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Slovo úvodem 
 

etošní sezóna je za námi. Uzavřeli jsme ji 
minulý víkend povedeným oddílovým 
přeborem na Milovech, kde se nás sešlo 

více než osmedesát.  
Dnešní číslo je o podzimní části sezóny, 

která je sice krátká, ale přináší vždy v průběhu 
dvou měsíců mnoho oblastních, celostátních i 
mistrovských závodů. O všech se dočtete na 
dalších stránkách. 

Zhodnocení sezóny jsme provedli na 
oddílovém přeboru a tedy jen krátce. Letošní 
rok byl pro náš oddíl úspěšný. Podařilo se nám 
uspořádat tři povedené oblastní závody, 
rozšířili jsme počet našich členů a dokázali jsme 
pro ně připravit zajímavý program a dařilo se 
nám i výsledkově. Detailněji si vše o letošním 
roce můžete přečíst v oddílové ročence, která 
vyšla minulý týden na oddílovém přeboru. Já 
bych už jen i v tomto úvodníku chtěl moc 
poděkovat všem, kteří se na chodu oddílu 
podílejí a pomáhají je posouvat vpřed. Stejně 
tak bych chtěl pogratulovat všem k jejich 
letošním výsledkům. 

Když jedna sezóna skončí, znamená to, 
že ta další je už na svém začátku. Tedy není to 

tak úplně, protože první závody nové sezóny 
začnou až koncem března, ale příprava  na ni 
začne už o tomto víkendu. Na konci čísla 
najdete plán zimní přípravy, přehled tréninků a 
akcí, které jsme pro vás připravili. Přeji vám 
tedy pohodový start do přípravy na další 
sezónu. 

Než se dostanu k závěru celého 
úvodníku, chtěl bych ještě poděkovat Jirkovi 
Zelinkovi za přípravu a vydání předchozích čtyř 
čísel našeho oddílového čaopisu. Novými 
šefredaktory po Zeldovi  jsou Kuba Komenda a 
Martin Zřídkaveselý. I jim přeji, aby je vytváření 
Trolla a bavilo a aby se naučili nejen dělat 
rozhovory a psát články, ale i vše, co s vydáním 
souvisí.  

Na úplný závěr, protože je toto číslo 
poslední v letošním roce, bych vám chtěl popřát 
příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší 
v novém roce 2023 a ať se vám podaří splnit si 
v tom novém roce všechny sny a přání, která 
máte. 

 
Zhusta 

 

L 
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Tři otázky pro Magdalenu Sladkou 
  dalším dílu rubriky „Tři otázky“ na 
otázky Ivana Sladkého odpovídala 
Magda Sladká (snacha), která na rozdíl 

od Ivana zatím své závody v OB počítá 
v desítkách. V letošním roce se jí dařilo 
v Jihomoravské lize, kde v celoročním žebříčku 
obsadila v nabité kategorii D35 pěkné 
7. místo.  
Koho si Magda vybere pro své tři otázky 
uvidíme v příštím roce v prvním čísle.   

Libor 
 

 

Ivan: Jak se ti líbila letošní sezona? 
Magdalena: Já jsem ráda, že vůbec nějaká 
byla. Po pádu na běžkách v únoru to vypadalo 
na problém s meniskem, ale artroskopie 
naštěstí  prokázala „pouze“ natržený vaz v 
koleni. Trošku pocvičit a jde se běhat. Takže 
jsme odběhali docela dost závodů na různých, 
pro mě i nových místech, a navíc i můj první 
půlmaraton, který jsme běželi spolu s 
Markem, který mě „koučoval“ v rámci 
přípravy (aspoň tak tomu říkal). Takže s 
takovým dozorem jsem běhat vážně musela 
chodit. 
Ivan: Jaký byl tvůj nejlepší výsledek? 
Magdalena: Myslím, že 3. místo v oblži teď na 
podzim. Ale celkově je pro mě úspěch, když 
moc při závodě nezmatkuji a neudělám velké 
mapové chyby. Pak ten pocit, že to celkem 
plynulo, je nejlepší, ať už to skončí jakkoliv.  
Ivan: Jak se budeš připravovat na příští 
sezonu? 
Magdalena: Hlavně běhat. Trochu mě teď 
tedy opustila motivace – konec sezony a ta 
další daleko. A navíc je venku brzy tma. Teď 
přes zimu je pro mě prakticky nemožné se k 
tomu dostat, pokud chci jít ještě za světla, a ne 
s čelovkou. Navíc bydlíme prakticky v centru 
města, když chceme jít běhat vyloženě do lesa 
nebo si dát převýšení, musíme popojet autem 
kamkoliv směr severní okraj Brna a dál nebo 
Jundrov, Medlánky. Na výklus jinak Lužánky a 
okolní městské části. Takže ty výjezdy vidím na 
víkendy.  

 

V
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Soustředění Nový Bor 
ento rok se příprava na MČR klasiku konala v Doksech. Vyjeli jsme v pátek okolo oběda 
abychom odpoledne měli ještě trénink. Cesta tam proběhla báječně. Přijeli jsme do penzionu 
Na rybníčku a po rychlém ubytování jsme klusali na trénink. Konal se v nedalekém skalnatém 

lese. Ovšem na rozcestí nám Libor řekl, ať jdeme dál po cestě, že prý za chvíli budeme na mapě. V 
tu chvíli jsme netušili, že na nás Libor dělá aprílový žertík, o kterém ani sám nevěděl. Po deseti 
minutách klusání jsme si něco uvědomili. Mapa opravdu nesedí. A v ten moment začal boj o život. 
Nikdo z nás nevěděl, kde jsme a kde máme být. Bloudili jsme hodiny a stále nic. Nedokázali jsme říct 
jestli odbočit doleva nebo doprava. Jediné podle čeho jsme se mohli orientovat, tak byly zvuky 
projíždějících aut agresivní rychlostí. Byli jsme v koncích. Ale po chvilce jsme narazili na rozcestí tak 
velké, že muselo být v mapě. A taky že jo. Objevili jsme se na úplném konci mapy.  

4. kontrolou jsme zahájily trénink. Vzhledem k tomu že nebyly pověšené kontroly, Libor 
bloudil. Po náročném tréninku jsme šli na večeři  a tipovali jsme kam nás Libor zavedl.  

Další den jsme jeli do nedaleké vesnice a zaběhli si další dlouhé postupy ve skalách. Tentokrát 
jsme už na parkovišti byli na mapě, takže jsme se nemuseli bát vyhladovění. Trénink měl určitý 
deadline, který jsem osobně nestihl, takže bylo zkracování. A rozhodně to nebylo, že už se mi 
nechtělo. Po tréninku jsme jeli domů. Takže ubytování bylo top strop a navíc bylo kousek do 
Macháče. Soustředění krásně simulovalo MČR a díky tomu se povedly super výsledky. 

 

 

 

 

T
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Rozhovor s Emmou Bednaříkovou 
Kuba: Ahoj Emmo, zaslechli jsme, že jsi se 
přestěhovala do Brna. Jak si užíváš 
velkoměstský život? 
Emma: Ahoj! Je to docela příjemná změna, 
hlavně co se dojíždění do školy a na tréninky 
týče. Vychytala jsem docela pěknou lokalitu v 
Králově Poli, takže to mám tak akorát kousek 
do školy a do centra a zároveň ani ne moc 
daleko do lesa na běhání. 
Kuba: V Miroslavi jsi musela převážně 
trénovat sama. Teď tě vídáme na trénincích 
častěji. Užíváš si společné tréninky? 
Emma:Yespes, užívám. Škola je docela časově 
náročná a díky tréninkům se alespoň na chvíli 
odtrhnu od počítače a dělám něco jiného. 
Kuba: Čtenáře “koně a psa” by zajímalo, jak 
bys srovanala studium na Znojemském 
gymnáziu a na Masarykově univerzitě. 
Emma:Je to hodně jiné. Na gymplu jsem byla 
miláček všech učitelů a všechno jsem stíhala. I 
když mi sem tam nějaká horší známka než 
jednička uklouzla, tak jsem to na ty samý 
většinou nějak doklepala a k tomu zvládala i 
plno dalších věcí. Na FI musím ale přípravě 
věnovat mnohem více času a stejně to nikdy 
není dost na to, abych věděla, že mám 
všechno pod kontrolou. Zatím ale nemám 
pocit, že bych někde byla úplně mimo, ale 
povíme si po zkouškovém. 
Kuba: Většina běžců tě zná až z PBM. 
Zajímalo by nás, jak dlouho se orienťáku 
věnuješ? 
Emma: Tento podzim je to 10 let od mého 
prvního závodu. Pořád si to docela pamatuju a 
celkem mě děsí, že je to už tak dávno. Tou 
dobou jsme ještě oba s Vilémem běhali za 

Liberec a s tátou jezdili hlavně na oblasťáky do 
JEO, abychom se viděli s dědou a babičkou. Ve 
čtrnáctkách jsem jezdila na česká béčka a s 
nástupem do dorostu přestoupila do Žabin. Za 
ty jsem odběhala šestnáctky a pak přestoupila 
do PBM. 
 

