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Sezóna 2022 je u konce. Po dvou sezónách ovlivněných COVIDem, byla ta letošní už bez 
omezení a opět jsme měli od konce března do konce října velké množství závodů. Letošní rok 
byl výsledkově lepší než ten loňský a mezi českými oddíly jsme byli vidět. Jako pořadatelé 
jsme úspěšně zvládli uspořádat tři oblastní závody. Daří se nám i postupně rozšiřovat naše 
řady, zejména na trénincích těch nejmenších je možné potkávat stále více nových tváří. Díky 
tomu se náš oddíl i letos mírně rozrostl a stále tak patříme mezi středně veliké oddíly. 

Organizační činnost: Předsedou TJ Spartak první brněnská je Kamil Komenda. Výbor naší SK 
pracoval ve složení Kamil Komenda, Kamila Tachovská, Radim Kheil, Libor Zřídkaveselý a 
Martin Woznica (badminton). Předsedou oddílu je Radim Kheil, který se také stará o naše 
finance. Po většinu letošního roku jsme informace distribuovali převážně díky našim 
webovým stránkám nebo e-mailem. Po mnoha letech jsme obnovili oddílový časopis Troll, 
který vychází 4 x ročně. První tři letošní čísla vyšla pod vedením Jirky Zelinky. Poslední letošní 
číslo má už nové šéfredaktory Kubu Komendu a Martina Zřídkaveselého.  

Počet členů: PBM patří mezi středně velké oddíly. V Jihomoravské oblasti jsme třetím 
největším klubem. Na konci sezóny je počet členů 139, registrovaných závodníků máme 127. 
V oddíle máme 52 žáků, 16 dorostenců a 71 dospělých. Oproti loňskému roku se náš počet 
lehce navýšil. 

Finance: Na činnost oddílu jsme spotřebovali v roce 2022 částku těsně pod 2 miliony korun, 
výsledek hospodaření je stejně jako v loňském roce mírně přebytkový. Hlavními zdroji na 
naši sportovní činnost jsou příspěvky od členů, dotace a granty, kterých máme nemalé 
množství od města Brna, Jihomoravského kraje, Národní sportovní agentury (Můj klub). Od 
Nadace OB máme prostředky na podporu našich nejlepších závodníků, kteří také čerpají 
prostředky z TSM Valašsko, kde jsou členy. Část příjmů máme i z uspořádaných závodů, ale 
vzhledem k tomu, že jsme letos pořádali jen lokální závody, nejedná se o příliš velkou částku. 
Nemalé prostředky máme i díky sponzorům. Hlavními výdaji jsou vklady na závodech, 
doprava na závody, pořádání závodů, vydávání map, tréninky a zejména soustředění. Dík 
patří všem, kteří se starají o zajištění dostatečného množství financí. Velký dík pak patří 
sponzorům za finanční dary, které pomáhají našim nadějím v účasti na všech soustředěních 
či závodech a umožňují vyrovnávat sociální zázemí těch nejpotřebnějších. 

Pořádání závodů: V roce 2022 jsme uspořádali 3 závody Jihomoravské ligy, na nichž 
startovala více než tisícovka závodníků. První závod jsme uspořádali začátkem jara 
v Miroslavi. Celý závod byl pod taktovkou Dany a Aleše Bednaříkových, kteří domluvili 
pohodové zázemí v místní sokolovně, ale i dostatek prostoru pro parkování. Pro závod jsme 
připravili novou mapu Miroslav, na které tratě postavil Aleš Bednařík. Na konci června jsme 
uspořádali tradiční závod štafet z lesního parkoviště mezi Líšní a Ochozí u Brna. Mapu Hornek 
pro tento závod připravili Petr Matula  a štafety se nám vydařily. Na konci října jsme potom 
uspořádali další závod na Českomoravské vrchovině na Třech Studních. Závod byl společný 
pro naši Jihomoravskou oblast a pro oblast Vysočina. Novou mapu Vitulka připravil Petr 
Mareček a v krásném terénu v okolí rybníka Sykovec si přijelo zaběhat více než 700 
závodníků. Navázali jsme tak na úspěšné pořádání závodů v Křižánkách - 712 závodníků v cíli 
bylo nejvyšším počtem závodníků v jihomoravském závodě za posledních 10 let.  Velký dík 
patří členům oddílu, kteří se ujali organizace Olympijského festivalu, který proběhl v únoru 
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v Brně v areálu Nová Zbrojovka. V rámci propagace orientačního běhu jsme nabízeli jak 
zábavu v OB bludišti, tak i fotosoutěž na nové mapě Stará osada. Vzhledem ke 
covidové situaci jsme letos vynechali pořádání závodů Ligy brněnských škol v orientačním 
běhu. Z tradičních malých závodů jsme již uspořádali jen Běh na Býčí skálu, kterého se 
zúčastnila 80 běžců z Brna a okolí. 

Mapy: V letošním roce jsme vydali 4 mapy – Hornek (autor Petr Matula), Vitulka (autor Petr 
Mareček), Stará Osada (autor Petr Matula) a Miroslav (autor Petr Matula).  

Tréninky: Letošní tréninkový rok už měl většinu tréninků pravidelných. V zimě jsme v úterý a 
ve čtvrtek chodili do tělocvičny na ZŠ Kotlářská. V úterý dorostenci a ve čtvrtek žáci. 
Středeční tréninky jsme v zimním období mívali na Lesné na ZŠ Milénova. O víkendech se 
osvědčil model s pátečním nočním tréninkem, sobotní vytrvalostí s mapou či bez a nedělním 
mapovým tréninkem. Od dubna jsme pak vyměnili tělocvičnu za úterní dráhu na ZŠ Horní a 
čtvrteční běžecký trénink na Myslivně nad Pisárkami. S jarem pak přišly i tradiční středeční 
mapové tréninky, pro žáky v blízkém okolí Brna a pro dorostence v zajímavějších terénech 
v blízkém či širším okolí Brna. Mapových tréninků bylo opět více než sto a prohlédnout si je 
můžete ve fotogalerii na našich webových stránkách. Připravili jsme i řadu soustředění: 
16. – 19. prosince 2021 Sklené u Fryšavy všichni 
28. ledna – 6. února 2022 Španělsko (Alicante) dorost 
3. – 6. února 2022 Stará Ves u Rýmařova žáci 
5. – 13. března 2022 Slovinsko (Dragonja) dorost 
14. – 18. dubna 202s Jizerské hory všichni 
29. dubna – 1. května 2022 Sprintové soustředění Slovensko (Zvolen) dorost 
1. – 6. července 2022 Jeseníky všichni 
22. července – 7. srpna 2022 Švédsko (Enköping) dorost 
13. – 20. srpna 2022 tábor OB (Malý Ratmírov) všichni 
2. – 4. září 2022 Nový Bor všichni 
15. – 16. října 2022 Rakousko (Wiener Neustadt) dorost 
26. – 30. října 2022 Slovensko (Vysoké Tatry – Gerlachov) všichni 
5. – 6. listopadu 2022 oddílový přebor – Milovy všichni 
Poděkování patří všem trenérům, kteří se starají o tréninky v našem oddíle – Richard Pátek, 
Petra Stašková, Kamila Tachovská, Markéta Uhnavá, Míša Zřídkaveselá (žáci), Petr Přikryl a 
Libor Zřídkaveselý (dorost). 

