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25.Manna SWE + MED 2008 SUI + Žebříček A CZE + ZHUSTA CUP CZE
Mistrovství ČR (klasika, štafety, Družstva) + Výsledky 2008

*SLOVO NA Úvod závěr sezóny DVA TISÍCE osm — OLaf
Sportovní oddíl, to není mraveniště, kde se věcí a dění točí stále v periodě dokola, je to společenství lidí, kde jednotlivé osobností
kráčí společně a zaroveň každý sám. Jsou období růstu, ale i strmých pádů. Jedinci vstupují do otevřených dveří klubu a na chvíli
pociťují sjednocení pod společnou vlajkou, společně prožitou bolestí při tréninku, úspěchem či pocitem marnosti na závodech.
Scházejí se ráno v 5:00 ještě pod tmavou oblohou a jedou společně autobusem šest hodin na druhý konec republiky, kde často
v dešti a zimě v lese hledají „něco“. A za týden kupodivu přijdou znova. Asi to „něco“ pro ně opravdu hodně znamená a naplňuje
jejich život.
Sportovní prožitek a parta jsou tmelící silou. Prožitky jsou naštěstí věčné, byly tu a budou dál. Parta se mění, žádný rok není
stejná. Kamarádi, trenéři, vedoucí, tréninkoví parťáci, rivalové. Tohle prostředí je možná méně stále než si myslíme. A když se rok s
rokem sejde, není špatné trochu zabilancovat, kouknout se nejen dozadu ale i v před.
Jako zlínský dorostenec jsem nemohl o víkendu přehlédnout duo v rudo-černém Prokůpek, Keňa. Později partu kolem Brabíka a
Kolbeho. A když jsem ve 20 letech přišel do Žabin, už tu vyrůstala nová generace a parta Chromý, Zimmrmann, Hájek. Kdo by hádal,
že jednou budou za nás běhat třeba Bořil s Mezníkovou? :-) Ale ani tahle parta není konstantou. Stejně jako se rozprchnou do světa
po maturitě věrní spolužáci z gymplu, podobně je to často i se členy klubu.
Dovolte, abych vám představil letošní Polaris č. 6 a zároveň Ročenku 2008. Letošní sezóna se nejsnáz hodnotí podle výsledků,
na hlubší zamyšlení jeještě přílliš mladá, mám ten dojem. Ale pokusil jsem se ji dodat „ročenkovské kouzlo“ nejen v souhrnu nejdůležitějších událostí roku, ale taky třemi netradičními rozhovory se třemi výraznými ikonami Žabovřesk, po kterých se téměř ze
dne na den slehla zem. Jak se mají tito naši kamarádi? Můžete si přečíst o pár stránek dále. Velmi zajímovou činností pro dlouhé
zimní večery je otevření ročenek ještě z minulého století, kdy oddílu „vládl“ legendami obklopen Honza Ditrich a na soutředěních
vás bavili bratři Plškovi. Jen se koukněte na střípky z 10 let starých ročenek. Ale prý ty dvacetileté jsou ještě lepší.
Nebudu tu psát žádnou nosnou myšlenku na závěr. Nevěřím, že by to mělo na někoho valný efekt. Zkuste si formulovat svůj
pohled na věc, dám vám na něj prostor: .......... ........ ............... ............. ...... ........... ............ ......... ...... ............ ............ ........ .......
Není od věci se jednou za rok večer zamyslet nad tou naší, vaší, jejich partou. Vlastně i k tomuhle tématu se tu vyskytl dosti vážný
článek. Upřímně říkám bohužel.