 
 

Kuba: Co všechno tě láká v orienťáku zažít? 
Emma: Výkonnostně nejsem úplně nejostřejší 
tužka v penálu, takže si žádné velké ambice 
nedávám. Budu ráda, když budu stíhat školu a 
k tomu společné tréninky a snad i soustředění. 
Hlavně ale chci, aby mě to pořád bavilo, a co 
přijde, to přijde. 
Kuba: Budeme doufat, že se tvoje očekávání 
naplní a hodně štěstí na závodech. 

Kuba 

 



    

7 Troll – prosinec 2022 

ŽA, ŽB - Rusava 
 víkendu 10.-11.9. se 
uskutečnil ŽA a ŽB pár 
km od Zlína v dost 

podstivých kopcích. Na 
programu byla sobotní klasická 
trať a v neděli middle. Podle 
původních smrtelně 
vypadajících parametrů se 
zdálo, že naše klasika bude 
trošku přestřelená a v lese si 
pobudeme víc, než by se nám 
chtělo. Vše bylo nakonec jinak 
a snad ve všech 
dorosteneckých kategoriích se 
směrné časy poměrně trefily. 
Nicméně už cesta na start do 
prudkého kopce naznačila, že dnes to bude 
opravdu bolet. Pro mě závod začal klasickou 
pokaženou jedničkou, sice jen na 30", ale i tak 
jsem se neodpustil od myšlenky, že už je co 
dohánět. Naštěstí jsem se do toho pak už 
celkem dostal a pořádně jsem to mohl začít 
rubat. Na můj vkus teda byly občas docela 
nepřehledné dohledávky, kde jsem nechával 
po půlminutkách, což mě nakonec stálo 
vítězství, protože Dan Bolehovský tyhle 
chybky nedělal. A tak doběhl do cíle asi s 
dvouminutovým náskokem na mě. Ale to není 
vše protože na třetím místě společně s Danem 
přiběhl Adam Zřídkaveselý, a měli jsme hned 
dvojnásobné zastoupení na stupních. 
Nezaostal ani Vilda Bednařík, který byl pátý. 
Další z PBM: 13. Filip Bukovác, 18. Tomáš 
Odehnal a 34. Tomáš Kasza. Ale nesmíme 
zapomenout ani na skvělé výkony našich 
holek: kategorie D16A na 3.místě Doubravka 
Procházková a v kategorii D14B na 2.místě 
Barbora Strýčková. 

Prostor pro nedělní krátkou trať tvořil 
svah téměř celý pokrytý hustníkem a ve vrchní 
části dokonce šutrama. Taktika zněla jasně: 
opatrně začátek a v hustníkách chodit víc na 
jistotu a opatrně. Já jsem tak nějak už od 
startu měl takovej zvláštní pocit, že to dneska 
půjde, a tak jsem tak trochu nepostupoval 
úplně přesně podle plánu. A prostě jsem to 
tam poslal. A byl z toho jeden z  

nejpovedenějších závodů, který jsem kdy šel, 
vzhledem k tomu že to nebylo v úplně lehkém 
terénu. A zároveň se stala zdánlivě nemožná 
věc, a to že ORIS mně začervenil mezičas, na 
kterém jsem měl ztrátu pouhých 11 sekund. 
Vždycky mě zajímalo, kde je ta hranice, co si 
dovolí začervenit a co ne, takže teď jsem si 
stanovil takový nový osobní rekord. Tak třeba 
ho ještě někdy překonám. Málo červených 
mezičasů zaznamenal také Vilda Bednařík, 
který nahradil Adama ze včerejška, a 
doprovodil mě na stupně vítězů na skvělém 
3.místě. A dál se umístil: 9. Filip Bukovác, 15. 
Tomáš Odehnal, 20. Adam Zřídkaveselý a 31. 
Tomáš Kasza. V holkách stejně skvěle jako 
včera běžela Barbora Strýčková, která zase 
skončila na 2.místě v kategorii D14B. Ale 
nesmíme opomenout skvělý vykon našeho 
šéftrenéra Libora Zřídkaveselého, který 
suverénně ovládl kategorii H50B. A na úplný 
závěr taková třešnička na dortu v podobě 
výhry bodovací soutěže o Pohár Centra 
historie OB. Soutěž byla pouze v 
dorosteneckých kategoriích a spočívala v tom, 
že každý umístěný do 7.místa v sobotním 
závodě získal určitý počet bodů pro svůj oddíl 
a oddíl s nejvyšším počtem bodů vyhrál. 
Tenhle rok to byl právě náš oddíl TJ Spartak 1. 
Brněnská. 

Strejda 

O
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M ČR na klasické trati 
íce než 800 sportovců se sešlo v sobotu 
17. 9. v malebné vesnici Svitava poblíž 
Nového Boru. Těžko říct, jak asi 

probíhala sobotní cesta z Brna, protože jsem 
se ještě se sestrou vydal už v pátek do Liberce 
a přespal u dědy s babičkou. S ostatními jsem 
se potkal až na shromaždišti. Počasí tam bylo 
stejně příjemné jako vyšetření u zubaře. 
Samozřejmě déšť nebyl jediná věc, která by 
nás zde čekala. Byla i extremní zima. Naštěstí 
jsme se rychle zabydleli na shromaždišti a já si 
nasadil všechny vrstvy oblečení, které jsem 
měl s sebou a po vystání fronty na TOIky jsme 
se už mohli vydat do karantény. 

V karanténě jste mohli znovu vystát 
frontu na záchod. Pokud by se vám tato záliba 
nezamlouvala, dalo se vydat na warm-up 
mapu. Jeden by řekl, že warm-up mapa je 
poměrně zbytečná a není relevantní… Na této 
byly třeba skály. 

Po důkladném rozcvičení se už závodu 
nedalo vyhnout. Trať byla asi pěkná. Ještě asi 
nemám tolik zkušeností, abych tratě mohli 
hodnotit. Po doběhu už jen zbývalo 
hypnotizovat výsledky a doběhový koridor, 
aby to stačilo na postup do A-finále. Postup do 
A-finále jsem si nakonec vysloužil ještě se 
Strejdou, Fildou a Doubí. Po závodě jsme jeli 
na ubytování a jeli se hlavně pořádně najíst. 
Pak už se jen protáhnout a jít se vyspat na 
nedělní finále. 

 

 
Nedělní závod byl již technicky 

mnohem náročnější než sobotní kvalifikace. V 
místech musel stavitel dokonce použít výřezy 
1:10000. Toto řešení mi přišlo poněkud 
kožené, ale určitě to bylo příjemnější než ty 
skály luštit jak hieroglyfy. 

Do závodu jsem se vydal s plánem na 
startu to napálit a pořád jen zrychlovat. Tento 
neprůstřelný plán se mi dařilo držet do 6. 
kontroly. Nebál bych se však říct, že mám 
velmi osobitý styl běhu v lese. Místo toho 
abych se lesem nesl jako víla, připomínám spíš 
takové staré neohrabané prase, které pořád 
padá a nevynechá jedinou možnost se 
vymáchat v pořádné vrstvě bahna. Hned u 
čtverky jsem byl stejně špinavý jak vlakové 
nádraží v Brně a bohužel to neodnesl jen můj 
dres, ale i mapa, která se mi roztrhla přesně v 
místě 6. kontroly. Tohle bylo docela minus a 
šestku jsem hledal tzv. na blind. Můžu však 
slíbit, že do příštího roku zapracuji na tom, aby 
můj styl běhu připomínal lesní vílu zas o 
trochu víc. 

MČR na klasické trati bylo pro náš oddíl 
velmi vydařené. Strejda si odvezl další zlatou 
medaili. To byla sice pro nás jediná medaile, 
ale na pěkném 4. místě doběhla Doubí, která 
měla parádní formu po celou podzimní 
sezónu. Poměrně solidní bylo i mé 5. místo, 
žejooo… Adam již tradičně vyhrál B-finále, ale 
pevně věřím, že za rok na Vlčím kopci bude 
bojovat o přední příčky ve finále A. 

Po MČR jsme se vydali, co nejrychleji 
domů, protože škola volá. 

Vilda 

V 
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ŽA sprint, ČPŠ Dvůr Králové 
oslední závod žebříčku A se konal v 
brzkých ranních hodinách ve Dvoře 
Králové, takže jsme jeli už v pátek a 

přespali poblíž. Bylo asi 20 stupňů, ideální 
počasí na sprint. Shromaždiště bylo na 
místním koupališti, kde jsme se ale moc 
nezdrželi, protože jsme museli jít rychle do 
karantény. V karanténě nebylo moc místa na 
rozklus, protože tam netradičně byly i 
kategorie 21B, a tak se všichni museli 
rozklusávat jen po jedné cestě a bylo težké se 
s někým nesrazit. Samotný závod už byl velmi 
pěkný. 