Sportovní výsledky: Stejně jako v loňském roce jsou nejlepšími výsledky umístění našich 
členů na Mistrovství Evropy dorostu, které proběhlo začátkem července v Maďarsku. V 
českém dresu se představil Honza Strýček a ve slovenském trojice dorostenců Tereza 
Kendrová, Filip Bukovac a Tomáš Kasza. Z naší čtveřice se nejvíce dařilo Honzovi Strýčkovi, 
který navázal na loňské výborné výsledky v Litvě a přivezl si tentokráte zlatu medaili ze 
závodu štafet. V individuálních závodech se mu tentokráte tolik nedařilo, a tak nejlepším 
individuálním umístěním je letos 17. místo Terky Kendrové na klasické trati. 
K mezinárodním úspěchům je potřeba přiřadit i Honzovu nominaci na podzimní část 
Juniorského mistrovství světa v Portugalsku. 
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Na domácích mistrovských závodech se našim dorostencům dařilo a získali opět cenná 
medailová umístění. Na mistrovstvích ČR jsme letos získali 6 medailí – 3-1-2. Letošní tři zlaté 
medaile získali Honza Strýček na krátké a klasické trati a štafeta ve složení Adam 
Zřídkaveselý, Vilém Bednařík a Honza Strýček. I stříbrná medaile patří Honzovi Strýčkovi, 
když ji získal na mistrovství v nočním OB. Dvě bronzové medaile pak mají více majitelů. Jedna 
je individuální za 3. místo Adama Zřídkaveselého ve sprintu a druhou získalo družstvo na 
mistrovství družstev ve složení Adam Zřídkaveselý, Tereza Kendrová, Jan Strýček, Barbora 
Strýčková, Filip Bukovac, Doubravka Procházková a Vilém Bednařík. 
V dlouhodobých soutěžích se nám letos také dařilo. Honza Strýček vyhrál žebříček A 
v kategorii H18. Vilém Bednařík byl ve stejné kategorii čtvrtý a Doubravka Procházková v D16 
osmá. V České lize klubů po výborném podzimu obsadili dorostenci krásné třetí místo. 
V Českém poháru štafet pak dorostenci zvítězili a dorostenky byly osmé.  
Dařilo se i našim žáků. Zejména Barboře Strýčkové, která vybojovala dvě bronzové medaile 
na Letní olympiádě dětí a mládeže a také byla třetí v celkovém hodnocení žebříčku B – 
Morava. V Jihomoravské lize se z našich žáků nejvíce dařilo Vojtovi Vítkovi, který byl na jaře 
druhý a na podzim zvítězil. Dařilo se i dalším a licenci B tak získali Marie Králová, Sofie 
Stašková, Barbora Stratilová a Adam Svoboda.  
Z veteránů byl letos nejúspěšnější Luboš Trš, který zvítězil v Jihomoravské lize v kategorii 
H45. Z veteránek si nejlépe vedli Magdalena a Zora Sladká. 

Materiální vybavení klubu: V průběhu roku jsme získali nové dresy a zbývající oblečení se 
bude objednávat do konce letošního roku. Máme také dva nové stany a sadu oddílových 
vlajek nejen na shromaždiště, ale i na start a do cíle. Pro všechny se podařilo zajistit čelenky, 
vaky, oddílové kelímky a majitelům aut visí v jejich autech malý lampionek s našim logem.  

Závěrem bych chtěl poděkovat všem těm, kteří pomáhají s chodem oddílu, pogratulovat 
všem k velmi dobrým výsledkům a popřát vám, abyste měli chuť účastnit se společných akcí, 
závodů, měli chuť trénovat a abyste se dokázali kvalitně připravit na další sezónu a vaše 
výsledky byly ještě o něco lepší než ty letošní. Dokud nejste vždy první, je totiž stále co 
zlepšovat. 

Rok 2022 se našemu oddílu vydařil. 
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ORIENTAČNÍ BĚH 
SVĚTOVÉ SOUTĚŽE 
 

Juniorské mistrovství světa 10. místo Filip Bukovac ve sprintové štafetě 
  93. místo Filip Bukovac ve sprintu 
  123. místo Tomáš Kasza ve sprintu 
 

Mistrovství Evropy dorostu 1. místo  Jan Strýček ve štafetě 
  15. místo Tereza Kendrová ve štafetě 
  15. místo Filip Bukovac ve štafetě 
  15. místo Tomáš Kasza ve štafetě 
  17. místo Tereza Kendrová na klasické trati 
  29. místo Tomáš Kasza ve sprintu 
  31. místo Filip Bukovac na klasické trati 
  38. místo Filip Bukovac ve sprintu 
  41. místo Jan Strýček na klasické trati 
  52. místo Tomáš Kasza na klasické trati 
 

DRUŽSTVA 
1111111111 

Mistrovství ČR družstev 3. místo HD18 – T. Kendrová, D. Procházková, B. Strýčková, 
V. Bednařík, F. Bukovac, J. Strýček, A. Zřídkaveselý 

Česká liga klubů 3. místo  dorost 
 

ŠTAFETY 
Mistrovství ČR štafet 3. místo H18 – V. Bednařík, A. Zřídkaveselý, J. Strýček 
 5. místo D18 – T. Kendrová, B. Strýčková, D. Procházková 
 12. místo H18 – T. Odehnal, F. Bukovac, O. Brosch 
 

Mistrovství ČR sprint. štafet 15. místo 18 – Procházková, Strýček, Zřídkaveselý, Strýčková 
Český pohár štafet 1. místo H18 
 8. místo  D18 
 

JEDNOTLIVCI 
Mistrovství ČR 1. místo Jan Strýček na krátké trati – H18 
  Jan Strýček na klasické trati – H18 
 2. místo Jan Strýček v nočním OB – H18 
 3. místo Adam Zřídkaveselý ve sprintu – H18 
 4. místo Doubravka Procházková na klasické trati – D16 
 5. místo Vilém Bednařík na klasické trati – H18 
 9. místo Adam Zřídkaveselý na krátké trati – H18 
 