Olaf

*SLOVO NA Úvod závěrU sezóny DVA TISÍCE osm — Libor
Další sezóna je za námi a je čas zhodnotit naše letošní výsledky. Pro letošní rok by se hodil slogan – „Bylo to dobré, ale mohlo
to být lepší“. Na mistrovských závodech jsme v OB získali 15 medailí a v MTBO 4. V OB jsme se stali opět nejúspěšnějším oddílem,
a tak by se zdálo, že můj úvodní slogan je až přehnaně přísný. Myslím však, že nám přece jen letos chybělo to, co nás spojovalo v
minulých letech – vůle po vítězství. Zejména na podzim mi přišlo, že vrchol domácí sezóny je spíš na obtíž než na získání medailí,
či ukázání, že i domácí vrchol stojí za zvýšené úsilí. Ale abych jen nekritizoval, když už jsme dosáhli mnoha pěkných úspěchů – tedy
gratuluji všem, kteří jste uspěli na mistrovstvích světa = Tomáš Dlabaja, Palo Bukovac, Eva Kabáthová, Adam Chromý, Matěj Klusáček, Jakub Zimmermann, Tomáš Bořil, Adélka Štěpánská; mistrovství Evropy = Miloš Nykodým; i těm všem dalším, kteří získali
některou z domácích mistrovských medailí.
O víkendu nás čeká další oddílový přebor. Věřím, že ten letošní nebude zasněžený a že si jej ve venkovských maskách pořádně
užijete. Po oddílovém přeboru pomalu začne další tréninkové období. Na následujícíh stránkách naleznete velké množství informací o tréninkových možnostech (běžeckých, mapových, …). Je však jen na každém z vás, zda-li nabídky, která je pro vás připravena,
dokážete využít. Hledat výmluvy, proč jsem nemohl přijít či proč nejsem schopen přijít ani na jediný trénink, jsem viděl už mnoho
z vás. Nikdy vás však žádná výmluva, žádný úhybný manévr nepřivedl byť jen k jedinému úspěchu. Nelze totiž obrátit pravidlo, že
vyhrávat lze bez tréninku a hledáte-li výmluvu, proč nestihnete ten a ten trénink, jen těžko přesvědčíte sami sebe ke kvalitnímu
tréninku a i mne, abych takové pohádce uvěřil. Závěrem svého úvodního slova vám tedy přeji, abyste nehledali proč na trénink
nejít, ale abyste na ně chodili, třebas i jen jednou týdně. Každý totiž nemůže být mistrem světa, ale potkat své kamarády, vyběhnout
s nimi na společný trénink – i to je jeden z hlavních znaků dobře fungujícího oddílu. Nejde tedy jen o výsledky, jde především o to,
abyste byli rádi v partě, která je „víc než oddíl“.
Libor Zřídkaveselý
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*25-manna, Halikko-Viesti 08 a mnohé další …
Píše se čtvrtek 9.října a já stepuji na letišti v Bratislavě, mám hodinu do odletu směr Stockholm. V letadle potkávám největší
hvězdu Lukáše Bartáka a další… Let byl v pohodě(2 hod.), horší byla cesta z letiště do stockholmu (80 min.), tam už na mě ovšem
čeká Anna s Erikem ( Anna – manželka trenéra Attunda Orientering, Erik – syn, 18 let, číslo 9. ve švédském rankingu H18, Björn –
Ove trenér, asi 45 let, Sofia – dcera, 14 let, Andulka), tak to byla rodina u které jsem bydlel. Malý domek u jednoho z nejpěknějších
a nejtěžších lesů na severu Stockholmu.
Pátek 10.října – Dopoledne si dávám první trénink, test na 25-mannu, prostor tréninku sousedil s prostorem závodu, start na
sjezdovce( místní uměle vybudovaný kopec, převýšení asi 80m), dal jsem to za 42‘, nejlepší čas byl 36‘ ovšem z hromadného startu.
Večer měli pizza párty na kterou přišli sousedi, luxusní výběr z 5 druhů pizz, pak jsme trochu pokecali a šli spát.
Sobota 11.října – Vstáváme celkem pozdě, dáváme snídani a vyrážíme na shromaždiště, na kole. Přijíždíme až na 2. úsek, protože
já běžím 7. a Erik 25. Ještě před startem potkám Danáče, lehce prší a tak se shromaždiště pod náporem skoro 9000 párů nohou
mění v bažinu. Startuji za mírného deště, cestou na jedničku (postup po cestě, je na ní tolik lidí jak na české v největší špičce)
předbíhám asi tak sto lidí od malých dětí až po 60leté důchodce. Závod probíhá celkem v pohodě, v lese potkávám snad tisíc lidí.