 Začátek kolem historického centra a 
konec mezi paneláky po trávě. Rychlý terén, 
ne moc těžká mapa, dostatek voleb a použití 
umělých překážek. Jako sprint se mi to moc 
líbilo. Jeden postup, který měly snad všechny 
kategorie, vyvolal ale dost rozsáhlou diskuzi. 
Reakce si můžete přečíst i ve zpětné vazbě na 
orisu. Šlo o to, že jedna část nepřekonatelné 
zídky byla tenčí, a tak se jevila jako 
překonatelná. Ale všimlo si toho pouze pár 
závodníků. Tento postup byl dost výrazně 
kratší, ale při vběhnutí do areálu stadionu jste 
byli vyhnáni pořadateli nějaké hasičské akce. 
Já jsem naštěstí zvolil skluznou obíhačku zleva, 
která mi přišla jako nejrychlejší a 
nejjednodušší. Sprint byl pro nás úspěšný, 
měli jsme 2 bedny a 5 umístění v top 10. 

Odpoledne se konaly štafety v Tetíně 
asi 10 kilometrů daleko. Já jsem běžel dvojku 
společně s Oďou a Fildou. Závod se vyvíjel 
dobře. Po rychlém Fildově úseku jsem na 
poslení úsek vybíhal asi z desáteho místa. Les 

byl velmi rychlý se spoustou teréních tvarů, 
které se daly dobře číst, a tak se kontroly 
hledaly skoro samy. Podařilo se mi ještě pár 
míst stáhnout, avšak když jsem doběhl do cíle, 
čekalo mě nemilé překvapení. Filda na 
druhém úseku bohužel orazil špatnou 
kontrolu na paralelním srázku. Nakonec jsme 
teda byli disk, a stále neměli ani bod z ČPŠ 
potřebný k nominaci na MČR. 

V neděli ráno byly štafety ve Vítězné. 
Tentokrát si Oďa s Fildou úseky prohodili. 
Terén byl opět velmi rychlý, ale kontroly 
trochu víc zašité. Obzvlášť ve skalnatém srázu, 
kde byla kontrola v průchodu a víc jak jeden 
člověk se tam nevlezl. Ovšem Filda si na 
prvním úseku vedl fantasticky, předával na 
druhém místě s minimální ztrátou. Pak to ale 
přišlo. Oďa ani já jsme se nevyvarovali chyb. 
Mě osobně dostal jediný hustník na mapě a v 
něm kontrola, kterou jsem nemohl dohledat. 
A tak to pro nás znamenalo až třinácté místo. 
I když to byl jedinný závod, ze kterého jsme 
bodovali, tak jsme se přece jen těsně na MČR 
dostali. 

Obě víkendové štafety se hodně 
povedly holkám (Terka, Bára, Doubí). V neděli 
obzvlášť dobře běžela na 2. úseku Barča, i když 
je věkem ještě žákyně, a Doubí zkušeně jistila 
třetí úsek, tak se těším, co holky předvedou na 
MČR. Nejlepší ale bylo to, že kluci z jedničky 
(Adam, Vilém, Strejda) oba dva dny s 
přehledem vyhráli a prokázali tak svoji letošní 
suverénní nadvládu v H18. 

Broschak 

,  

P 
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M ČR štafet a družstev 
 sobotu 8.10. mě můj osobní Uber (čti 
Libor s Áďou a Doubí) přímo před 
domem vyzvedává brzy ráno a 

vyrážíme s lehkou zastávkou v Letovicích pro 
Strejdu a Báru na poslední celostátní závody – 
MČR štafet a družstev. Cesta pohodová, 
jenom ta Svitavská spojka nás ještě pár let 
trápit bude. Na shromaždiště přijíždíme mezi 
prvními a ukořisťujeme místo hned u doběhu. 
Nějaký Mára Cahel se nás snaží zabarikádovat, 
ale my se nedáváme.Pomalu se s Áďou a 
Terkou připravujeme na první úsek. Chvíli po 
11 jdeme na to. Můj úsek zazděný hned po 
první kontrole. Beru špatnou a uvědomuji si to 
až na dvojce. Stane se, Filda s Brošmanem to 
nakonec stahují na  13. místo. Avšak Áďa, Vilda 
a Strejda potvrzují svoji formu, s přehledem 
vyhrávají a dobíhají si pro zlaté medaile. Holky 
ve složení Terka, Bára (ještě žačka) a Doubí 
také nezaostávají a dobíhají na suprovém 5. 
místě. Skvělé body do České ligy klubů.  

Hoďku a něco po obědě se rozjíždí i 
zbytek kategorií – veteráni  a oblastní výběry. 
Fandíme o sto šest, u toho si dáváme i 
masitého burgříka a limču. V podvečer po 
závodě začíná vyhlášení a ukazujeme, že 
patříme mezi dorosteneckou špičku. Kluci 

berou první místo a posléze jdu s nimi na první 
místo v Českém poháru štafet (ta výhra v 
NMNM se neudělala sama :D). Po vyhlášení 
odjíždíme do Trutnova na internát a na véču. 
Po řízku ještě podnikáme výlet po městě s 
TBM klukama a v pozdních večerních 
hodinách se uchylujeme ke spánku. 

Další den nás probouzí pocit, že už ty 
družstva čekají. Vyjíždíme kolem 8, suprově 
vyspaní a natěšení. O půl desáté vybíhá Adam 
v DH18, Kasič v Mixech a také nespočet našich 
veteránů, kteří si jistě užili tuto atmosféru. V 
obou kategoriích se držíme na čele. Všichni 
běží skvěle, Vilda vybíhá na stíhací jízdu a já 
jdu pojistit naše druhé místo v Mixech. Mně se 
úkol daří, avšak Vildův úkol byl nad jeho síly a 
tak spolu se zbytkem družstva dobíhá na 
ÚŽASNÉM 3. místě. Myslím si, že byli ostatní 
hodně překvapeni. Ve 3 hodiny odpoledne 
začíná vyhlášení. Nejdříve třetí místo v 
družstvech a posléze všichni dorostenci 
nadšeni nabíháme na bednu za třetí místo v 
České lize klubů. Super, radosti až až. Po 
společných fotkách boříme stany, bereme věci 
a odjíždíme spokojeni domů. Většina 
zahajujeme OFFSEASON.  

Óďa 

 

V 
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Multirozhovor o družstvech 
1. Jak se vám dařilo na těchto závodech, byli 

jste se sebou spokojeni? 
Adam: Závody se mi povedly rozhodě to byly 
jedny z těch povedenějších závodů letošní 
sezóny. 
Terka: V sobotu som zvolila zlý postup na 
jednu kontrolu, takže som sa musela trepať 
cez hustník, kde som stratila čas. Okrem toho 
sa mi bežalo dosť dobre.  
V nedeľu som už žiadnu chybu nespravila, ale 
v niektorých pasážach som radšej trošku 
spomalila. Bolo to úplne iné ako v sobotu, 
keďže som išla skoro celý čas sama. 
Strejda: Tak já beru zlato ze soboty a bronz z 
neděle, jako úžasný úspěch a konečně jsme 
tak završili naše čekání na štafetový titul a 
obstojně si vedli i mezi nadupanou konkurencí 
v dorostencích. Mé osobní výkony byly docela 
průměrné, ale díky skvělým výsledků 
ostatních to stačilo. 
Bára: Já byla velmi spokojená a myslím že 
můžu říct že jsem neběžela špatně. 
Doubravka: Se svými výkony jsem spokojená. 
Samozřejmě že to mohlo být lepší, ale stačilo 
to na pěkné umístění. 
Vilda: Musím přiznat, že zlatá medaile ze 
štafet byl náš cíl, který jsme splnili na 
výbornou a už po prvním úseku jsme se drželi 
na čele závodu. Nedělní družstva byla už jen 
třešnička na dortu. Já jsem o medaili z 
družstev už delší dobu básnil, takže jsem rád, 
že se nám podařilo vybojovat bronzovou 
medaili. Pro velkou část štafety to byla i první 
dorostenecká medaile.  

 
2. Změnily byste pořadí úseků? 
Adam: Na pořadí úseků bych nic neměnil. 
Vzhledem k tomu, že minulý rok můj poslední 

úsek byl opravdu špatný, tak ani nemělo cenu, 
že bych ho ještě někdy běžel znovu, a navíc 
Strejdovi ten poslední úsek a Vildovi druhý 
úsek sedí, takže není co měnit. 
Terka: Ani nie, mne vyhovuje na štafetách 
behať prvé úseky s ostatnými, viem vtedy ísť 
lepšie. Na družstvách by asi zmenenie úseku 
veľkú zmenu nespravilo, ale keďže som išla 
druhý, aspoň som potom už mohla fandiť. 
Strejda: Podle mě pořadí úseků bylo 
stanoveno, jak nejlépe mohlo být. Nic bych 
tam neměnil. 
Bára: Já myslím že pořadí bylo určené dobře. 
Doubravka: Pořadí úseků bych neměnila, 
takhle námto všem vyhovuje. Myslím si, že 
každý odvedl dobrou práci a svůj úsek zaběhl 
nejlépe jak mohl. 
Vilda: Vítězná sestava se nemění. Naše štafeta 
funguje jak švýcarské hodinky a asi bych na ní 
nic neměnil. Možná kdyby někomu upadly 
nohy, tak by si to o změnu říkalo, ale jinak nám 
sestava i pořadí úseků perfektně vyhovuje. V 
neděli byla vyjímka a já šel finiš a musím 
přiznat, že po nepovedeném finiši na 
nedělních družstvech si to o nějaký reparát na 
3. úseku říká. Takže možná příští rok na 
nějakém ČPŠ víkendu uvidíte vítězný finiš v 
mém podání. 