Žebříček A  1. místo Jan Strýček – H18 
 4. místo Vilém Bednařík – H18 
 8. místo Doubravka Procházková – D16 
 

NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY 2022 
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Žebříček B – Morava  3. místo Barbora Strýčková – D14 
  4. místo Libor Robotka – H65 
  5. místo Kamil Komenda – H50 
 7. místo Jakub Komenda – H16 
 8. místo Libor Zřídkaveselý – H50 
 

Jihomoravská liga 1. místo Barbora Strýčková – D14 (jaro) 
  Patrik Báňa – H10N (jaro) 
  Vojtěch Vítek – H10 (podzim) 
  Jana Košíková – D21D 
  Lubomír Trš – H45 
 2. místo Vojtěch Vítek – H10 (jaro) 
 3. místo Albert Denemarek – H10N (jaro) 
  Žofie Chvátalová – D10N (podzim) 
  Petra Králová – D21D 
  Jan Robotka – H21D 
 

Olympiáda dětí a mládeže 3. místo Barbora Strýčková ve sprintu – DS 
  Barbora Strýčková na krátké trati – DS 
 6. místo Barbora Strýčková ve štafetě – DHS 
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Prosinec 2021 

ÿ Tréninková příprava začala již koncem listopadu, a tak tréninky běžely v běžném zimním 
rytmu. O víkendech začínaly noční mapové tréninky, vytrvalosti i klasické technicky 
náročné mapové tréninky. 

ÿ V sobotu 11. prosince jsme pořádali tradiční atletický závod Běh na Býčí skálu – 59. 
ročník. Na startu schází 91 závodníků. Na 15 km trati zvítězil Vilém Bednařík a na 30 km 
Vlastimil Lysák. 

ÿ Tradiční předvánoční soustředění na Skleném bylo opět bez lyží. Na soustředění se nás 
sjelo skoro čtyřicet a užili jsme si pěkné tréninky v lehce sněhem pokryté Vysočině. 

ÿ Vánoční běh okolo Brna 23. prosince z Mariánského údolí na Alexandrovku a pak dále do 
Útěchova se opět podařil a sešla se nás pěkná skupina. 

ÿ Štědrodenní výběh z Medláneckých kopců na Kuřimskou horu je letos společný a sešla se 
nás necelá stovka. Letošnímu výběhu nechyběla tradiční vánoční atmosféra a i les byl 
pokrytý tenkou vrstvou sněhu. 

ÿ Závěr roku jsme zakončili společným tréninkem 31. prosince v Rozdrojovicích. Po 
krátkém mapovém tréninku nás čekal i malý ohňostroj. 

Leden 2022 

ÿ Nový rok jsme zahájili víkendovým soustředěním společně s TSM Valašsko ve Vracově. 
Na páteční noční mapový trénink navazovaly dva sobotní mapové tréninky a v neděli 
mapový trénink s hromadným startem. Poděkování za přípravu soustředění patří 
Markovi Cahlovi z Luhačovic. 

ÿ Sněhu je velmi málo a tréninky probíhají podle plánu.  
ÿ V polovině ledna jsme se sešli na tradičních běžeckých testech na Lesné. Kůrovec a 

zarůstání lesa opět způsobili úpravu okruhu a z terénních pasáží už zbyla jen velmi malá 
část. 

ÿ Získali jsme nové oddílové stany – jeden třídílný a druhý pětidílný. Jsou v barevné 
kombinaci červené a modré. 

ÿ Konec ledna byl ve znamení dvou soustředění. První větší skupina odjela na lyžařské 
soustředění do Jeseníků na chatu Orientka do Staré Vsi u Rýmařova. Menší skupina 
dorostenců se vydala na 10denní soustředění na španělské pobřeží do Alicante. Oběma 
skupinám přálo počasí. V Jeseníkách bylo sněhu dostatečně a ve Španělsku krásné počasí. 
Užívali jsme si tak pískových dun, sprintových tréninků v křivolakých uličkách španělských 
měst i kopcovitých polootevřených terénů. Soustředění ve Španělsku jsme ukončili účastí 
na prvních letošních závodech XI PREMI D'ORIENTACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA. 

Únor 2022 

ÿ Únorové tréninky nás zavedly do údolí Bílého potoka, k pramenu Oslavy či na Sýkoř. 
Mapové tréninky jsme měli v Ivančicích a Bystrci. 

JAK ŠEL ČAS V ROCE 2022 
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ÿ Začátek února byl také ve znamení pořádatelství. V Pekingu probíhaly Zimní olympijské 
hry a v Brně v areálu Nové Zbrojovky Olympijský festival. Sněhu nebylo mnoho a počasí 
bylo spíše jarní než zimní. Pro účastníky jsme připravili bludiště a foto soutěž na naší nové 
mapě Stará osada.  

ÿ V polovině února pořádala Zelda svůj tradiční O-mikron. Centrum závodu bylo tentokráte 
v Obřanech v sokolovně. Závod se částečně běžel v Obřanech a z části pro Zeldu v 
typickém polootevřeném zarostlém terénu. Vítězi se stali Vít Horčička a Markéta 
Tesařová. Z našich závodníků si nejlépe vedl Vilém Bednařík, který skončil na čtvrtém 
místě. 

ÿ Závěr února byl opět ve znamení běžných tréninků – úterní a čtvrteční tělocvičny, 
středeční výběhy a teorie na Lesné a víkendové tréninky v okolí Brna. 

Březen 2022 

ÿ Vyšlo první číslo letošního ročníku našeho oddílového časopisu Troll. Celkem 52 stran 
nabídlo mnoho článků, rozhovorů a informací. 

ÿ Začátek března byl ve znamení jarních prázdnin. Menší skupinka žáků vyrázila na 
lyžařsko-běžecké soustředění na Šumavu. Skupina dorostenců a dospělých pak vyrázila 
opět na jih. Tentokrát bylo cílem Slovinsko a tréninky v okolí slovinsko-italské hranice 
v krásném krasovém terénu. Tréninky byly zpestřeny i množstvím sprintových tréninků 
v chorvatských a slovinských městečkách, které jsou vždy technicky zajímavé a náročné. 

ÿ Závěrem soustředění ve Slovinsku jsme se zúčastnili tradičních jarních slovinských závodů 
Lipica open. Medailová umístění si odvezl Honza Strýček a Doubravka Procházková. Po 
cestě domů nás čekala už jen tradiční zastávka na vdolky a dlouhá cesta domů. 