Doběh přes postavený mostek, jak na závodech SP v lyžování. Myslím že tohle je snad největší orienťácký svátek na světě. Můj
klub Attunda Orientering končí na skvělém 37.místě z celkem asi 360 týmů.Vítězem se stal Halden skiklub s největší hvězdou
Lukášem bartákem. Celkem unavený vyrážím zpět na kole. Večer jedem na večeři k jiné rodině, luxusní večeře( fondue a luxusníí
desert), trochu pokecáme, kouknem na fotky z 25-manny a vy rážíme zpět, domů se dostanem až v 24hod., naštěstí zítra startuji
až ve 12hod., tak můžu spát dlouho.
Neděle 12.října- 25-mannakorten, stejně jako včera vyrážíme na shromaždiště na kole.Tentokrát svítí slunce, ale trochu fouká.
Shromaždiště pomalu vysychá, pokecám s Olafem a vyrážím na start, použiji luxusní záchody a hurá do lesa, postupy jsou vcelku
jednoduchý až na dohledávky ty jsou hodně složitý. Končím na 3. místě z 90. Po závodě kecám s Danem a Wojckem, dokonce potkávám Rajma. Čekáme na moje vyhlášení a na vyhlášení Silva cupu a Stockholm city cupu. Po vyhlášení vyrážíme zpět i s bruslemi,
který vyhrál Rajmo. Spát jdu tak kolem 21hod., protože zítra vstávám v 7hod.
Pondělí 13.října- Ráno vyrážím s Erikem na trénink orienťáckého gymnázia Farsta, dáváme si okruhy na jihu Stockholmu. S
Erikem do třídy chodí i Gustav Bergman ( na jwoc 2008 byl ve sprintu 9., na midlu 10.) , který byl taky u toho. Po tréninku jsem
zašel s Erikem do školy na oběd, luxusní oběd jak z restaurace. Pak jsem se vydal sám zpátky přes celý Stockholm (metro, vlak, bus
), asi hodina cesty.
Úterý 14.října- Dnes mám v plánu zajít do centra, a tak se taky stalo, prošel jsem celý centrum, nafotil nějaký fotky a celkem unavený jsem dorazil domů. Usnul jsem na dvě hodiny, sbalil si věci a vyrážíme na trénink, na Rotebro klubstugan. Intervaly 6,5,4,3,2,1,
běhal jsem na čele s Erikem. Po tréninku se mě ujímá Lars můj nový hostitel, jeho domek je asi 300m od klubstugan, takže jdeme
pěšky. Doma nás čeká teplá večeře, desert a kafé. Pokecáme, dám prohlídku domu, dostanu nějaký mapy a jdu spát…
Středa 15.října- Vstávám v 8hod. a vyrážím autem se 70letým manželským párem na závod důchodců na jih stockholmu, vybírám
si lång 5,5km. Jsem fakt unavený a tak si to dávám za 55‘. Totálně unavený dorážím domů, dělám si oběd a koukám na film „Černá
kočka bílý kocour“. A jdu si na chvíli schrupnout, budím se za 2hod., probírám s Larsem dopolední závod, pokecáme o Čechách o
Švédsku, dáme večeři, kouknu na Simpsny a jdu spát.
Čtvrtek 16.října- V plánu mám trénink na nedaleké mapě, ovšem hustý déšť, vítr a teplota 6°C, znamená že zůstávám doma,
dávám další film, protahuji, spím a tak… Odpoledne se balím a vyrážíme na trénink, na Tureberg klubstugan. Lehce prší. V plánu
jsou výběhy sjezdovky 3x, poprvé vyrážíme po modré, celkem v pohodě. Podruhé vyrážíme po silnici, taky v pohodě. Potřetí ty rvou
přímo pod vlekem snad po černé sjezdovce, to už moc v pohodě není, převýšení 80m. Dáme polévku a vracím se do první rodiny,
protože zítra odjíždíme do Finska.