 
3. Jak se vám líbily závody? 
Adam: Závody se mi líbily moc možná to je 
tím, že jsme byli 2x na bedně, ale jinak terén 
krásný a celkově závody pěkně uspořádaný. 
Terka: Páčili sa mi veľmi, bola tam super 
atmosféra. Úplne iné ako na slovenských 
štafetách, kde sú vo W18 tri štafety. Družstvá 
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som bežala prvý krát, ale je to zaujímavý 
koncept, hlavne keď je veľa družstiev. 
Strejda: Závody byly celkově velmi pěkně 
uspořádány, obzvláště nedělní průběh po 
mostu byl pro mne velmi pěkným spestřením. 
Terén byl taktéž vybrán na štafety opravdu 
perfektně a tratě byly naprosto přiměřené a 
bavily. Takže za mě skvěle uspořádáno. 
Bára: Užila jsem si to, byla tam super 
atmosféra. 
Doubravka: Moc jsem si je užila. Bylo hezké 
počasí, což je na družstvech docela vzácné a 
po delší době s námi byla spojena družstva 
žákovských kategorií,takže zde byla super 
atmosféra. 
Vilda: Super. Dost TOIek, dost buchet, 2 
medaile. Myslím, že víkend neměl chybu. 

 
4. Terén byl poměrně rovinatý, na to na 

našich tréninzích nejsme úplně zvyklí. Jak 
se vám v tomto terénu dařilo? 

Adam: Joo terén mi sednul tím, že to bylo 
trošku podobné Vysočině, tak se mi tam 
běželo opravdu dobře. Tady ty rychlé rovinaté 
lehké lesy mi sedí mnohem víc než nějaké 
Jizerky. 
Terka: Aj keď som pred pretekmi od tohto 
terénu podľa starých máp moc neočakávala, 
nakoniec ma to príjemne prekvapilo. Terén sa 
mi páčil, aj to, že bol rovinatejší, lebo som 
mohla ísť rýchlejšie. Dobré boli aj rôzne husté 
časti s kameňmi, bolo to zaujímavé. 

Strejda: Máš pravdu, terén byl rovinatějšího 
rázu, ale časté kamenité pasáže s občas 
prudkými zarostlými svahy ho krásně 
oživovaly. Jak už jsem říkal pro štafety ideální 
terén, kde se dalo jak letět tak místama i 
udělat nějaká ta chybka. Já bohužel měl tu 
nevýhodu, že jsem prakticky oba dva dny 
běžel sám, a tak jsem v těch rychlých pasážích 
mohl trošku dostávat od těch, co běželi ve 
skupinkách. Ale jinak z celkového pohledu 
jsem předváděl technicky poměrně čisté a 
fyzicky obstojné výkony. 
Bára: Dařilo se mi dobře. Roviny mám ráda. 
Doubravka: Terén se mi líbil a i mi vyhovoval. 
Byl rychlejší ale taky si člověk musel dávat 
pozor na mapu, jelikož to v některých 
hustníkových pasážích bylo opravdu složité. 
Vilda: V sobotu jsem běžel docela dobře. 
Nevymýšlel jsem žádné šaškárny a celou dobu 
jsem i určoval tempo vedoucí skupiny, kterou 
jsou nakonec poměrně rozdrobil a předával 
jsem s docela sympatickým náskokem. V 
neděli už to taková sláva nebyla. Určitě jsem 
byl nervózní a to se na výkonu dost projevilo. 
Co se týče kopců nebo rovin, tak tohle moc 
neřeším, ale běželo se velmi rychle a tohle mi 
asi sedí víc než se někde plácat 6:30 na kilák 
do kopce hustníkem. 
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Soustředění Rakousko 
oustředění v Rakousku začalo jako každé 
jiné, srazem u Tesca okolo půl deváté 
ráno. Jeli jsme dvěma auty, řidič byl 

Kamil Komenda a Libor Zřídkaveslý. Během 
cesty bylo pár pauz na protáhnutí nohou, na 
místo tréninku jsme dorazili okolo 12 hodin. 
Jako trénink jsme měli menší kompotech, 
který trval něco okolo 30 minut, jak jsme 
doběhli, mohli jsme se kochat výhledem na 
místní vyhlídce. Po tréninku jsme vyrazili na 
ubytovnu, aby jsme si odpočinuli před 
mistrovstvím Rakouska v NOB. 

 
Z hotelu jsme vyrazili okolo 18:00 jeli 

jsme na závod pouze s málo věcmi, abychom s 
sebou netahali tolik krámů. Závod byl 
poměrně lehčí a kratší, než jsme u nás zvyklí, 
takže to dává smysl, že se skoro všichni umístili 
v první trojici. Poté, co jsme všichni doběhli, 
jsme vyrazili do hotelu a rovnou do postele. 
Druhý den byl budíček klasicky v osm, po 

opravdu delikátní snídani jsme vyrazili na 
závod na krátké trati. Tentokrát to bylo o něco 
těžší, ale nemůžu říct, že to nebyla zábava. 
Poté, co jsme všichni doběhli, jsme jen počkali 
na vyhlášení a jeli domů.Toto soustředění se 
opravdu povedlo, doufám že se bude 
opakovat, takže tomuto soustředění dávám 
10/10.  

Martin 
 

 

 

S 
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14. Jihomoravská liga – Tři Studně – pořádání 
sal se den 21. řájna 2022 a zhruba v 
15:00 jsem se společně s Liborem vydal 
stavět stojany do lesa, aby naše stavěcí 

quatro mělo o něco málo lehčí práci. Takže 
stačilo stavět jen krabičky a lampiony. V 
sobotu 22. řájna 2022 byl sraz pro pořadatele 
v 8:00. Na pořádání se nás sjelo hodně, takže 
to šlo hladce. Nejdříve bylo potřeba nachystat 
celé shromaždiště, to je bufet, doběh, cíl, 
parkování, stupně vítězů a pak bylo potřeba 
vyvěsit startovky, pokyny a nachystat popisy. 
Naše již zmíněné stavěcí quatro se hned po 
nachystání shromaždiště vydalo stavět 
kontroly do lesa.  

 
Další věc, která byla třeba udělat bylo 

vyvěsit fáborky pro malé děti o to se postarala 
Emma, Doubí a Bára. O chystání cesty na start 
a samostatného startu se postaral Peťa Přikryl, 
Pavel Zelený, Vladan Zelený, Libor, Kamča a 
pak lidi co měli daleko do svého startu nebo 
naopak už doběhli, nebo tam byl po stavění 
kontrol Vilda a Óďa. Já jsem se vydal do lesa 
hlídat malé děti, aby se neztratily a nebyl z 

toho pak problém, takže jsem o všechny 
vtipné věci, které se děly na startu přišel . 

 V cíli vodu a sladkosti pro malé děti 
rozdávala Bára, Emma a Doubí. O bufet se 
postarala Míša, Irča a Milena. Pak na 
prezentaci a vyčítání byl Arny a Peťa Stašková. 
Parkování obstarali Kuba, Marťa a Peťa 
Mareček.  

 
Mimo pořádání se našim závodníkům 

závody povedly např. Vojta Vítek 2. (H10), 
Kuba Komenda 1. (H18), Honza Strýček 
1.(H21C) a spoustu dalších krásných výsledků. 
Po odstartování posledního závodníka už jen 
stačilo vše uklidit a posbírat a jet domů. I přes 
to, že nebylo počasí úplně nejlepší, se závod 
vydařil. Předpokládám, že závodníkům se 
závod líbil a hlavně že my pořadatelé jsme si 
to taky užili. 

Adam 

      

P 
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Jihomoravská podzimní liga 
etošní podzimní část Jihomoravské ligy 
měla dohromady šest závodů.  Začalo se 
hned první záříjový víkend závodem, 

který pořádali Žabiny v Březině. Čekala nás 
kopcovatá klasická trať v kopcích nad údolím 
Říčky, kde se na jaře běžel závod žebříčku B – 
Morava. V závodě se nám dařilo a na stupních 
vítězů jsme z našeho oddílu mohli vidět: Zofii 
Chvátalovou (1. D10N), Monicu Rampula (3. 
D10N), Barču Stratilovou (3. D14), Janu 
Košíkovou (3. D21D), Magdu Sladkou (3. D35), 
Maxe Denemarka (3. H14), Toma Padzioru (3. 
H16) a Luboše Trše (3. H45). 

