pátečním dešti rozvážel všech 27 kontrol. Při závodě jsem 
zjistil, že Jizerské hory v létě jsou úplně jiné než v zimě, na kole se dá sjet až do podhůří a 
stoupat odtud nahoru jako třeba z Josefova Dolu na Knajpu nebo z Mníšku do Bedřichova je 
celkem makačka. Ideální výbavou na závod bylo spíš trekkingové kolo - Ondra Blaha na něm 
jel a byl rychlejší než já. Závodu se zúčastnilo přes 200 závodníků, což je slušný počet na to, 
že Mirek byl asi jediným pořadatelem na plný úvazek - Markéta totiž byla nemocná a ostatní 
pomocníci buď různě přijížděli a odjížděli, nebo vedle výpomoci s pořádáním ještě závodili. 

Hned na začátku září se uskutečnilo Mistrovství ČR na klasické i na krátké trati. Oba závody 
jely v odlišných prostorech – klasika na Orlovech a krátká trať v Lipnici, kde jsme chtěli 
zorganizovat závody Českého poháru už v roce 2003, ale tehdy z toho sešlo. A bylo to asi 
dobře, prostor se sice ukázal jako na krátkou trať luxusní, ale pro dva závody by byl dost 
malý. Z výsledků stojí za zmínku výkon nové oddílové posily Čendy Walische, který se v 
céčkách dlouho neohřál a vítězstvím postoupil o kategorii výše. V elitních kategoriích si 
nečekaně připsala letošní nejlepší oddílový individuální výsledek na MČR Míša Pačáková, 
když na krátké trati obsadila 13. pozici. 
 
Následovaly závody ve Wehrsdorfu kus za Šluknovským výběžkem, hlavními pořadateli byli 



   

Němci, ale přesto, že šlo o závody světového rankingu, konkurence byla ještě slabší než při 
běžných závodech Českého poháru. Ale aspoň jsem se posunul na 105. místo světového 
rankingu. Míša je dokonce na 73. místě.  
 
Poslední závodní víkend přišel na řadu až v říjnu, ve Slatiňanech na nás čekaly dokonce tři 
závody. Ještě před posledním závodem se rozhodlo, že do kategorie D21A postupuje Alena 
Bauerová, když ve sprintu vyhrála béčka. O kategorii výše ji díky umístění v celkovém pořadí 
Českého poháru doprovodila Marcela Čečrdlová, v mužích z žebříčku postoupili z céček do 
béček Martin Smrt a Michal Mláka. V neděli sezóna končila Mistrovstvím ČR družstev. 
Ukázali jsme se v plné síle – jako jediný oddíl jsme postavili 4 družstva!  Takže pokud si 
někdo myslel, že jsme druhým největším oddílem v republice jen počtem registrovaných, kteří 
ale moc na závody nejezdí, přesvědčili jsme ho o opaku. Výsledky tak podstatné nejsou, ale 
s áčkovou štafetou jsme obsadili slušné 9. místo se ztrátou na medaili jen něco přes 12 minut.  

Martin 

 

 

 

 



    

Český pohár MTBO 2011 – výsledky a statistiky 

Kateg. Pořadí Jméno 
Počet 

závodů 

Nejlepší 
výslede

k 
Licence 

2012 
Počet bodů 

v ČP 
Průměrné 

body 

D21E 17. Pačáková Michaela 14 7. E 928,53 66,32 
D21A 38. Tučková Dagmar 6 2. A 459,99 76,67 
D21A 51. Bauerová Alena 1 17.  75,62 75,62 
D21B 4. Čečrdlová Marcela 9 2. A 877,57 82,99 
D21B 19. Ouhrabková Radka 8 3. B 574,45 71,81 
D21B 20. Vrabcová Tereza 10 2. B 560,74 56,07 
D21B 21. Bauerová Alena 8 1. B 531,29 66,41 
D21B 28. Silberhornová Lenka 6 5. B 388,21 64,70 
D21B 45. Kalinová Markéta 4 6. B 213,22 53,31 
D21B 53. Louková Tereza 2 3. B 180,11 90,06 
D21B 54. Helikarová Kateřina 7 14. B 177,42 25,35 
D21B 62. Svatošová Kateřina 2 16. B 107,10 53,55 