Pátek 17.října- Dopoledne Björn-Ove připravil pro mě a Erika, krátký technický trénink, bylo to hodně těžký a moc mi to nešlo
udělal jsem docela dost chyb. Po tréninku jsme probrali postupy, mezičasy a začali balit… Loď odjížděla v 19:15 ze Stockholmu, ale
museli jsme být v přístavu hodinu před odjezdem. Hodina čekání ve vydýchané hale a k tomu na stojáka, byla dost unavující. Po
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nalodění, následovala večeře, bohužel za vlastní. A hned po večeří spát. Cesta byla asi na dvanáct hodin.
Sobota 18.října- Halikko-viesti 2008,15 členné týmy, systém stejný jako na 25-manna, 20.ročník. Vstáváme v 6hod. finského
času a vyrážíme na snídani, snad všechno na co byste si vzpomněli by jste tam našli a v nepřeberném množství. V 7:00 dorážíme
do Turku. Po vylodění, nasedáme do autobusu, který nás dovezl do centra závodu okolo 8hod. hodiny nudy do startu bylo další
mínus této cesty, zkrátil jsem ho orienťáckým supermarketem, velkým asi jako deset vavrysových obchodů a s až 60% slevami. Už
je odstartováno, finský komentátor to hodně prožíval. Jelikož mě nasadili na druhý úsek, začal jsem se rozcvičovat, rozběhávat a
vyhlížet první úsek… Po prvním úseku se pohybujeme kolem 30. místa. Já jsem nezaběhl moc dobře, podepsalo se na mě čtvrteční
vybíhání sjezdovky, tak mi to moc neběželo. Erik dobíhá na 26. místě a z rozhlasu se ozývá „bästa svenska klubb på Halikko“, což
znamená nejlepší švédský klub na Halikku. V celém týmu vládne dobrá nálada, a ta se přesunuje i na loď, na kterou bohužel čekáme
3 hodiny v přístavu. Zkrátili jsme si to kartami, pivem a dalším… Ihned po nalodění, se přesouváme na luxusní večeři, kde máme
rezervovaný stůl. Začínáme předkrmem, kde nesmí chybět kaviár, pokračuje hlavním chodem, luxusním desertem, pivem, vínem,
atd. Přesouváme se na diskotéku a končíme asi ve 2 v noci.
Neděle 19.října- V 6 hod. dorážíme do Stockholmu, unavení, nevyspaní a bez snídaně se přesouváme na metro, pokračujeme
vlakem a busem. Doma dáváme snídani a jdeme spát. Vstáváme kolem poledne, dáme druhou snídani a domlouváme co dál.
Dostanu mapu s tratí v nejhezčí části místního lesa, i celého severu Stockholmu. Vyrážím na start kolem 15 hod., terén je opravdu
krásný, otevřené pasáže prosvětlené sluncem jsou jako z pohádky. Nadšený se vracím a dozvídám se ,že zítra si dám opět trénink s
Orienťáckým gymnáziem. Večer probíráme postupy a závody na příští rok, vypadá to že si zaletím na Silva cup a možná na Jukolu.
Jdu spát brzo zítra vstáváme o půl sedmé.
Pondělí 20.října- Vyrážím s Erikem na trénink přes celý Stockholm. Trénink: Vrstevnicovka 1:4000, linie s kontrolami. Jemně
prší, ale docela teplo. Můj čas 62‘ na 3,6 km není moc dobrý, ale bylo to fakt těžký a párkrát jsem se ztratil. Po tréninku dáváme
sprchu a oběd v jeho škole (luxus). Cestou domů se ještě stavuji v centru a kupuji zboží pro libeho. Večer mě čeká balení a vážení
batohu, luxusní večeře, probíráme další působení v Attundě a odjezd. Poslední noc mého pobytu.
Úterý 21.října- Cesta domů, byla suchá místy mokrá. Z letadla byly vidět Tatry a Polsko. Cesta z letiště po dálnici tu snad všichni
znají. Večer ještě stíhám taneční a to je konec mé cesty.
Byl to opravdu skvělý výlet, za to vše vlastně vděčím Danovi, který mi to všechno zařídil. Byla to velká zkušenost, zlepšení angličtiny, hodně zážitků a dalších věcí. Doufám že se příští rok opět potkáme na 25-manně i s některými nováčky. Švédsku zdar.