ÿ V polovině března začaly závody i v Čechách. Tradiční zahajovací závod – jarní pohár 
v Hradci Králové. Na české „rozzávodění“ jsme vyjeli v plné sestavě a téměř všichni nejen 
že stáli na stupních vítězů, ale v nedělních štafetách naši dorostenci skončili na 1. a 3. 
místě.  

ÿ Poslední březnový víkend jsme pořádali tréninkové závody – Zhusta cup v Morké-
Horákov a nedělní sprintové štafety na Bílé hoře.  

Duben 2022 

ÿ 2. dubna jsme uspořádali sprintový závod v Miroslavi, který otevřel závody na jižní 
Moravě. Závod proběhl pod taktovkou Dany a Aleše Bednaříkových, kteří nejen připravili 
pro náš závod dobré zázemí, ale Aleš postavil i pěkné tratě. Závodů se zúčastnilo 
necelých 300 závodníků a v hlavních kategoriích zvítězila Adéla Finstrlová a Palo Bukovac. 
Velký dík za uspořádání závodu patřil nejen Bednaříkům, ale i všem ostatním, kteří se 
pořádání zúčastnili. 

ÿ Začátkem dubna jsme změnili schéma tréninků – začala úterní dráha na Horní, středeční 
mapové tréninky či čtvrteční běhání na Myslivně.  

ÿ Jihomoravská liga pokračovala 9. dubna závodem v Žebětíně na klasické trati. 
ÿ Začaly i letošní hlavní závody. V sobotu 9. dubna se večer běželo první letošní Mistrovství 

ČR v nočním OB. Centrum se nacházelo ve Struhařově u Prahy a běželo se na mapě 
Rybníky. Počasí bylo aprílové, v průběhu závodů dokonce drobně sněžilo. Zásluhou Honzy 
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Strýčka jsme získali první letošní medaili – stříbrnou. V neděli začal i žebříček A krátkou 
tratí. Pořadatelem bylo stejně jako v noci USK Praha a na závodníky čekalo zimní počasí a 
kopcovitý terén s kameny a srázy. 

ÿ Na velikonoční soustředění jsme vyrazili v polovině dubna do Jizerských hor. 40 účastníků 
bylo ubytováno v Jindřichově na chatě Agátha. Bylo sice jaro, přesto jsme na některých 
trénincích potkali sníh, a že jej místy nebylo málo. Na závěr soustředění jsme běželi 
tradiční velikonoční štafety společně s Lokomotivou Pardubice, která měla soustředění 
jen 2 km vedle nás.  

ÿ Další závod Jihomoravské ligy byl současně mistrovstvím Jihomoravského kraje na krátké 
trati. Závod se konal ve Valchově na kůrovcem postupně likvidované mapě Ledková huť. 

ÿ Byl tu další celostátní závod. Tentokráte víkendový trojzávod – štafety, sprint, štafety. 
Závody nás zavedly na Českomoravskou vrchovinu. Začalo se sprintem v areálu 
nemocnice v Novém Městě na Moravě. Dařilo se Strejdovi s Vildou, kteří skončili těsně za 
stupni vítězů a získali cenné body do žebříčku A. Odpolední štafety nám přinesly první 
vítězství v Českém poháru štafet. Štafeta se běžela ve složení Óďa, Vilda a Strejda. 
Nedělní závod se běžel opět na Ochoze. Dorostenci tentokráte ztratili šance na bednu až 
v samotném závěru, ale dařilo se dorostenkám a i ženy získaly cenné body do českého 
poháru štafet a vyběhaly si postup na M ČR štafet. 

ÿ Závěr dubna byl ve znamení sprintového soustředění. Vyrázili jsme na něj na Slovensko 
do okolí Zvolena, kde se běželo Mistrovství Slovenska ve sprintu a sprintových štafetách. 
Cestou nás čekal trénink v Bratislavě a mezi závody ve Zvolenu. Na závodech jsme byli 
opět vidět na stupních vítězů a v nedělních štafetách zvítězila štafeta ve složení Óďa, 
Doubravka, Adam. 

ÿ Poslední dubnový víkend pořádala Tesla Brno v Bystrci již čtvrtý letošní závod 
Jihomoravské ligy. 

Květen 2022 

ÿ Začátek května byl ve znamení atletiky. Vyrazili jsme na atletickou ligu do Vyškova, kde si 
dorostenci snažili vyběhnout body do nominačního žebříčku na Dorostenecké mistrovství 
Evropy.  

ÿ V polovině května pokračovala Jihomoravská liga závodem v Neslovicích pod taktovkou 
BBM, současně se v Praze se běželo Mistrovství ČR ve sprintu a sprintových štafetách. 
Cesta na mistrovství se lehce komplikovala, neboť v průběhu cesty vypověděl službu 
alternátor a tak do Prahy dorazili bez světel, posilovačů a s potemnělým displejem. 
Sprintové mistrovství nám přineslo druhou letošní medaili v bronzové podobě zásluhou 
Adama Zřídkaveselého. Dobře běžel i Honza Strýček, i on si vyběhl první body k nominaci 
na Mistrovství Evropy. Nedělní sprintové štafety byly rychlé a my nestíhali. Po slušném 
výkonu nakonec naše sprintová štafeta skončila na 15. místě. 

ÿ Začaly moravské soutěže. První závody žebříčku B-Morava pořádaly Žabiny v Ochozi u 
Brna. Na závodníky čekal jak pěkný krasový terén na krátké trati, tak i zarostlý a 
kopcovitý terén údolí Říčky v neděli. Dařilo se Báře Strýčkové, která získala první cenné 
body do žebříčku. 
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ÿ Pokračovaly také závody Českého poháru a žebříčku A. Tentokrát jsme se úřesunuli až do 
Krušných hor, kde se na mapě Oceán běžela krátká a klasická trať. Nádherný terén přinesl 
radost Strejdovi, který s přehledem v sobotu vyhrál krátkou trať a připsal si dostatek 
bodů k nominaci na Mistrovství Evropy dorostu. V neděli běžel dobře Vilda, který doběhl 
třetí. 

ÿ Jihomoravská liga pokračovala závodem v Hostěnicích. Na naší mapě Kamenný žlíbek jej 
pořádala Lokomotiva Brno. Zde se nám opět dařilo a byli jsme vidět na stupních vítězů. 

ÿ Dorostenci vyráželi na další atletiku. Tentokát je čekal první závod na 5 km na dráze či 
patnáctistovka. Otrokovický stadion už něco pamatuje, ale pro nás to bylo příjemné 
zpestření a vypadnutí z orienťáckého rytmu. 