D50 9. Bochenková Jana 2 2.  174,27 87,14 

H21E 30. Sajal Martin 17 16. E 1065,40 76,10 
H21E 39. Kalina Miroslav 15 13. A 815,38 58,24 
H21A 52. Toušek Pavel 6 5.  536,80 89,47 
H21A 65. Lebeda Dušan 4 14.  288,95 72,24 
H21B 30. Kabát Jan 10 3. B 734,39 73,44 
H21B 35. Kyncl Jan 11 2. B 691,69 62,88 
H21B 50. Wallisch Jan 4 2. B 371,69 92,92 
H21B 59. Lebeda Dušan 4 1. A 238,05 59,51 
H21B 66. Vít David 8 18. C 168,39 21,05 
H21B 69. Toušek Pavel 1 1. A 100,00 100,00 
H21C 5. Smrt Martin 15 4. B 1164,49 83,18 
H21C 9. Mláka Michal 19 5. B 1093,80 78,13 
H21C 22. Štemberg Milan 9 3. C 739,28 82,14 
H21C 31. Mikan Albert 9 14. C 546,51 60,72 
H21C 46. Ouhrabka Jakub 7 13. C 316,87 45,27 
H21C 57. Wallisch Jan 2 1. B 217,40 108,70 
H21C 61. Kurz Pavel 2 1. B 194,68 97,34 
H21C 78. Toušek Pavel 1 1.  100,00 100,00 

H14 6. Wallisch Vít 2 1.  211,58 105,79 
H14 8. Wallisch Viktor 2 2.  87,77 43,89 
H50 27. Adrián Petr 3 8.  42,92 14,31 
H50 29. Bochenek Milan 2 13.  34,74 17,37 

 
Závodníci, kteří v průběhu roku postoupili do vyšší kategorie, jsou uvedeni v tabulce vícekrát. 
Počet závodů odpovídá závodům v konkrétní kategorii včetně nedokončených se všemi 
kontrolami. Do poháru se počítalo 14 z 21 závodů, maximální počet závodů nás tedy 
započítávalo jen 5. Účast v kategoriích open apod. započtena tedy není. 
Ve sloupci Licence 2012 je uvedena licence, kterou si závodník vyjel pro příští rok. Že u 
někoho uvedena není, znamená, že si licenci vyjel v jiné kategorii. Kalinovi ještě mohou 
zvážit žádost o lepší licenci kvůli mateřství a zranění. U veteránů a žáků se s licencemi 
nepracuje. 
Sloupec Průměrné body obsahuje průměrný počet bodů závodníka ze započítávaných 
závodů. Na třech mistrovských závodech mohl získat vítěz 110 bodů, což vypočtené průměry 
zkresluje. 



   

Tak se to povedlo 
3. místo na MČR družstev v DH225, Střítež u Mohelnice, 9.10.2011 

  
Léta a léta se vetoši Ekonomu snažili dát dohromady medailový tým na nejprestižnější závod sezóny – 
Mistrovství klubů, ale nikdy se to nezdařilo. Těch diskusí, těch keců, kdo je víc nemocný, kdo víc kulhá, kdo je 
tlustší… Občas se jako „side effect“ vyloupla bedna v mistrovském závodě štafet (vloni Jura Janeček, Honza 
Pecka a Jirka Šedivý v H135 na Liščí boudě, někdy v roce 2003 u Prostějova děvčata v D135), ale v družstvech 
se pořád ne a ne trefit do optimální sestavy. Nejblíže úspěchu jsme byli předloni v Ostružnu u Jičína, ale tam to, 
jak známo z předloňské ročenky, zazdil na 3. úseku jistý amatér, kterého je snad zbytečné jmenovat. Až letos 
jsme se dočkali. 
 
Zpočátku to nevypadalo valně. Příslušná rubrika v přihláškovém systému dlouho, hodně dlouho zela prázdnotou. 
Posléze se v ní objevila pouhá 2 jména. Mohelnice je daleko, vetoše sužují choroby, zranění, manželky, ztráta 
formy a služební cesty. Až těsně před termínem přihlášek se podařilo díky takřka násilné přesvědčovací kampani 
probíhající i napříč jednotlivými famíliemi dát dohromady jakous-takous sestavu. Snad právě proto, že se 
nejednalo o bůhví jak optimalizovaný team, ale na pohled výškrabek či zbyteček členů za situace, kdy nikdo 
ostatní nemohl a nikdo lepší nebyl, se zrodilo překvapení z nejneuvěřitelnějších. 
 