Steeve

*Dlouhý švédský měsíc
Všecko to začalo vlastně už na jaře, když jsem se dohodl na spolupráci se stockholmským oddílem Täby OK. Když jsem přemýšlel
co s prázdninami, dostal jsem pozvánku na Tabyanské soustředění v terénech švédského mistrovství. Neváhal jsem a zajel na týden
na sever. Pak ale začla vyvstávat nová otázka, když už jsem na SM trénoval, tak co se ho i zúčastnit? Nebylo to jednoduché rozhodnutí, ale nakonec jsem se v termínech českých mistráků vydal do Téb.
Celkem jsem se zdržel téměř měsíc a určitě nelituji. Má návšteva, která byla samozřejmě zejména zaměřena na účast na závodech,
ale tentokrát doznala výrazných změn. Novinkou bylo, že jsem využil volného pracovního trhu a přispěl v rámci technických služeb
k čistotě města Upplands Väsby.
Za dobu svého působení jsem vyměnil i své bydliště, celkem dvakrát. Nebydlel jsem jen v Bachmanovic vilce, ale zakusil i 13.patro
a byt se saunou a naposledy i s Vojckem na poslední noc pěkný byt kousek od centra Stockholmu.
Poprvé jsem ve Švédsku seriózně řídil auto a nebylo moc daleko od toho řídit i traktor nebo bagr. Poprvé byl disk, poprvé běžel
obrovský klubový šampionát 25-manna. Poprvé vařil na severu bramboračku. Ikdyž jsem na severu nebyl prvně tak „poprvé“ bylo
hodně často a je pravda že dlouhé a náročné čtyři týdny byly i na mě dost a musím se přiznat, že jsem se poprvé opravdu těšil zpátky. Mé zážitky, zejména závodní, můžete zkouknout i na našem blogu, kde získáte hodně informací o mé cestě a aktuálním dění.
my.opera.com/onoss
Danáč

*Zase závody 13. a 14.9. 2008 (Šajtava + Barchoviny)
Ještě než jsem se odhodlal k napsání tohoto článku, přemýšlel jsem nad tím, jestli to pojmout zábavnou, až ironickou formou
(jako vždycky), a nebo, když je dnes (26.10.) vlastně konec tréninkového roku, hodiny a kilometry se sčítají, hodnotí se celá sezóna a
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druhým dechem se spřádají plány a brousí se zuby na tu další, a samozřejmě se všude možně hledá motivace do dlouhých zimních
tréninků, kdy tma je už tesně za krkem, či do náročných, v potu utopených návštěven tělocvičen, se nepokusit o něco serióznějšího,
hloubějšího, moudřejšího…
Nakonec jsem si vybral to první (jako vždycky), orienťák je pro mě zábavou, a tak o něm budu psát zábavně, ne? Nebo se o to aspoň
pokusím. Navíc to druhé určitě obstarají povolanější a respektovanější
Takže se jen omezím na popis toho, jako to tenkrát vlastně bylo….
…No, tak jaké to vlastně tenkrát bylo, to ráno si dobře pamatuju, obloha byla taková kalná a bledá a ptáci divě startovali… když
v tom se Žabiňácký autobus vydal na další ze svých cest, do východních Čech.
V Orlických horách nás čekala poslední předmistrovská klasika. Shormaždiště, les, mapu, tratě, kontroly, závodníky, to všechno
přeskočím a přejdu rovnou, podle hesla :“Pochvalte se sami, nikdo jiný to za vás neudělá“, k tomu nejdůležitějšímu : Vyhrál jsem.
Něco málo přes 90 minut jsem strávil v těch orlických hustnících a kopcích, do mapy jsem se snažil dívat co nejméně, krávy na louce jsem rozháněl co nejopatrněji a po ukázkové chybě v kopřivách před sběrkou jsem dorazil na poloopuštěné a unavené shromaždiště. Pár zbylých netrpělivě čekalo na vyhlášení. Ani jsem si pořádně nestihl rozvázat boty a už jsem měl v ruce vlajku a stoupal
jsem poprvé v životě v elitě na stupeň nejvyšší. Na stupních jsem potkal ještě Olafa, takže to bylo pěkné žabiňácké představení.