Na druhý závod jsme si museli počkat 
až do konce září, kde v rychlém sledu byo hned 
několik závodů. Tím prvním byl v sobotu 24. 
září závod pořádaný Teslou Brno v Ořešíně. 
Tesláci připravili krátkou trať na oprášené 
mapě mezi Ořešínem a studánku U buku. 
V kopcovatém terénu znesnadňovalo práci 
staviteli tratí i několik nových pasek, které sice 
už ke konci září nebyly zarostlé jako v jarních 
měsíchc, ale stále bylo lepší se jim při výběru 
postupu vyhnout. Dařilo se nám i tentokráte a 
pódiová umístění si připsali: Monica Rampula 
(1. D10N), Sofie Stašková (3. D14), Vojta Vítek 
(1. H10), Filip Ramach (2. H21D) a Libor 
Robotka (3. H55). 

Hned ve středu, na státní svátek 28. 
září, se pokračovalo závodem na klasické trati 
v Lipůvce. Pořadatelem byl tentokráte oddíl 
Radiklubu Blansko a závod patřil k těm větším, 
které v letošním roce v okolí Brna proběhly. 
Na startu závodu se totiž sešla větší 
konkurence díky tomu, že závod byl součástí 
oblastních soutěží Hanácké oblasti a Vysočiny. 
Vybojovat tedy medailové umístění bylo 
tentokráte o hodně obtížnější než 
v předchozích závodech. Nejlépe si vedly Sofie 
Stašková (2. D14) a Doubravka Procházková 
(1. D18). 

Trojici ávodů v jednom týdnu uzavřel 
sobotní závod v Zubří na Českomoravské 
vrchovině. Pořadatelé z Orientačních sportů 
Nové Město na Moravě připravili krátkou trať 
v okolí Zuberského rybníka na mapě, kde se 

před 15 lety běželo 
jedno z hezkých 
Mistrovství ČR na 
krátké trati. 
V rychlém 
vysočinském terénu 
se v nabité 
konkurenci tří oblastí 
(Vysočina, jižní Morava, Valašsko) nejvíce 
dařilo: Marušce Soběslavské (2. D10), Žofii 
Chvátalové (2. D10N), Janě Košíkkové (3. 
D21D) a Liboru Zřídkaveselému (1. H45). 

Předposlední podzimní závod nás 
zavedl do Ždánického lesa. KOB ALFA Brno 
tam v sobotu 15. října uspořádalo závod na 
klasické trati z Dambořic. Kopcovatý terén 
v listnatých lesích jižní Moravy je každoročním 
centrem našich podzimních závodů a i letos se 
bojoval na fyzicky náročných tratích. I tento 
závod nebyl jen našim, ale měli jsme jej 
společný s Valašskou oblastí. Cenná umístění 
si tentokáte odnesli: Monica Rampula (1. 
D10N), Žofie Chvátalová (3. D10N) a Vojta 
Vítek (2. H10). 

Závěr sezóny pak přinesl závod na 
Třech Studních, který jsme v sobotu 22. října 
uspořádali my. Pro závodníky z naší oblasti a 
Vysočiny jsme připravili závod na krátké trati 
v okolí rybníka Sykovec. V krásném 
podmáčeném terénu vysočiny, kde se delší 
dobu nezávodilo čekala na závodníky 
technicky náročnější krátká trať, a prootže 
počasí našemu závodu příliš nepřálo vody bylo 
hodně nejen v potůčcích a bažinách, ale i 
z nebe v podbě občas hustějšího deště. 
V závěrečném závodě se na stupně vítězů 
dostali: Vojta Vítek (2. H10), Kuba Komenda 
(1. H18) a Honza Strýček (1. H21C). 

Letošní podzimní sezóna přinesla řadu 
pěkných závodů a zazávodili jsme si v několika 
různých typech terénů od Žádnického lesa až 
po českomoravskou vrchovinu. Velká 
gratulace patří všem, kteří vybojovali umístění 
na bedně a také těm, kterým se podařilo si 
v podzimní části vyběhnout licenci B. 

Zhusta

L 
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Podzimní prázdniny 
a soustředění do Vysokých Tater jsme 
se chystali už dříve, tento rok to tedy 
nakonec vyšlo.Všichni jsme se jako 

obvykle setkali na parkovišti u Teska a vyjeli na 
Slovensko. Po příjezdu na ubytko jsme slupli 
pár buchet a rohlíků se šunkou či nutellou, 
jako menší oběd a i přes únavu z dlouhé cesty 
se vydali na výlet. Vyrazili jsme po malé 
cestičce podél Studeného potoka až k jeho 
vodopádům. Následně jsme scházeli lesem až 
do Tatranské Lomnice. Po náročném dni jsme 
se navečeřeli a odpočívali nebo strávili chvíli v 
bazénu. 

 
Další den vstávala nejdříve skupinka, 

která se s průvodcem vydala brzy ráno na 
Gerlachovský štít. Nás ostatní čekal celodenní 
výlet od Velického plesa na Polský hřeben. 
Starší jsme se pak vydali i na vrchol Východné 
Vysoké (2 428 m n. m.). 

Začínali jsme stoupat úzkou kamenitou 
cestičkou kolem vodopádů směrem na 
hřeben. Byl to náš úvodní výlet kolem vrcholků 
dvoutisícovek, takže jsme se víc kochali, než 
šli. Po cestě jsme narazili  i na první sníh a 
samozřejmě, že jsme obětovali chvilku času i 
na koulovanou. Cesta byla čím dál víc strmější, 
a tak jsme začali soustředit na to, abychom ten 
úmorný kopec vůbec vyšli a přestali jsme dělat 
blbosti. Naplánovanou trasu nám ale 
zkomplikoval sníh. Od ostatních jsme se 
dozvěděli, že cesta, po které jsme chtěli 
pokračovat, je nebezpečná. Proto jsme se 
museli vydat stejnou cestou zpátky. A 
následně došli na Hrebienok k autům. 

Třetí den jsme nemohli mít zpoždění, 
jelikož nám z Tatranské Polianky jela zubačka 

až na Štrbské pleso. Od kud jsme začali náš 
výlet kolem Velkého Soliska. Cesta ze začátku 
vedla kolem vodopádu Skok a následně 
pokračovala výš až na sedlo Bystrá lávka (2 300 
m n. m.). Ke konci jsme opět kvůli sněhu 
museli zapojit naše horolezecké schopnosti a 
pár metrů přešplhat po skalách. Po překonání 
sedla jsme už jen scházeli údolím dolů kolem 
ples a vodopádů. Zpátky jsme se opět svezli 
električkou a následně dojeli na ubytování. 

Poslední větší výlet začal stoupáním 
údolím až k Bílému plesu. Byl odtud krásný 
pohled na Jahňací štít(2 229 m n. m), kam 
jsme se chystali vylézt. Skupinka menších se 
vydala rovnou k Zelenému plesu. My jsme si 
ale dali menší svačinku a vyrazili na hřeben. 
Pomalu jsme stoupali po severní straně 
Jahňacího štítu až na jeho vrchol. Chtělo to 
trochu odvahy, ale zážitek to byl určitě 
neskutečný. Počasí bylo výborné, a tak jsme si 
po celou cestu vychutnávali nádherné výhledy 
na vrcholky Tater. Sestup dolů byl už 
v pohodě, a tak jsme se od Zeleného plesa 
vydali údolím zpátky k autům. Poslední večer 
jsme strávili odpočinkem v bazénu a v sauně. 

 
Náš poslední den začal brzkým 

vstáváním a balení si věcí, jelikož jsme hned po 
výletu jeli domů. Cestou k Popradskému plesu 
jsme se stavili v Symbolickém cintoríně. 
Vysoké Tatry jsou nádherné a 
nezapomenutelné. 

Soustředění a počasí vyšlo na jedničku. 
Ted’ už jen pár dní odpočinku a zimní 
trénování může začít. 

Doubí

 

N
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JWOC 2022 
šechno to začalo na MČR štafet a 
družstev, kdy se mě Košík zeptal, jestli 
bych náhodou nechtěl jet na JMS, a já 

to s radostí přijmul. Od Libora jsem dostal plán 
a zbývalo už jen 3,5 týdne udržet formu až do 
odletu. Každý víkend jsem si výkonnost 
ověřoval na nějakých oblastních závodech, na 
kterých se dařilo víc než dobře. Tím pádem se 
mně formu asi podařilo udržet a mohl jsem 
letět. Bohužel svaz neměl úplně dostatečné 
finanční prostředky, a tak se musela zvolit co 
nejlevnější cesta bez ohledu na komfort. To 
znamenalo v celkovém součtu asi 16 
hodinovou cestu, která určitě moc nepřispěla 
k dobré přípravě na závod. Nicméně dorazili 
jsme a večeře taky byla, takže jsme si moc 
stěžovat nemohli.  

Hned ráno jsme všichni vyrazili na 
akreditaci a hned po té na modelový trénink k 
longu. Měřítko 1:15000 a spousta kamenů 
mně úplně nesedělo a začaly první obavy o 
dobrý výsledek. Naštěstí odpolední modelový 
trénink na middle přinesl uklidnění v podobě 
krásných holých ploten, sedící mapy a dobře 
viditelného terénu. Takže tím byla završena 
příprava na páteční middle a první závod 
Mistrovství světa juniorů mohl vypuknout.  