Prolog 
Den před družstvy se tradičně běží mistrovský závod štafet. Zúčastnili jsme se toliko v komorní sestavě jednoho 
týmu kategorie H105. Věkový součet těsně pod limitem pro vyšší kategorii H135 nám, objektivně vzato, nedával 
příliš šancí. Všichni jsme to brali jako příjemné rozklusání a seznámení se s terénem před rozhodující nedělí. 
Honza Pecka na 1. úseku vbíhá do lesa rozvážně mapujíc takřka na úplném chvostu kategorie, ale přibíhá asi ve 
třetině. Já na druhém úseku jako zdaleka nejstarší účastník startovního pole se úspěšně propadám mezi okolo 
svištícími mladíky na konec druhé třetiny, Radim ve finiši vylepšuje skóre. Večer jdeme s Honzou ve Svitavách 
na prvoligový basket, domácí tým prohrává o jediný bod. Ach jo, to je jako prohrát maratón o prsa korejské 
běžkyně, jak kdysi prohlásil za bolševika jeden televizní reportér, který za tuto větu dostal padáka. 
 
Hlavní dějství 
Jdeme na to v pořadí Honza, Líba, MíraF, JanaZ a Radim (to nejlepší nakonec). Součet věku máme těsně nad 
dolní limit. Říkáme si, desáté místo by bylo slušné. Mimochodem, pořadí úseků se nakonec ukázalo vrcholně 
taktickým, neboť do slova a do písmene nám přála sama nebesa – brejlovci Líba a Míra běželi za sucha, lejt 
začalo až na 4. úseku.  
1. úsek – Honza Pecka 
Na rozdíl od předcházejících štafet Honza neponechává nic náhodě a do lesa se řítí jako 5. ze čtyřicetičlenného 
startovního pole. Dva roky shazování nadbytečných kilogramů přinášejí své ovoce a jakkoliv lehkost jeho kroku 
ještě za gazelou trochu pokulhává, sveřepý výraz ve tváři nevěští pro soupeře nic dobrého. A tak se i stalo – pátý 
do lesa, pátý z lesa. Více než slibný začátek, ale na medaili nikdo ani zdaleka nepomýšlí. 
2. úsek – Líba Fantová 
Líba dělá čest své pověsti stabilní a spolehlivé běžkyně. Pravda, na Mácu kdysi Klapalovou běžecky sice nemá, 
nicméně perfektní mapa, koncentrace na výkon a především ani krok navíc drží náš mančaft v popředí. 8. čas na 
úseku, 6. místo po dvou úsecích. Pole družstev se už trhá, začíná se dělit zrno od plev. 
3. úsek – Míra Fanta 
Jdu do lesa s krédem „Hlavně to neposrat, hlavně to neposrat“. 100 metrů přede mnou Bialožit z Třince, bývalý 
eliťák, za námi trochu díra. Začínám na jistotu, nicméně s Bialožitem zůstávám na dohled. Po 1. kilometru ve 
stoupání vidím, že soupeřova kdysi dávno elitní rychlost vzala již za své a běžecky jsme na tom zhruba stejně, 
možná dokonce já o trochu lépe. Změna trasy při občasném dojíždění na kole do práce z rovinaté pěšinky libě se 
vinoucí podél Berounky a Vltavy na kopcovitou trať vedoucí přes Cukrák kolem televizního vysílače přinesla 
kýžený efekt. Přeci jen se snad dá hovořit o jakémsi lehkém náznaku čehosi, co by šlo při dobré vůli nazvat 
kondicí. U 4. kontroly mám kratší farstu, jdu před Bialožita a od tohoto okamžiku ho po následujících několik 
kilometrů před sebe nepustím. Les je v principu běžecky lehký s dobrou viditelností, snažím se držet slušné 
tempo, odzadu se nikdo další naštěstí nepřibližuje. Někde v polovině trati se s Bialožitem na chvíli sbíháme a 
soupeř vece: „Jdeme dobře, nesmíme to zkazit“. To vím taky, nicméně po této krátké úvodní společenské 
konverzaci začínáme víceméně spolupracovat. Je to určitě nezvyklé, ale oba jsme si vědomi, že chleba mezi 
našimi týmy se bude lámat až na dalších úsecích. Jsem v čele, mapuji, ukáži soupeři kontrolu kterou nemám, 
vychytává mé kličky, zkrátka visí. A stonásobně se mi to vyplatilo. Těsně před veřejným úsekem je bestiálně 
zrádná kontrola v hustníku. Máme oba stejnou, já ji nemohu najít a úspěšnější Bialožit mi na odběhu ukazuje 
správný směr. Na veřejném úseku při mírném stoupání v oranici už do toho jdu naplno, tlačím na pilu a soupeře 
nechávám výrazně za sebou. Teď a nebo nikdy. Vím že nás nikdo nepředběhl a jsem na 5. místě. Konečně jsem 
nezklamal. První 3 kontroly v pytlíku jdu bez zaváhání, sápu se na kopec, a pak, pak totálně vysklený kazím 