Omlouvám se vám ostatním, co jste také dobře zaběhli, ale nějak jsem, jsa zaslepen svým triumfem, nestihl projít výsledky.
No abych to pokračoval čistě subjektivně, nejradši bych jel hned v sobotu večer domů, vždyť v nedělním závodě už nemůžu být
lepší. Nakonec jsem, po luxusní večeři v Choustníkové Hradišti, ke které jsem přišel jako slepý k houslím (Jaroměř nenabízela tolik
možností ke stravování, asi by bylo nejlepší se o té možnosti vyjádřit v jednotném čísle), a po noclehu v tělocvičně, která byla přecpaná tak, že se na to snad ani nedá najít přirovnání, neodjel a vydal se v nedělní ráno na middle pořádaný oddílem PHK a stavěný
trenérem repre. Čistý les, docela dost kamenů a všechny kopce vybíhané na kolmo. Závod to byl pěkný, nebyl asi až tak těžký, jak se
očekávalo, ale můžu říct, z vlastní zkušenosti, že chyby se tam udělat daly. Tentokrát jsem diváky ani fanynky neoslnil a zařadil se
na slušné 4. místo, ačkoliv potupně, o 4 sekundy, poražen Davidem Hepnerem.
Na závěr bych vám všem chtěl doporučit, abyste ještě chvíli trénovali a taky si ten svůj závod jednou vyhráli, je to docela sranda.
A teď už konec řečí a vzhůru do nového tréninkového roku.
Ze zahradní chatičky na západním pobřeží Švédska - Rajmo

7. JUNGEND EUROPA MEISTERSCHAFTEN IM ORIENTIERUNGSLAUF
(SUISSE) 2008
Z webu Dorostenecké reprezentace: Švýcarsý region Oberaargau-Solothurn hostil od 10.10. do 12.10 EYOC. Na 400 závodníků
z 29 zemí Evropy závodilo o 12 sa medailí a body do poháru národů. Pořadatele ze šesti oddílů (250 osob) připravilo závody na
solidní úrovni oblastního žebříčku. Za zmínku stojí, že role komentátora se chopila Simone Nigli-Luder.
Příští rok pořádá EYOC Srbsko. Myslím, že o závodech jste se už určitě dočetli jinde, a tak bych se chtěl věnovat pouze EYOC
AFTER PARTY...Velkolepá příprava na banquet probíhala již v pohodlí naších domovů, kdy nám trvalo několik dní, než jsme se
domluvili na konečné podobě naších svršků(kostýmů):-D a to:(staré rifle-což bylo pro některé dost velkým oříškem, protože po
ukončení párty pro ně jistě nikdo nenašel žádné využití,díky určitým módním úpravám(letos prý frčí dírky), ale nakonec je všichni
sehnali, bílé tričko či tílko, aby se dalo popsat, červené kšandy, které nakonec sehnal Ňuf(Honza petržela), kdesi v prcině, a pro kluky
ještě klobouk…) Své kostýmy jsme začali dopilovávat(rozuměj stříhat) tuším, že po klasice... Někteří si jemné detaily nechali ještě
na odpolední pauzu po štaflích...Nakonec všechno dobře dopadlo a byli jsme nachystaní v plné parádě... Napřed nás ale čekalo
slavnostní vyhlášení výsledků z longu, a tak jsme se museli převlékat až po ukončení tohoto ceremoniálu u auta...,pořadatelé totiž
nechtěli, abychom chodili na stupně vítězů v hadřících na banquet...(Ani se jim nedivím...já měl totiž na svých riflích díru přes celý
zadek a to by se nejspíš na udílení medailí moc nehodilo),venku byla celkem kosa, ale v tu chvíli nám to ani nepřišlo...
při příchodu na parket jsme byli centrem pozornosti, což nám lichotilo...