 
Den začal příjezdem do karantény, kde 

následovala asi hodinová čekačka a pak 
rozklus na warm mapce, která byla bohužel 
stejná jako model, který jsme absolvovali o 
den dříve, takže moc nových situací nenabídla. 
Čas šel a najednou jsem stál na startu. První tři 
kontroly krásně zvládnutý a dostal jsem 
trochu pocit, že na middle na JMS je to trochu 
moc snadný (to bylo bohužel způsobeno 
vyčištěním standardního portugalského 

porostu lesákama, který normálně viditelnost 
velmi zhoršuje) a asi jsem drobně vypadl z 
koncentrace. Zastavil jsem se v půlce postupu 
na čtvrtou kontrolu, s tím že jsem neměl 
tušení, kde jsem, a začal jsem zmatkovat a 
běhat ze strany na stranu v naději, že se najdu. 
Bohužel jsem si v ten moment nějak 
neuvědomil, že kdybych pokračoval, tak bych 
se mohl najít na plotně o kus dál. V podstatě 
celá chyba vyplynula z blbě zvoleného 
postupu a pokazila mně celé závodní 
nastavení a až do cíle jsem se už nějak 
nedokázal dostat zpátky do tempa. Nakonec z 
toho bylo 43. místo se 4' ztrátou. Vzhledem k 
tomu, co jsem letos předváděl na middlech v 
Česku byl tohle závod, na který jsem si věřil ze 
všeho nejvíc, a proto mě tenhle výsledek 
opravdu neuspokojil. Ale bylo potřeba to 
hodit za hlavu a soustředit se na nový závod v 
prakticky stejném terénu, a to na štafety.  

 
Po mém nevydařeném pátečním 

výkonu jsem nebyl nominován do první 
štafety, a tak jsem běžel první úsek druhé 
České štafety. Na můj výkon to ovšem mělo 
spíše pozitivní dopad, protože jsem nebyl tolik 
ve stresu a hned celý můj výkon vypadal úplně 
jinak. Hned po startu jsem sice naběhl do 
zeleného údolí a první kontrolu mně přišlo, že 
razím skoro jako poslední, ale přesně tohle mě 
vyhovuje, a tak jsem se začal prokousávat 
startovním polem. První trošku větší pokrok 
jsem zaznamenal na farstované páté kontrole, 
kde jsem moji farstu našel jako jeden z prvních 
a nenechal se svézt do špatného údolí. Pak asi 
největší roztrhání balíku přišlo na deváté 
kontrole, kde jsem měl štěstí, že se mně 
podařilo rychle najít svoji kontrolu a mohl 

V 
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jsem vypadnout. Protože tam vznikla tlačenice 
a několik lidí tam bylo vytlačeno z plotny 
přímo do ostružin a prý se vůbec nešlo dostat 
zpátky a nakonec jediná cesta ven byla celý 
hřbet oběhnout a tím vznikla obrovská ztráta 
(přesně tohle bohužel potkalo Víťu Čecha, 
který rozbíhal naši první štafetu, a pak bylo 
prakticky nemožné ztrátu dohnat). Nicméně 
pro mě to byla příležitost dostat se do první 
skupinky, kterou jsem skvěle využil, a na 
průběhu diváckou kontrolou jsem měl už 
minimální ztrátu. Pytlík jsem zahájil tupým 
visením a doufáním, že nepřijde farsta. Ta 
přišla v pravý čas, kdy už jsem se znovu dostal 
do kontaktu s mapou a na chvíli se probojoval 
do čela. Bohužel to netrvalo dlouho a přišel 
poslední opravdu drsný kopec na předsběrku, 
kdy už jsem opravdu mlel z posledního, a tak 
se přede mě dostal Brit, kterého už jsem 
nedokázal urvat. Bohužel naše štafeta byla na 
dalším úseku diskvalifikována, ale to mně až 
tak nevadilo, protože já byl se svým výkonem 
nad míru spokojený a v klidu jsem mohl 
nastoupit na nedělní závod s tím, že už jsem 
na tomhle mistrovství něco předvedl a tím si 
vlastně splnil cíl, který jsem si na tento 
šampionát dal.  

 
Na poslední závod jsem měl 

vylosovaný start téměř na konci, což 
znamenalo asi 4hodinové studené čekání v 
karanténě na můj start. Ovšem následné 
pocity na warm mapce byly skvělé a poslední 
závod sezóny se blížil ke startu. A hned na 
jedničku bylo poznat, že zde nastal stejný 
problém jako na middlu a to těžba, ale 
tentokrát totální paseka a jednička, která 

původně měla být v hustníku, na ní svítila jak 
maják. Takže závod začal hezky a hezky 
pokračoval zase do té osudné čtvrté kontroly, 
kde jsem nějak nezvládl správně zrealizovat 
plán a na cestě jsem špatně odbočil a pak jsem 
musel hodně operativně měnit celou volbu, 
ale nakonec jenom minutová ztráta, ale ne 
úplně optimální začátek závodu. Naštěstí jsem 
se pak uklidnil a až po osmnáctou kontrolu vše 
šlo, v podstatě tak, jak by mělo, ale tam jsem 
začal chytat docela nepříjemné křeče. Nějak 
jsem to doklepal na diváckou, kde jsem dostal 
GTéčko a ionťák, a na chvíli to dokonce i 
zabralo, ale chvíli po náběhu do pytlíku to zase 
začalo a ještě mnohem hůř než před tím. Až do 
cíle se to nezlepšilo, spíš se to naopak zhoršilo, 
nejvíce se to vystupňovalo při výběhu ke 
sběrce, kde už jsem měl jednu nohu v 
podstatě nefunkční a mému doběhu se asi ani 
nedalo říkat běh. Takže nějak jsem to dokulhal 
do cíle a absolutně jsem nechápal, jak jsem s 
mým dle mého názoru ne úplně dobrým 
výkonem mohl doběhnout na 7.místě. 
Nakonec jsem byl odsunut na 9.pozici, ale i tak 
nechápu, jak se mě to mohlo podařit na tak 
technicky i fyzicky těžké trati.  

 
Řekl bych, že vzhledem k mým křečím 

v závěru bych tohle mohl pasovat na jeden z 
mých nejobtížnějších závodů, které jsem kdy 
šel. A nakonec jak to po prvním závodě 
vypadalo dost bledě, z toho bylo pro mě 
opravdu vydařené premiérové Mistrovství 
světa juniorů. 

Strejda 
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Cena fair-play pro Honzu Strýčka 

 

a letošním vyhlášení ankety Nejlepší 
orientační běžec roku 2022 obdržel 
cenu i náš Honza Strýček. Tou cenou 

byla Cena fair play za rok 2022. 
Honza získal cenu fair play, za to, že se 

sám dobrovolně nechal vyřadit z výsledkové 
listiny z medailové pozice závodu ve sprintu na 
Mistrovství Evropy dorostu v Maďarsku. 

Honza proběhl při závodě zakázaným 
prostorem, který v reálu byl průběžný, páska 
byla stržená, ale dle mapy to bylo zakázané a 
tím porušil mapový klíč. V závodě si to 
samozřejmě neuvědomil. Ale v cíli to z analýzy 
postupu zjistil a přišel se přiznat pořadatelům. 
Přišel tak o medaili (zřejmě zlatou). 

Fair-play a dodržování pravidel a 
mapových klíčů je naprosto klíčovou složkou 
našeho sportu, jsem moc rád, že sportovní 
duch nevymizel a je třeba si tyto činy 
připomínat. 

Petr Klimpl 
  

Poslední slova před kufrem 
 my nejmladší už víme, že začíná jít obvykle 
do tuhého, když nad mapou prohlásíme: 

 
Počkat, tak kde jsem... 
Na hustník je to hustý dost, ne? 
Jaká je to cesta? Asi tahle ... 
Ale tady má být rybník... 
Vrstevnice mi říkají ... 
Tuhle značku neznám... 
Ta cesta tady není ... 
Jééé to je ono ... 
Tak to jsem z toho jelen ... 

 
Lukáš Kozmon 

 
 

N
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Oddílový přebor 2022 
rvní listopadový víkend proěhl tradičně 
oddílový přebor. Po úspěšném loňském 
oddílovém přeboru na Zubří jsme 

v původním plánu chtěli využít stejného 
ubytování. Bohu žel však v průběhu října a 
listoapdu probíhala v Zubří rekonstrukce 
elektroinstalace a čistírny odpadních vod a tak 
jsme museli změnit místo bytování našeho 
oddíláče. Nakonec se centrem letošního 
přeboru staly Milovy a pro více než 
osmdesátku účastníkuů jsme pro naše závody 
využili v sobotu naši mapu v Křižánkách. 
Nedělní šafet yse pak běžely v okolí Milov. 

 
S příchodem listopadu dorazilo na Vysočinu i 
podzimní počasí, a tak v sobotu dopoledne 
bylo sychravo, pošmourno a sem tam spadla i 
nějaká ta kapka deště. Ná závodníky v pěti 
kategoriích čekala prodloužená krátká trať 
v podmáčeném údolí Kyšperského potoka a 
okolí Sochova koutu. 