Červen 2022 

ÿ První červnový víkend nás čekal vrchol domácí jarní sezóny Mistrovství na krátké trati. 
Závody pořádal oddíl z Jablonce nad Nisou a na závodníky čekal krásný horský terén na 
úbočí Černé studnice. Sobotní kvalifikace vystavila stopku Vildovi, který moc chyboval již 
na první kontrole. Ostatním dorostencům se dařilo a většina postoupila do nedělního 
finále. V neděli čekala závodníky soutěž ve skandinávském terénu. Svahové bažiny, 
kameny a místy nepříliš přehledný terén testovaly závodníky z technických dovedností. 
Nejlépe se dařilo Strejdovi, který s přehledem zvítězil a rozšířil svoji medailovou sbírku o 
první letošní zlato. Do desítky se vešel ještě Adam, který skončil devátý. 

ÿ Osmým závodem v Lipůvce pokračovala Jihomoravská liga. Na nové mapě Chucholuše, 
kterou zmapoval Karel Truhlář, čekala na závodníky náročná klasická trať, kterou postavil 
Doubravčin táta Jirka Procházka. 

ÿ Strejda s Adamem vyrázili na nominační závody na Juniorské mistrovství světa. 
V Litoměřicích a pískovcových skalách v blízkosti České Lípy získali první zkušenosti s tím, 
jak to vypadá na nominačních závodech. 

ÿ V polovině června pokračovaly druhým víkendem závody žebříčku B-Morava. Centrum 
závodu bylo v Přečkovicích u Luhačovic. V dobrých výkonech pokračovala Barča 
Strýčková, která si držela průběžné umístění v nejlepší trojce v kategorii D14. 

ÿ Konalo se Mistrovství ČR v atletice dorostenců a juniorů. Na startovní listině bychom 
našli Vildu a Adama. Oběma se dařilo, Vilda běžel 2 000 m přes překážky a časem 6:25,30 
skončil na krásném 5. místě v kategorii dorostenců. V neděli Adam běžel 3 000m a čas 
9:03,36 stačil na další pěkné umístění - 6. místo. Z dalších orienťáků byl v popředí vidět 
ještě Kuba Peterka, který se na 5 000m umístil na čtvrtém místě. 

ÿ Ve středu 22. června jsme pořádali náš druhý letošní závod – tradiční Mistrovství 
Jihomoravského kraje ve štafetách. Tentokrát je centrem lesní parkoviště mezi Ochozí a 
Líšní. Novou mapu Hornek připravil Petr Matula a na závod se sjely necelé tři stovky 
závodníků z okolí Brna a ze Zlína. 

ÿ Poslední červnový víkend patřil veteránům. SKI-OB Šternberk pořádal v Horním Městě 
všechny tři veteraniády. Naše účast nebyla velká a ani terény příliš krásou neoplývaly. 

ÿ Získali jsme nové dresy. Jejich design vychází z dresů švédského oddílu Ärla IF. 
ÿ Závěr června byl ve znamení blížících se prázdnin, z jarní části zbývala už jen Letní 

olympiáda dětí a mládeže. Ta měla centrum v Olomouci, kde se běžel sprint a sprintové 
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štafety. Krátká trať se běžela v okolí hradu Helfštýn. V dresu Jihomoravského kraje 
reprezentovala náš kraj Barbora Strýčková a dařilo se jí. Z olympiády si odvezla dvě 
bronzové medaile z krátké trati a ze sprintu. 

ÿ Vydání druhého čísla letošního Trolla přineslo ještě více rozhovorů, článků a dalších 
zajímavostí. Počet stran se rozšířil na 108 stran. 

Červenec 2022 

ÿ Přišly prázdniny, které byly plné vícedenních závodů. V červenci jich bylo hned šest. 
Postupně: Cena střední Moravy v Jeseníkách – Pískovce 2022 v okolí Doks – O-Požáry u 
Kamenice – Czech O Tour v Jizerských horách – HSH Vysčina cup v Křižánkách na našich 
mapách – Grand Prix Silesia u Opavy. 

ÿ Začátek července nám také přinesl další úspěch z Mistrovství Evropy dorostu. To se 
tentokráte běželo v Maďarsku a reprezentovali nás Honza Strýček v dresu České 
republiky a Terka Kendrová, Filip Bukovac a Tomáš Kasza v dresu Slovenska. Nejvíce se 
dařilo Strejdovi, který společně s Danem Bolehovským a Martinem Kabátem vybojoval 
zlatou medaili ze štafet. V individuálních závodech se nejvíce dařilo Terce Kendrové, 
která skončila na klasické trati na 17. místě. 

ÿ Cena střední Moravy proběhla v Jeseníkách v krásných terénech, ve kterých se běželo 
Mistrovství světa v roce 2008. Bylo tedy jasnou volbou kam vyrazit na první prázdninové 
soustředění. Ubytování jsme měli v Karlově a mimo úspěšné účasti na Ceně střední 
Moravy jsme si užili výletů, sjezdu na koloběžkách, vytrvalosti po krásách neznačených 
cest Jeseníků a závěrečného spritového tréninku v Karlově Studánce. Povedených šest 
dnů, kdy nám přálo počasí, bylo pro většinu příjemným zpestřením v běžeckém rytmu a i 
začátkem do přípravy na podzimní část sezóny. 

ÿ V druhé polovině července jsme vyrazili na 14denní soustředění do Švédska. Tentokrát 
do jeho střední části do okolí Enköpingu. V první týdnu jsme si zazávodili na největších 
světových orienťáckých závodech O-ringenu. Letošní O-ringen, který byl dvakrát odložen, 
měl centrum v universitním městě Uppsala. V krásných terénech středního Švédska se 
nejvíce dařilo Strejdovi, který v kategorii H18E vybojoval celkové umístění v první desítce.  

ÿ Druhá polovina soustředění byla ve znamení tréninků. Zatrénovali jsme si nejen v okolo 
Enköpingu či Uppsali, ale vyrazili jsme na trénink i do Ärly či ke Stockholmu. 

Srpen 2022 

ÿ Závěr soustředění ve Švédsku byl spojen s tradiční účastí na dorostenecké Tio-mile. Po 
loňském šestém místě a ve skoro stejném složení jsme chtěli opět bojovat o co nejlepší 
umístění. V odpoledním závodě žáků se našim dařilo. Po prvních dvou úsecích, kde běželi 
Bára Strýčková a Martin Zřídkaveselý, byli na 6. místě a nakonec z toho bylo krásné 20. 
místo. V hlavním závodě dorostenců jsme bojovali po celou dobu o čelní umístění. 
V průběhu závodu jsme se dostali i na pódium, když Filda Bukovac předal po sedmém 
úseku na 3. místě. Pak jsme lehce ztratili, vyšlo z toho i tak další krásné umístění 
v podobě 9. místa. Letošní tým běžel ve složení: Adam Zřídkaveselý – Lucie Dittrichová – 
Vilém Bednařík – Doubravka Procházková – Tomáš Odehnal – Ondřej Brosch – Filip 
Bukovac – Tereza Kendrová – Jan Strýček – Valentina Batani. 
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ÿ I srpen byl plný vícedenních závodů, mezi nimi: 5EOB v Tisu u Blatna – Rumcajsovy míle 
v Mostku u Jičína – Pěkné prázdniny s Ob v Českém ráji na Branžeži – Cena východních 
Čech nedaleko Holic – West cup u Nejdku. 