    

poslední kontrolu která se dala zkazit. Opět se potvrdilo, že je lepší na 5 vteřin zastavit a namapovat nežli se 
bezhlavě v boji o pikosekundy vrhnout do předpokládaného směru. Takže nikoliv pikosekundy, ale dvě minuty 
v pekle. Ach jo. 6. místo na předávce jsem udržel, stejně tak víceméně i náskok před dalšími, ale na úseku to 
nakonec bylo až 23. pořadí. Mohlo to být tak 15.-17…. 
4. úsek – Jana Zurynková 
Začíná lejt. Jana se před závody necítila zcela ve své kůži. Pár mapových chybek se prý našlo, údajně i 
tříminutová, ale tomu moc nevěřím – tomu by 13. místo na úseku neodpovídalo. Nebo ostatní holky kazily taky. 
Je to neuvěřitelné, ale po 4. úsecích držíme stále 6. pořadí.  
5. úsek – Radim Ondráček 
Na poslední předávce vede Hradec před Luhačovicemi, za nimi více než desetiminutová pauza na svačinku, 
následuje Vamberk, 4 minuty díra, Prostějov, a pak vždy po minutě Šternberk a my. 
Říkali jsme si z legrace před závodem, bylo by dobré to přinést Radimovi tak, aby s tím mohl něco udělat. S tím 
co jsme mu předali se může posunout tak na maximálně čtvrté místo. Stáhnout 6 minut na bednu se na 
pětikilometrovém úseku za normálních okolností nedá – nikdo z čelných týmů nestaví do finiše plazivce či 
bloudily. Les nebyl zase bůh ví jak mapově těžký.  
Veřejným úsekem probíhají společně Hradec a Luhačovice, které nakonec vítězí. Měřím, jak dlouhá je pauza. 10 
minut nic, to se očekávalo. 12 minut nic, 13 nic, začínáme být nervózní, 14 stále nic. Teď už jsme hodně 
nervózní. 15 minut nic. Do Prčic, to je neuvěřitelné, to se ani nechce věřit, co tam dělají? S každou další vteřinou 
roste šance. 16 minut nic – RADIM !!!! 
Skáčeme, křičíme a objímáme se jak malá děcka. Nejvíc snad z té veteránské bronzové medaile jásá Honza, 
který přitom doma má tolik mistrovských titulů v LOBu že je může směle měřit s počtem blanických rytířů (jak 
pravil klasik, bylo jich nepočítaně). V cíli Honza rve Radimovi čip z prstu a pádí na vyčítání. Má všechno. Tak 
se to přeci jen povedlo. 
 