Vítězi letošního oddílového přeboru se 
stali: v Nováčkovském kufru Maruška 
Soběslavská, v Závodě nadějí Boris Kocúr, 
v Malé mistrovské Doubravka Procházková, ve 
Velké mistrovské Jirka Zelinka v Poháru 
veteránů Marek Sladký. 

 
Odpoledne nás v okolí ubytování 

čekalo Obludiště a v něm připravených 22 
různě obtížných tratí. Po více jak hodinovém 
bloudění bludištěm jsme ještě zelenající se 
louku přeměnili v nevábně vpdající hnědou 

plochu a naše běhání mezi lampiny ukončil i 
pomalu se blížící soumrak. V Odpolední části 
se nejvíce dařilo Barče Strýčkové, která si 
odnesla vítězství na 7 tratích. Druhé místo se 
idnesl Óďa se č vítězstvími a třetí byl Adam, 
který měl o vítězství méně. 

 
Tradiční večer proběhl ve znamení 

modro-žluté barvy a většina z nás se objevila 
v převleku za „Mimoně“. Zhodnotili jsme 
uplynulou sezónu, vyhlásili vítěze 
dopoledního přeboru, ocenili ty nejlepší 
v uplynulé sezóně a stručně představili co nás 
bude čekat v té následující. Pak už následovala 
volná zábava. 

 
Nedělním štafetám přálo počasí, neboť 

jsme se probudili do slunečného podzimního 
dne. Nepříliš dlouhéštafety v okolí Milovského 
rybníka, přinesly řadu zajíavých soubojů, 
několik diskvalifikací a vítězství pro štafetu ve 
složení arbora Vítková, Kateřina Vítková, Max 
Vlach a Barča Strýšková. Druhé místo 
vybojovala štafeta Monika Strýčková, Sofie 
Stašková, Matěj Strýček a Martin Zřídkaveselý 
a na třetím stupínku skončila štafeta Luboš trš, 
Kuba Svoboda, terka Stašková a Terka 
Kendrová. 

Zhusta 

P 
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Soustředění Španělsko - Alicante 

 
Datum: 28. ledna až 5. února 2023 – sobota až neděle 
Odlet: v sobotu 28. ledna z Vídně (let RYANAIR do Alicante) s odletem ve 15:25 
Přílet: v neděli 5. února ve 14:25 do Vídně (let RYANAIR z Valencie) 
Ubytování: kemp La Marina – ubytování na postelích v bungalozích 
Stravování: společné 
Doprava: vypůjčenými osobními auty 
Náplň: sobota odpoledne přílet a přesun do místa ubytování + 2 mapové tréninky 
 neděle až pátek mapové tréninky v terénech v okolí Alicante a Murcie 
 sobota WRE XII Premi-O comunitat Valenciana – Onil 
 neděle WRE XII Premi-O comunitat Valenciana – Sax 
    odlet 
S sebou: věci na běhání (teplota v okolí Alicante v tomto období je okolo 18°C přes den, v noc 

výrazuně méně); pozor může být  chladněji, tedy vemte si i něco teplejšího. 
Cena: Letenku si zajišťuje každý sám. 

V celkové ceně je zahrnuto vše (ubytování, stravování, mapové tréninky, závody). 
Cena se může upravit podle místních podmínek. Můj odhad je letos do 9 000,–. 

Přihlášky: nejpozději do 18. prosince 2022, přihlašujte se předtím než si koupíte letenku. 
Kapacita 14 osob. 

Zhusta 
 

Soustředění Sklené 

 
Datum: 2. až 5. února 2023 – čtvrtek až neděle 
Odjezd: ve čtvrtek 2. února odpoledne osobními auty. Domluva dle počtu přihlášených. 
Příjezd: v neděli 5. února kolem 14:00 
Ubytování: ubytování TZ Sklené, Sklené u Fryšavy, https://www.activezdar.cz/ubytovani 
 Ubytování na postelích v povlečených peřinách.  
Stravování: plná penze 
Náplň: běhání, hrátky na sněhu, běžky podle sněhových podmínek. 
S sebou: oblečení na běh, na hrátky ve sněhu, běžky (pokud máte), boby, sáňky, lopaty, 

čelovku, věci co běžně potřebujete, pouzdro na teorii, hry na dlouhé zimní večery. 
Cena: 1 700,- děti do 13 let, 2 000,- dospělí – přesná částka bude vyúčtována po skončení 

soustředění a připsána na účet ve členské sekci 
Kamila 
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Program na listopad až březen 
11. 11. – SO – vytrvalost bez mapy „okolo Macochy“ – Vilémovice, parkoviště u propasti Macocha 

– sraz: 9:30 na parkovišti u propasti Macocha – doprava: osobními auty 
12. 11. – NE – zimní mapový trénink – Valchov – sraz: 9:30 na parkovišti u hřiště ve Valchově – 

mapa: Ledková huť (1 : 10 000, E=5m) – typ tréninku: okruhy + vrstevnicová mapa – doprava: 
osobními auty 

17. 11. – ČT – Brněnský běžecký pohár (1. závod) – Jehnice, škola – sraz do 9:00 hod. – 5km 10:30 
hod., 10km 11:15 hod. – přihlášky předem nejsou třeba, na místě se vkladem 100,– Kč – doprava 
vlastní nebo MHD (autobus 70) 

19. 11. – SO – vytrvalost s mapou „okolo Masarykova okruhu“ – Ostrovačice – sraz: 9:30 na 
parkovišti u Masarykova okruhu – mapa: Pohádka máje (1 : 15 000, E=5m) – typ tréninku: COB 
– doprava: osobními auty 

20. 11. – NE – zimní mapový trénink – Ochoz u Brna – sraz: 9:30 na odbočce silnice k archivu mezi 
Líšní a Ochozí u Brna – mapa: Zadní Hády (1 : 10 000, E=5m) – typ tréninku: had – doprava: 
osobními auty 

25. 11. – PÁ – noční mapový trénink – Omice – sraz: 16:30 na parkovišti v lese u bývalého 
vojenského objektu mezi Omicemi a Kývalkou – mapa: Omický les (1 : 10 000, E=5m) – typ 
tréninku: dlouhé postupy – doprava: osobními auty 

26. 11. – SO – vytrvalost bez mapy „údolím Libochovky“ – Tišnov – sraz: 9:30 v Rojetíně – 
vytrvalost: Rojetín  Řikonín  Nelepeč  Tišnov – doprava: osobními auty 

27. 11. – NE – zimní mapový trénink – Tišnov – sraz: 9:30 v Tišnově u nemocnice – mapa: Klucanina 
(1 : 10 000, E=5m) – typ tréninku: okruhy (čtyři roční období) – doprava: osobními auty 

  2. 12. – PÁ – noční mapový trénink – Dambořice – sraz: 16:30 nad Dambořicemi u plechové boudy 
u lesa – mapa: Skřípov (1 : 10 000, E=5m) – typ tréninku: krátká trať se scorelaufem – doprava: 
osobními auty 

  3. 12. – SO – vytrvalost s mapou – Proseč – sraz: 9:30 v lese mezi Prosečí a Budislaví – mapa: 
Toulovcovy maštale (1 : 15 000, E=5m) – typ tréninku: COB – doprava: osobními auty 

  3. 12. – SO – Brněnský běžecký pohár (2. závod) – Okrouhlá – sraz do 9:00 hod. – 5km 10:30 hod., 
10km 11:15 hod. – přihlášky předem nejsou třeba, na místě se vkladem 100,–Kč – doprava: 
vlastní 

  4. 12. – NE – zimní mapový trénink – Lipůvka – sraz: 9:30 nad Lipůvkou – mapa: Chocholuše 
(1 : 10 000, E=5m) – typ tréninku: sudá/lichá – doprava: osobními auty 

10. 12. – SO – Běh na Býčí skálu – Brno, Zamilovaný háj – sraz: 9:00 na okraji Zamilovaného háje – 
start: 30 km 9:00 a 9:30, 15 km 10:00 – doprava: osobními auty nebo MHD 

11. 12. – NE – Mistrovství Brna sprintových štafet – Brno, ZŠ Bosonožská – sraz: 14:00 na ZŠ 
Bosonožská – mapa: Starý Lískovec (1 : 4 000, E=2,5m) – typ závodu: spritové štafety + trénink 
(koridor a linie) – doprava: osobními auty nebo MHD 

15. až 18. 12. – ČT–NE – Soustředění Sklené – viz samostatný rozpis akce 
17. 12. – SO – Brněnský běžecký pohár (3. závod) – Vranov, Sportovní areál AMK Zbrojovky Brno – 

sraz do 9:30 hod. 5km 10:30 hod., 10km 11:15 hod. – přihlášky předem nejsou třeba, na místě s 
vkladem 100,– Kč – doprava: vlastní 

22. 12. – ČT – noční mapový trénink – Ochoz u Brna – sraz: 16:30 nad Ochozí u Brna – mapa: Skalka 
(1 : 10 000, E=5m) – typ tréninku: krátká trať s motýlkem – doprava: osobními auty 