ÿ V polovině srpna nás čekal letní tábor. Necelá šedesátka nás tentokráte vyrazila do České 
Kanady. Centrem tábora se stal areál u Malého Ratmírova. Na účastníky čekalo velké 
množství her a zábavy a také několik povedených mapových tréninků. Díky tomu se 
letošní tábor se opět vydařil a velký dík za jeho přípravu patří Kamile, Míše, Irče a jejich 
týmu, který program připravil. 

ÿ Pořídili jsme sadu nových oddílových vlajek. Jak na prezentaci, tak i start a do cíle. 
ÿ Závěr srpna byl ve znamení testů STM, které probíhaly poslední srpnový týden a 

začátkem září v různých městech po Čechách i na Moravě.  Dařilo se všem našim 
zástupcům a do TSM A se dostali Strejda, Vila a Adam. V TSM B pak jsou Bára, Doubí a 
Óďa. 

ÿ Posledním prázdninovým dnem byla středa a tak jsme prázdniny ukončili mapovým 
tréninkem na Suchém. Bylo nás více než čtyřicet a i když lesa už moc nezbývá, bylo to 
příjemné rozloučení s prázdninami. 

 Září 2022 

ÿ Začal další školní rok a s ním i naše pravidelné tréninky na dráze, v lese či na Myslivně. 
ÿ Vyšlo třetí číslo Trolla. Šéfredaktor Jirka Zelinka uspořádal na 88 stranách opět mnoho 

článků, rozhovorů a dalších informací. 
ÿ První víkend byl netradiční. Nezačalo se žádným z velkých celostátních závodů, ale 

Jihomoravskou ligou, kterou pořádaly Žabiny opět u Ochozu u Brna na mapě, kde na jaře 
byli B-čka. 

ÿ Dorostenci začali soustředěním ve Starých Splavech. Blížilo se totiž mistrovství na klasické 
trati ve skalách a bylo tedy potřeba vyrazit do skal na nějaký ten trénink. 

ÿ První celostátní závod se konal hned druhý zářijový víkend. Tentokrát na Moravě v okolí 
Rusavy. Oddíl SKOB Zlín připravil pěkné závody na klasické a krátké trati a náš oddíl byl 
vidět. Na stupních vítězů se v průběhu víkendu objevil Strejda, Adam, Vilda, Barča, 
Doubravka, a že se nám opravdu dařilo, potvrdilo i vítězství v soutěži „O pohár Zlína“ 
v kategorii dorostu. 

ÿ Uprostřed září nás čekal vrchol domácí sezóny Mistrovství ČR na klasické trati. Závody se 
běžely na krásných skalnatých mapách v okolí Sloupu v Čechách. Fyzicky a i mapově 
náročné závody připravili pořadatelé z OK Nový Bor. Sobotní kvalifikace vystavila 
tentokráte stopku Adamovi Zřídkaveselému, kterému chyběly na postup jen 3 vteřiny a 
Tomovi Odehnalovi. V nedělním finále se většině dařilo. Vilda skončil na pěkném 5. 
místě. Doubravka byla ještě o jedno místo lepší, na stupně vítězů ji rovněž chyběly jen 
jednotky vteřin. Nejlépe si pak vedl Honza Strýček, který s přehledem zvítězil a řekl si tak 
i o nominaci na druhou listopadovou část Juniorského mistrovství světa v Portugalsku.  

ÿ Jihomoravská liga pokračovala závodem v Ořešíně, který připravilo TBM. 
ÿ Celostátní soutěže pomalu končily, v předposledním víkendu se konala podzimní 

trojkombinace sprintu a dvojích štafet. Závody se tentokráte přesunuly do Podkrkonoší 
do blízkosti Dvora Králové. Prvním závodem byl sprint, kde běželi výborně všichni 
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dorostenci, a na stupně vítězů dosáhl Honza Strýček. V sobotu odpoledne nás čekaly 
první štafety. Všem třem dorosteneckým štafetám se dařilo. Štafeta ve složení Adam, 
Vilda a Strejda s přehledem zvítězila, dorostenky (Terka, Bára a Doubí) skončily deváté a 
druzí dorostenci uzavřeli desítku. Radost však byla jen krátká, vinou špatné kontroly 
došlo k diskvalifikaci. Nedělní štafety se běžely v podobném terénu a opět se nám dařilo. 
Opět zvítězili dorostenci. Dorostenky vylepšily své umístění a skončily šesté. Druhá 
štafeta dorostenců bojovala o postup na M ČR štafet, konečné 13. místo k tomu stačilo. 

ÿ Na státní svátek 28. září pořádal oddíl Radioklub Blansko Jihomoravskou ligu v Lipůvce a 
na startu se sešlo 650 závodníků. 

Říjen 2022 

ÿ První říjnový den pořádal oddíl OS Nové Město na Moravě krásný závod Jihomoravské 
ligy na Zubří. 

ÿ V neděli jsme vyrazili na společnou přípravu s Lokomotivou Pardubice k Borové u Poličky 
na dva mapové tréninky. 

ÿ COVID je pryč a závěr sezóny uzavřelo tradiční velké mistrovství štafet a družstev. 
Pořadatelem toho letošního byl oddíl OK 99 Hradec Králové. Běhalo se v lese za Dvorem 
Králové, kde možná zanedlouho povede dálnice směrem do Polska. Tento mistrovský 
víkend byl pro nás úspěšný. Nejen v počtu účastníků, potkalo se nás téměř šedesát 
závodníků od žáků po veterány, ale i výsledkově. Dorostenci ve složení Adam 
Zřídkaveselý, Vilém Bednařík a Honza Strýček potvrdili, že se jim letos daří a že udělali 
další krok ve svém růstu a v systém staurt a cíl zvítězili. Naše dorostenky na prvním úseku 
trochu zaváhaly, pak se však již jen zlepšovaly a nakonec z toho bylo krásné 5. místo pro 
trojici Terka Kendrová, Bára Strýčková a Doubravka Procházková. Druhá štafeta 
dorostenců ztratila na prvním úseku a nakonec z toho bylo pěkné 12. místo pro Toma 
Odehnala, Filipa Bukovace a Ondru Brosche. Závěrečným závodem byla nedělní družstva. 
Naše dorostenecké družstvo, které běželo ve složení Ada, Terka, Strejda, Barča, Filda, 
Doubí a Vilda po celý průběh závodu bojovalo o medailové pozice. Nakonec z toho byla 
krásná bronzová medaile, která završila úspěšnou sezónu našich dorostenců. 