Epilog 
Říká se, nikdy není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř. Zrovna tak lze ovšem na základě této logiky tvrdit, že 
nikdy není tak dobře, aby nemohlo být ještě lépe. Takže – kde jsou rezervy: 
Honza: něco málo kil by se ještě dalo shodit, takové 2 minutky na běhu by byly dobré 
Líba: doléčit zbytky boreliózy, ale rezervy těžko hledat. Spíš se snažit o udržení stávající kondice 
Mira: Shodit ze 79 na 75 kilo, to jsou nejméně 2 minuty. Chce to začít jezdit na kole do práce hned v dubnu, a ne 
až koncem června jako letos. A k tomu 3 minuty na mapě, celkem 5 minut. 
Jana: 1 minutu na běhu za to, že nebyla zcela fit, 4 minuty nechala na mapě, celkem 5 minut. 
Radim: těžko si dovedu představit Radima ještě o nějakých 5 kilo hubenějšího, to už by pak byl schopen 
obléknout bundičku nejen co nosí Veronika, ale snad i od naší Kačky. Takže bez rezerv, udržet fazónu. 
Suma sumárum to dělá 12 minut, o které bychom mohli příští rok běžet lépe. To by sice na Hradec a Luhačovice 
nestačilo, ….. ale oni to třeba zkazí. A nám se uzdraví Kucan, Janečkovi a Bochníci, Šediví pojedou na Krétu o 
týden později, Míra Sádlo začne zase trénovat a hlavně zestárne Vláďa Kalous. Takže soupeři, máte se věru nač 
těšit. 

Míra F. 
 



   

MČR v Bečově  z dětského koutku 

Z nějakýho mně neznámýho důvodu Janica usoudila, že když mám teď bejby, automaticky to 
znamená, že mám dostatek kompetencí a charakterově-volních vlastností k vedení dětskýho koutku. A 
já jsem ji z nějakýho mně neznámýho důvodu (nicméně mám podezření na středně těžkou hormonální 
disbalanci) neposlala do háje. Vůbec nevím do čeho jdu, tak volám ségře, která má s koutkem bohatý 
zkušenosti. Po dvacetiminutovým hovoru mně jímá hrůza. V hlavě mi rezonuje jen „oplotit ostnatým 
drátem“. Volám právničce, jestli se můžu nějak vyvázat z odpovědnosti, kdyby se nedejbože někomu 
něco stalo. Nemůžu. Radim mě uklidňuje, že tam prakticky žádný děti nebudou. Protože je to přece 
mistrovství, že ano, tam rodiče s dětma nejezdí a když jo, tak se o hlídání dělí s vetošema ... 

Večer si sedám s papírem a tužkou a vymýšlím strategii. K čemu docházím? Delegovat. Žhavím drát a 
volám Vlčici, sice má mít roznos kontrol, ale v mezičase se může klidně realizovat v koutku, ne? 
Hovor se vyvíjí nečekaně příznivě – vyšlo najevo, že Vlčice má naštěkáno v boudě a roznos kontrol 
nepřichází v úvahu. Koutek naopak ano. Doveze hračky. Jo, pro malý i velký. Pastelky i papíry. 
Skvěle, jen tak dál. Míša chystá dětský závod, fajn. Moje příprava se smrskla na stažení a vytištění 
omalovánek se Šmoulama (no tak vím co zrovna frčí ;-).  

Sobota 

Celkem pohoda, děcek sice jak psů (Radime???), ale Vlčice smečku v klidu zvládá. Kudrnatá holčička 
se dožaduje hned po příchodu průkazky – zná svá práva v dětským koutku. Ptám se, zda chce jít sama 
nebo s dědečkem (= tím pánem, co ji přivedl). Vychází najevo, že je to tatínek a zjevně mu to 
nepřipadá tak vtipný jako mně. Přistávají k nám dva kočáry s dvouměsíčníma miminama „nadžen“ 
Baldriánové a Gregorové. Jedno dítě spolklo pecku ze švestky, prej v poho, že to projde traktem a 
vyjde ven (říká doktor Ondra). Béďa děsně řve, sice nevím co, ale Luborek se mi budí. V duchu ho 
proklínám (Béďu). Luborkovi vysvětluju, že by bylo lepší si na tento hlas vytvořit jistou rezistenci, 
protože ho bude provázet na závodech ještě dlouho....Míša s Bárou a Josefínou chodí s dětma čůrat. 
Bobeš se jakožto pořadatel v dětským koutku asi dost nudí. Děcka to tam ale ohromně baví, řádí a 
vyvádí a Vlčice s nima. Mám podezření, že si pro děcka doběhnuvší rodiče, zejména pak tatínkové, 
nechodí. Například Mareček Škorpil tam trčí podezřele dlouho. Některý děti se i dobrovolně vrací, což 
je na jednu stranu lichotivé, na druhou stranu pěknej vopruz. Vlčice je neudolatelná – nechápu!! Ji to 
snad baví nebo co.... Výsledky závodů netuším, jen to, že Baldriánová postoupila do finále A a 
Gregorová do B. S optimismem hledím do druhého dne. 