23. 12. – PÁ – Běh okolo Brna – tradiční cca 30. ročník předvánočního oběhnutí Brna – Mariánské 
údolí  Pod Hádkem  Nový Dvůr  Březina  Zadní pole  Babice nad Svitavou  
Alexandrovka  Adamov  Útěchov (cca 120 min; MHD)  Soběšice  Lesná  Husovice – 
sraz do 9:00 v Mariáském údolí – doprava autobusem číslo 55 s odjezdem v 8:38 z Židenic, nádraží 
(Stará Osada 8:41; Dělnický dům 8:45) 
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24. 12. – SO – Vánoční běh na Babu – Skalka za Medláneckým kopcem – sraz do 9:30 hod. – doprava 
vlastní nebo MHD (tramvaj 12 nebo autobus 53) 

26. 12. – PO – Brněnský běžecký pohár (4. závod) – sokolovna Syrovice – sraz do 9:00 hod. – 5km 
10:30 hod., 10km 11:15 hod. – přihlášky předem nejsou třeba, na místě se vkladem 100,– Kč – 
doprava: vlastní 

31. 12. – SO – zimní mapový trénink – Babice nad Svitavou – sraz: 14:00 v ohybu silnice mezi 
Křtinami a Babicemi nad Svitavou – mapa: Březina (1 : 10 000, E=5m) – typ tréninku: kompotech 
se Silvestrovským překvapením – doprava: osobními auty 

  6. až 8. 1. – PÁ–NE – Soustředění Vracov – viz samostatný rozpis akce 
  6. 1. – PÁ – noční mapový trénink – Vracov – sraz: 16:30 v rohu lesa u hřiště ve Vracově – mapa: 

Duny (1 : 10 000, E=2,5m) – typ tréninku: krátká trať – doprava: osobními auty 
  7. 1. – SO – zimní mapový trénink – Vracov – 2 tréninky – doprava: osobními auty 
  7. 1. – SO – Brněnský běžecký pohár (5. závod) – Kuřim – sraz do 9:00 hod. – 5km 10:30 hod., 10km 

11:15 hod. – přihlášky předem nejsou třeba, na místě se vkladem 100,– Kč – doprava: vlastní  
  8. 1. – SO – zimní mapový trénink – Vracov – 1 trénink – doprava: osobními auty 
14. 1. – SO – Běžecké testy – Lesná – Zhustových 60 minut – Lesná, U rozvodny – sraz do 9:30 hod. 

– kluci 50 minut, holky 45 minut (lesní kros) 
15. 1. – NE – zimní mapový trénink – Jihlava – sraz: 9:30 v Jihlavě, parkoviště Březinovy sady – 

mapa: Jihlava (1 : 4 000, E=2,5m) – typ tréninku: sprintové variace – doprava: osobními auty 
20. 1. – PÁ – noční mapový trénink – Neslovice – sraz: 17:00 nad Neslovicemi – mapa: Knížecí les 

(1 : 10 000, E=5m) – typ tréninku: krátká trať – doprava: osobními auty 
21. 1. – SO – vytrvalost s mapou „Ždánickým lesem“ – Dambořice – sraz: 9:30 na betonových 

plochách za Dambořicemi – mapa: Dambořicko (1 : 15 000, E=5m) – typ tréninku: COB – doprava: 
osobními auty 

21. 1. – SO – Brněnský běžecký pohár (6. závod) – Radostice – sraz do 9:00 hod. – 5km 10:30 hod., 
10km 11:15 hod. – přihlášky předem nejsou třeba, na místě se vkladem 100,– Kč – doprava: 
vlastní 

22. 1. – NE – zimní mapový trénink – Střelice u Brna – sraz: 9:30 na konci silnice u průmyslového 
areálu nad Střelicemi – mapa: Šibeník (1 : 10 000, E=5m) – typ tréninku: paměťák – doprava: 
osobními auty 

28. 1. až 5. 2. – SO–NE – Soustředění Španělsko – viz samostatný rozpis akce 
  2. až 5. 2. – ČT–NE – Soustředění Sklené – viz samostatný rozpis akce 
  4. 2. – SO – Brněnský běžecký pohár (7. závod) – Rájec-Jestřebí, Gymnázium – sraz do 9:00 hod. 

5km 10:30 hod., 10km 11:15 hod. – přihlášky předem nejsou třeba, na místě se vkladem 100,– 
Kč – doprava: vlastní 

10. 2. – PÁ – noční mapový trénink – Žebětín – sraz: 17:00 nad Žebětínem v serpentýnách – mapa: 
Chvalkovka 365 (1 : 10 000, E=5m) – typ tréninku: dlouhé postupy – doprava: osobními auty nebo 
MHD 

11. 2. – SO – vytrvalost bez mapy „Podyjím“ – Čížov – sraz: 9:30 na parkovišti na okraji Čížova – 
vytrvalost: Podyjím z Čížova do Lukova – cestou domů regenerace v termálních lázních Laa an der 
Thaya – doprava: osobními auty 

12. 2. – NE – O-mikron – Brno – sraz: informace budou doplněny po vydání rozpisu 
18. 2. – SO – vytrvalost s mapou „údolím Říčky“ – Mokrá-Horákov – sraz: 9:30 u turistického 

přístřešku na konci Mokré-Horákov směrem na Mokerskou myslivnu – mapa: Říčky (1 : 15 000, 
E=5m) – typ tréninku: COB – doprava: osobními auty 

19. 2. – NE – zimní mapový trénink – Zborovice – sraz: 9:30 ve Zborovicích – mapa: Havlák 
(1 : 10 000, E=5m) – typ tréninku: koridory – doprava: osobními auty 

24. 2. – PÁ – noční mapový trénink – Brno, Líšeň – sraz: 17:30 v ohybu silnice nad starou Líšní 
směrem na Ochoz u Brna – mapa: Hornek (1 : 10 000, E=2,5m) – typ tréninku: scorelauf + krátké 
postupy – doprava: osobními auty 
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25. 2. – SO – vytrvalost bez mapy „Krumlovskou oborou“ – Moravský Krumlov – sraz: 9:30 u 
Moravského Krumlova – vytrvalost: oborou u Moravského Krumlova – doprava: osobními auty 

25. 2. – SO – Brněnský běžecký pohár (8. závod) – Modřice, sokolovna – sraz do 9:00 hod. 5km 
10:30 hod., 10km 11:15 hod. – přihlášky předem nejsou třeba, na místě s vkladem 100, – Kč – 
doprava: vlastní nebo MHD tramvaj číslo 2 

26. 2. – NE – zimní mapový trénink – Brno, Kopaniny – sraz: 9:30 na Kopaninách za Velkou 
Klajdovkou (odbočka lesní silničky směr Resslova hájenka) – mapa: Hádecká planina (1 : 10 000, 
E=5m) – typ tréninku: okruhy – doprava: osobními auty 

  4. 3. – SO – vytrvalost s mapou „k pramenu Oslavy“ – Žďár nad Sázavou – sraz: 9:30 na parkovišti 
u ŽĎASu ve Žďáru nad Sázavou – mapa: Babín (1 : 15 000, E=5m) – typ tréninku: COB – doprava: 
osobními auty 

  5. 3. – NE – zimní mapový trénink – Kramolín – sraz: 9:30 v Kramolíně u odbočky k rozhledně 
Babylon – mapa: Francouzský žleb (1 : 10 000, E=5m) – typ tréninku: krátká trať – doprava: 
osobními auty 

10. až 19. 3. – SO–NE – Soustředění Švédsko – viz samostatný rozpis akce 
18. 3. – SO – Brněnský běžecký pohár (9. závod) – ZŠ Kamínky – sraz do 9:00 hod. 5km 10:30 hod., 

10km 11:15 hod. – přihlášky předem nejsou třeba, na místě se vkladem 100,– Kč – doprava: 
vlastní nebo MHD trolejbusem 26, 27 

24. až 26. 3. – PÁ–NE – pro zájemce bude zajištěno ubytování 
24. 3. – PÁ – noční mapový trénink – Tři Studně – sraz: 18:30 na Třech Studních – mapa: Vitulka 

(1 : 10 000, E=5m) – typ tréninku: krátká trať s motýlkem – doprava: osobními auty 
25. 3. – SO – vytrvalost s mapou „pod Malinskou skálou“ – Milovy – sraz: 9:30 na parkovišti na 

konci Milov – mapa: Černá skála (1 : 15 000, E=5m) – typ tréninku: COB – doprava: osobními auty 
25. 3. – NE – Brněnský běžecký pohár (10. závod) – Brněnská přehrada, hotel Rakovec – sraz do 

9:00 hod. 5km 10:30 hod., 10km 11:15 hod. – přihlášky předem nejsou třeba, na místě se vkladem 
100, – Kč – doprava vlastní nebo MHD tramvaj 3, 10 zastávka „Přístaviště“ nebo „Rakovecká“ 

26. 3. – NE – zimní mapový trénink – Chrudim – sraz: 9:30 v Chrudimi, parkoviště Školní náměstí – 
mapa: Chrudim (1 : 4 000, E=2,5m) – typ tréninku: sprintové variace – doprava: osobními auty 

 

  3. 4. – PO – změna režimu tréninků – přechod na letní model 
Zhusta 
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