ÿ Štafeta dorostenců vyhrála Český pohár štafet, dorostenky byly osmé. 
ÿ V České lize klubů byli naši dorostenci třetí, dospělí třicátí čtvrtí. 
ÿ Jihomoravská liga pokračovala dalším velkým závodem. Necelá pětistovka závodníků 

tentokráte závodila v okolí Dambořic. 
ÿ Menší skupinka vyrazila na víkendové soustředění do Rakouska, kde si po krátkém 

tréninku na Hohe Wand zaběhla Rakouské mistrovství v nočním OB a v neděli krátkou 
trať. Výsledkově jsme se neztratili a na stupně vítězů se podívala většina z nás. 

ÿ Předposlední říjnový víkend jsme  byli opět pořadateli závodu. Tento poslední 14. závod 
Jihomoravské ligy se konal na Třech Studních. Počasí nám sice nepřálo, ale i tak na 
závody v krásném terénu Vysočiny přijelo 712 závodníků. Novou mapu Vitulka připravil a 
se závody nám pomohl Petr Mareček. Velký dík patří všem pořadatelům. 

ÿ Poslední říjnový víkend byl ve znamení podzimních prázdnin. Po dvou odkladech jsme 
vyrazili na Slovensko do Vysokých Tater. Přálo nám počasí a tak jsme realizovali většinu 
z naplánovaných výletů, některým se podařilo vystoupit i na Gerlachovský štít, nejvyšší 
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vrchol Vysokých Tater. Podzimní prázdniny tak byly příjemným zakončením letošní 
sezóny a další z povedených odpočinkových akcí. 

Listopad 2022 

ÿ První listopadový víkend jsme měli oddílový přebor na Českomoravské vrchovině. 
Sedmdesátka našich členů si zaběhala na naší mapě Kyšperský potok v Křižánkách a 
sezónu 2022 úspěšně zakončila nedělním závodem čtyřčlenných štafet na Milovech. 

ÿ První víkend si Honza Strýček zaběhl druhou „lesní“ část Juniorského mistrovství světa 
v Portugalsku a jak se mu dařilo, bude znát při čtení této ročenky na oddílovém přeboru, 
ale já myslím, že to bude velmi dobré. 

ÿ V polovině listopadu začala příprava na další sezónu. Tréninky se rozeběhly podle plánu, 
ale to už je jiný příběh do příští ročenky. 
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Nejlepší závodník oddílu Jan STRÝČEK 
- 1. místo na Mistrovství Evropy dorostu ve štafetě 
- 1. místo na M ČR na klasické trati – H18 
- 1. místo na MČR na krátké trati – H18 
- 1. místo v žebříčku A – H18 
- 1. místo na M ČR štafet 
- 2. místo na M ČR v nočním OB – H18 
- 3. místo na M ČR družstev – dorost 

 
Nejlepší junior a muž Petr PŘIKRYL 

- 71. místo na Mistrovství ČR v nočním OB 
 
Nejlepší juniorka a žena Emma BEDNAŘÍKOVÁ 

- 14. místo na M ČR v nočním OB – D20 
- 24. místo v žebříčku A – D20 

 
Nejlepší dorostenka Doubravka PROCHÁZKOVÁ 

- 3. místo na M ČR družstev – dorost 
- 4. místo na M ČR na klasické trati – D16 
- 8. místo v žebříčku A – kategorie D16 

 
Nejlepší dorostenec Jan STRÝČEK 

- viz výše 
 
Nejlepší žákyně Barbora STRÝČKOVÁ 

- 1. místo v Jihomoravské lize (podzimní část) – D14 
- 3. místo v žebříčku B – Morava – D14 
- 3. místo na M ČR družstev – dorost 
- 3. místo na Letní olympiádě dětí a mládeže ve sprintu – DS 
- 3. místo na Letní olympiádě dětí a mládeže na krátké trati – DS 

 
Nejlepší žák Vojtěch VÍTEK 

- 1. místo v Jihomoravské lize (podzimní část) – H10 
- 2. místo v Jihomoravské lize (jarní část) – H10 

 
Nejlepší veterán Lubomír TRŠ 

- 1. místo v Jihomoravské lize – H45 
 
Nejlepší veteránka Magdalena SLADKÁ 

- 7. místo v Jihomoravské lize – D35 
 

NAŠI NEJLEPŠÍ 2022 
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Tréninkové skupiny 
1. Mladší děti (Kamila Tachovská) 
2. Žáci (Petra Stašková, Markéta Uhnavá, Jiří Zelinka, Libor Zřídkaveselý) 
3. Dorost, junioři a dospělí (Petr Přikryl, Libor Zřídkaveselý) 
Ostatní se připravují individuálně. 
 

Společná příprava 
 tělocvičny: v době od 1. 11. 2022 do 31. 3. 2023 má oddíl k dispozici 2  týdně tělocvičnu 
 běžecké tréninky: v zimě společné běžecké tréninky podle rozpisu, po 1. 4. 2023 běžecké tréninky podle letního 

modelu přípravy 
 mapové tréninky: od listopadu 2022 do března 2023 1  za 14 dní v pátek noční mapový trénink, o víkendech mapové 

tréninky a vytrvalosti s mapou v okolí Brna, od 1. 4. 2023 ve středu pravidelné mapové tréninky v okolí Brna  
 soustředění: 
 15. – 18. 12. 2022 lyžařské soustředění (Sklené) 

 6.  –  8. 1. mapové soustředění (Vracov) 
 28. 1.  – 5. 2. mapové soustředění (Španělsko) 
 2.  –  5. 2. lyžařské soustředění (Sklené) 
 11. – 19. 3. mapové soustředění (Švédsko) 
 4. – 8. 4. (velikonoce) mapové soustředění (Nový Bor) 
 28. 4. – 1. 5. sprintové mapové soustředění (…) 
 1.  –  6. 7. soustředění (Česko nebo Itálie) 
   22. 7. – 6. 8. mapové soustředění (Norsko + Švédsko)  
 12. – 19. 8. letní tábor pro žactvo a dorost (Chlum u Třeboně) 
 20. – 22. 10 mapové soustředění (Rakousko) 
 26. – 29. 10. hory (Slovensko – Malá Fatra) 
 4. – 5. 11. oddílový přebor (Zubří) 

 