Neděle 

Průser. Eeee, chci říct průtrž. Mračen. Udržet ve stanu dvacet hárošů se jeví jako nadlidskej výkon. 
Baldriánovic a Gregorovic mimina musela zůstat na dešti. Děcka ječí. Padesátkrát říkám vařila 
myšička kašičku holčičce, která ještě neumí ani chodit. Když to neříkám, brečí. Béďa děsně řve 
(možná má stranickej úkol přeřvat ten jekot v dětským koutku), opět nevnímám co, a Luborek se budí. 
V duchu mu děkuju, mám záminku se z toho blázince ulít do rohu a kojím a pak dloooouho přebaluju 
(no i když v té kose to asi není dobrej nápad). Kučerovic dvojčata brečí v kuse asi dvě hodiny, 
nepomáhá nic, Vlčice už taky nezabírá a vydává pokyn nevšímat si jich. Mareček Škorpil má úplně 
durch tenisky. Ostatní na tom nejsou o moc líp. Každý dvě minuty vylívám vodu ze střechy stanu, 
kapánek dovnitř teče. Obdivuju Míšu, Báru a Josefínu – neustále chodí s dětma čůrat a kakat – 
vyfasujou deštník a dítě, po návratu jiný dítě. Furt dokola. Netuším, kam s nima chodí a ani to nechci 
vědět. Nechápu, jak to dokážou. Postupem času dětí ubývá, hurá, dobíhá Marjána, zbavíme se dvojčat! 
Ze závodu nestíhám opět sledovat nic, při cestě na oběd na mě ale udělala dojem paní z dopingové 
kontroly, která vypadá, že si sama ráno něco šlehla.  

A hodnocení? Z mého pohledu se mistrovství vydařilo. Všechny děti svěřené do koutku ho ve zdraví 
přežily (psychickou újmu jsme jim doufám taky nezpůsobily). Vlčice je ještě větší magor než jsem si 
myslela, ale bez ní si to nedovedu vůbec představit. Takže díky Marťo a díky ostatní holky! Jo, a na 
pořádání třídenních v Bečově jsem si rezervovala místo hajzlbáby, kdyby něco.... 

Veronika 



    

Potěr 2011 
 
Letos byla mimořádná úroda malých Ušáčků, až jsme to pomalu nestíhali počítat. Takže tedy 
rekapitulace a malý kvíz – dokážete přiřadit fotky ke jménům? Geny holt nezapřeš... :-) 
 

1. Adélka Čevelová 26.1.2011 5. Luborek Ondráček  30.7.2011 
2. Tomášek Roučka 14.2.2011 6. Mareček Seidl  14.8.2011 
3. Jiřík Poborský    2.5.2011 7. Honzík Matoušek  18.8.2011 
4. Justýnka Rafajová 17.7.2011 8. Lisa Kalinová  22.8.2011 

 
 



   