Účast na závodech 
 podle nominací na ME dorostu, JEC, MSJ, ME, MS 
 Mistrovství ČR 
 žebříček A, žebříček B – Morava 
 Jihomoravská liga; oblastní mistrovství jednotlivců a štafet 
 vícedenní prázdninové závody 
 

Pořádání závodů 
 4x  Liga brněnských škol v orientačním běhu Brno 
 10. 12. 2022 Běh na Býčí skálu Zamilovaný háj 
 ??? Sprintové štafety Starý Lískovec 
 květen / červen 5. jihomoravská liga Brno a okolí 
 21. 6. Mistrovství Jihomoravského kraje ve štafetách Brno, Líšeň 
 16. a 17. 9. Mistrovství ČR na krátké trati Kadov, Blatky 
 17. 9. 9. Jihomoravská liga Kadov, Blatky 
 

Vydávání map 
Lužánky – mapa pro ligu škol a tréninky 
Rybníček, Břímovka, Lysá hora – mapy pro Jihomoravskou ligu M ČR na krátké trati 
 

Ekonomické zabezpečení 
Vyrovnaný rozpočet ve výši 2,5 mil. Kč. 
 

Organizační zabezpečení 
Předseda: Radim Kheil; IT: Richard Pátek, přihlášky: Libor Zřídkaveselý; hospodář: Radim Kheil; Troll: Jaukb Komenda, 
Martin Zřídkaveselý; … 

PLÁN ČINNOSTI 2023 
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Světové závody 
30. 3. – 2. 4. CEYOC SVK 
27. – 30. 4. Světový pohár NOR 
20. – 21. 5.  Tiomila SWE 
17. – 18. 6. Jukola FIN 
23. – 25. 6. Mistrovství Evropy dorostu BUL 
2. – 9. 7. Mistrovství světa juniorů ROM 
11. – 16. 7. Mistrovství světa – lesní disciplíny SUI 
2. – 6. 8. Světový pohár CZE 
11. – 18. 8. Mistrovství světa veteránů SVK 
26. – 28. 8. Evropský juniorský pohár BEL 
3. – 7. 10. Mistrovství Evropy – sprintové disciplíny ITA 
 
Závody v České republice 
  1. 4. 1. Jihomoravská liga ZBM 
  7. – 9. 4. Velikonoce ve skalách (Kozly) DKP 
15. 4. Mistrovství a Veteraniáda ČR v nočním OB SLA 
 2. Jihomoravská liga VBM 
16. 4. Český pohár, žebříček A – krátká trať SLA 
22. 4. Český pohár, žebříček A – sprint RIC 
 Český pohár štafet KAM 
 3. Jihomoravská liga  
23. 4. Český pohár štafet KAM 
29. 4. 4. Jihomoravská liga  
  6. – 8. 5. Rumcajsovy míle (Jinolice) SJC 
13. 5. 5. Jihomoravská liga  
20. 5. 6. Jihomoravská liga  
27. 5. Český pohár, žebříček A, žebříček B-Morava – klasická trať KSU 
28. 5. Český pohár, žebříček A, žebříček B-Morava – krátká trať KSU 
  3. 6. 7. Jihomoravská liga  
  7. 6. Celostátní finále Přeboru škol CHA 
10. – 11. 6. Mistrovství ČR na klasické trati BBM + ZBM 
10. – 11. 6. Republikový festival žactva TBM 
17. 6. Žebříček B-Morava – krátká trať SSU + ASU 
18. 6. Žebříček B-Morava – klasická trať SSU + ASU 
21. 6. Mistrovství Jihomoravského kraje ve štafetách PBM 
24. 6. 8. Jihomoravská liga  
30. 6. Veteraniáda ČR - sprint VLI 
  1. 7. Veteraniáda ČR - klasická trať VLI 
  2. 7. Veteraniáda ČR - krátká trať  VLI 
  7. – 9. 7. Cena střední Moravy ??? 
14. – 16. 7. Grand prix Silesia (Skřípov) AOP 
14. – 16. 7. H.S.H. Vysočina cup CHT 
20. – 23. 7. O-Adventure (Špindlerův Mlýn) OAV 

KALENDÁŘ 2023 
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26. – 30. 7. Bohemia oienteering 2023 (Nový Bor) BOR 
  2. – 6. 8.  Czech o-tour (Česká Lípa)  ČSOS 
11. – 13. 8.  Rumpál (Přečkovice)  LCE 
25. – 27. 8. Pěkné prázdniny s OB v Českém ráji (Křečkovice) TUR 
  1. – 3. 7. Cena východních Čech (Hajnice) PHK 
  1. – 3. 7. Interkompas 49 (Číměř) SJH 
  9. 9.   Český pohár, žebříček A – krátká trať SHK 
 Žebříček B-Morava – klasická trať AOV + LOV 
10. 9. Český pohár, žebříček A – klasická trať SHK 
 Žebříček B-Morava – krátká trať AOV + LOV 
16. – 17. 9. Mistrovství ČR na krátké trati PBM 
17. 9. 9. Jihomoravská liga PBM 
23. 9.  Český pohár, žebříček A – sprint TBM 
 Český pohár štafet TBM 
24. 9. Český pohár štafet TBM 
28. 9. M ČR v knock-out sprintu OPI 
28. 9. 10. Jihomoravská liga RBK 
30. 9. Mistrovství ČR ve sprintu AOP 
  1. 10. Mistrovství ČR sprintových štafet AOP 
  7. 10. 11. Jihomoravská liga ABM 
14. 10. Mistrovství a Veteraniáda ČR štafet LPU 
15. 10. Mistrovství a Veteraniáda ČR klubů, oblastních výběrů LPU 
21. 10. 12. Jihomoravská liga OSN 
28. 10.  13. Jihomoravská liga KON 
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Licence pro rok 2023 
E: — 
R: — 
A: Bednařík V., Bednaříková E., Bukovac F., Kasza T., Kendrová T., Odehnal T., Procházková D.,  
     Strýček J., Strýčková B., Zřídkaveselý A. 
B: Denemarek M., Hovořáková K., Komenda J., Králová M., Stašková S., Stratilová B.,  
     Svoboda A., Zřídkaveselý M. 
 

Trenéři 2023 
T1: Svoboda L., Zřídkaveselý L. 
T2: Bukovac M., Bukovacová A., Komenda J., Komenda K., Zelinka J. 
T3: Přikryl P., Tachovská K., Uhnavá M. 
 
Rozhodčí 2023 
R1: Zřídkaveselý L. 
R2: — 
R3: Kheil R., Přikryl P., Trš L.  
 

 
 

Licence 2023 
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Úspěšnou přípravu na další sezónu 2023 