 
Expedice Lenin 7134 

 
CAST 1 - Po dlouhém bezproblémovém letu Praha-Istambul-Bishkek nám místní cestovka ve 2 ráno 
předala letenky na jiný let do Oshe, takže jsme na letišti 10 hodin. Z letadla do Oshe jde strach. Přelet 
Kirgoše je nádherný. V Oshi čekají řidiči připraveni na cestu do BC. Pokračování příště.  
CAST 2 - Z Oshe do BC jedeme ve 2 mikrobusech. Řidiči byli pohodoví, akorát, že neznali cestu a na 
každé křižovatce mobilovali. Cestou jsme přejeli sedlo 3.2 km. V BC jsme o pulnoci. Dnes jsme 
procházkou došli do 4.2 km a pak zpátky. Zítra přesun do dalšího tábora 4.4 km. Kyrgizové jsou 
příjemní a pohodoví.  
CAST 3 - Koonečně jsem ve své velkém batohu našel zubní kartáček. Zítra pohledám pastu. Včera 
jsme došli do C1. Dnes odpočinek. Zítra snad na otočku do C2 do 5.4 km.  
CAST 4 - Čtvrtek - bojuju s rýmičkou a kašlíčkem, prohrávám. Do C2 jsem šel 8 hodin, zpátky 2. 
Tomáš měl krizi, skoro jsem mu stačil. A teď čekám věčnost v hospě na večeři, brambor a párek 
7USD. Litr čaje 1USD.  
CAST 5 - Pátek - konečně dovolená. Válím se ve stanu, nikam nejdu, sněží. Piškvorky - první prohra. 
Večeře v jiné hospě.  
CAST 6 - Sobota - ráno je mi blbě, teplotu nemám. Ležím. Odpo piju povařenou cibuli s medem. 
Komplikace - nebyl to prd. Pokud neprší, sněží. Zítra chci na 2 noci do C2.  
CAST 7 - Na Lenina letos údajně vylezlo 8 lidí, a já 9tý rozhodně nebudu! V neděli jsem vyšel z C1 
do C2. Ráno únava. Cesta nekonečná, chraptím jako bývalá rocková hvězda. V pondělí jdu na otočku 
do C3, který je v 6.1. Mám knedlík v krku. Vracím se z 5.8. Rapidně slábnu. Beru antibiotika. 
Dlouhodobé nechutenství. Nutím se jíst. V uterý ráno nejsem schopen ani si zabalit spacák a 
karimatku do obalu. Antibiotika oslabují. Odpoledne pomalu klopotně do C1. Klesající nadmořská 
výška pomaha. Večeře v hospě a pak litry čaje. V noci pocení. Uzdravuji se. Středa odpočinek. Ve 
čtvrtek postupně přechod do BC.  
EXPEDICE LENIN 5800  
Expedice se pozvolna změila na veselý výlet překrásným Kyrgystánem. Jme v Osi, druhém největším 
měste. Mají tu jedinou památku UNESCO v Kyrgoši. Zítra projedeme celý Kyrgoš. V Biškeku 
necháme batohy, a budeme si splouchat figury v Isik-kul. Velkém slaném jezeře. Druhé největší 
horské jezero na světě - po Titi-kaka. Zpět k expedici. Vystoupal jsem do max výšky 5800 - aspon 
trochu nad Elbrus. Aklimatizovaný jsem byl celkem dobre, hlava mne bolela od rýmy a ne od výšky. 
Nachlazení, chraptění, knedlík v krku člověka na chvíli vyřadí z provozu, no a pak už se všichni hrnou 
z hor do Kyrgoše. Z nás 11 já vylezl do 5800, ostatních 8 vylezlo do 6100, a dva kluci se pokusili 
vylézt na vrchol, o těch ještě zprávy nemáme.  
EXPEDICE KYRGYZSTÁN  
CAST 1 -Jen jsem v Oshi opustil internet, na ulici stříleli do auta, a byla to událost. I místní se šli 
podívat. V Osi je jediná památka Kirgose v UNESCO, takový kopec Sulejmanův. Ale není tam nic k 
vidění. Byl jsem u holiče-nový člověk. A taky koupák. V neděli celodenní přesun do Biskeku 12 
hodin, 650 km.  
CAST 2 - Hlavní cesta Kirgoše (Biskek-Osh) jde přes 3 průsmyky. Nejvyšší u Biskeku je v 3.8 km. V 
Biskeku žádná památka. Centrum připomíná Havířov, velké plochy, na nich velké hranaté budovy. Na 
předměstí vesnické domky. V pondělí přesun k slanému Isik-Kul. Kirgošské výletní místo. Koupání ve 
velké jezerní bouři.  
CAST 3 - Úterý a středa okružní výlety kolem jezera. 100 let staré kostely a mešity jsou raritou, 
vodopád po skále ještě větší. U jezera umřel Przevalsky od těch koní (jinak cestovatel a přírodovědec), 
a má dobré muzeum. Taky tu mají místní Mrtvé moře a potírají se černým bahnem. A každý den je tu 
aspoň malá bouřka.  
CAST 4 - Čtvrtek a pátek závěrečný Biškek. Bazary obrovské, hlavní muzeum plné Lenina. Lenin je v 
kurzu. Za cara bylo potlačeno povstání v 1916. Sauna skoro jako v Čechách. Hodně smogu z aut. V 
parcích a náměstích to žije skoro jako na jihu Evropy. Za chvíli letiště. KONEC 

Lukáš



    

 

 



    



    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