Pomalu, ale jistě se začala párty rozjíždět(asi tak v devět). Průběh akce vám asi popisovat nemusím, ten si každý dovede představit, nedělo se v podstatě nic zvláštního, kromě toho, že se pilo jen nealko… Znáte to hudba(celkem slušnej DJ) jídlo a nějaký ty
dobroty zadarmo.. Z rozpisu jsme si přečetli, že akce končí s úderem jedenácté hodiny... mě osobně to ani moc nevadilo, protože
jsem měl v plánu se před sprintem alespoň trošičku vyspat, páč jsem startoval v první skupině a navíc třetí, vylosování mi letos moc
nepřálo)....Nakonec nám Kočka (Pečis) odvezl věci autem do kasáren a my jsme si to pelášili do hajan pěšákem....
Bohužel nemám žádnou fotku z banquetu
Milouš
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*Celou říjnovou sobotu strávit v sedle kola?
„Podle radaru by to bylo zítra fakt pekýlko, tak příští rok, není konec světa.“ Snad nějak tak jsem se loučil do telefonu v pátek
3. října s Járou v chvíli, kdy váhal, jestli vzít brněnskou skupinou a vyrazit na večerní vlak do Žďáru nad Sázavou. Ještě předtím se
u nás objevil ZRMZLÝ „Bača“ Honza Perůtka po 4 hodinách šlapání z Pardubic v drsnosilném lijáku. Akce tedy začala v pátek večer
u piva velmi komorně. Naštěstí se tentokrát protivná předpověď změnila v lákavou, kluci si přivstali a v deset dopoledne jsme se
už vítali s Járou, Ďunďou a Pallym pod Zelenou Horou ve Žďáře. Směr cesty jsme měli domluvený za chvilku, hlavní byl cíl výletu
a to dojet do Brna (ne přímou trasou) nebo našlapat 150km. Funkční tachometr neměl nikdo, ale z jednotlivých dílů posbíraných
z rámů našich kol jsme ten tacháč sestavili. Krásné lesní asfaltky s malým převýšením nezklamaly a tak jsme si podzimní Vysočinu
opět užili v originálním podzimním kabátě. Povedla se i sázka na průzkum zapadlejších území kolem Kameniček a Čachnova. S
nadějí na velmi levný a pokud možno tradiční oběd jsme zapadli do lokálu v Pusté Rybné. Povedený oběd při loňském ročníku
v Kadovské hospodě to ale nepřekonalo. Kolem třetí jsme za polojasna vyjeli znovu na cestu, odteď vedenou hlavně z kopce - v
itineráři byla totiž přehrada Vír a poté sjezd podél řeky Svratky do Tišnova. Zábavu nám dopřáli dělníci pálící oheň na mostě, kteří
z dálky vypadali jako barikádníci. Kolem Víru vede velice dobrá cyklostezka s výhledy a 2 ostrými zalomováky. Jak jsme se blížili k
Tišnovu, nevydrželi jsme se dívat na neočesané stromy a při delší pauze jsme se přejedli luxusními švestkami. Tišnov byl pro nás
konečná, po společné kofole jsme se rozjeli vlakem každý svým směrem. I když jsme ani jeden ze zmiňovaných cílů cesty nesplnili
a našlapali 125km, zapsal se tento podnik v mé paměti mezi ty nejpěknější. *Ďuňda = Steeve.
Bóřa
http://zabiny.rajce.idnes.cz/, http://my.opera.com/ONOSS/ (teď ožil)

*Devět míst a desátý … nikdo
Je to dávno. Je to vlastně o někom, kdo už není mezi námi. O někom, koho jsme všichni znali a přitom ani nevěděli kdo to je…
Letošní podzimní sezóna začínala štafetami a taky štafetami končila. Začínala českým pohárem a končila mistrovstvím republiky.
Mistrovstvím republiky, na které bylo devět míst ve štafetě. Devět míst a mnohem víc lidí. To už je teď ale stejně jedno. Všichni
víme kdo štafety a družstva běžel a jak je běžel. I když, kdo ví…
O prvním zářijovém víkendu se tedy běžely dva závody českého poháru štafet a mezi ně vložený Áčkový sprint. To vše v podhůří
Krkonoš za pořadatelství tří různých oddílů. Sobotní dopolední štafety připravil oddíl ze Studence na mapě Šturmův kopec. Popravdě řečeno už je to dávno a nevím kdo jak běžel a kdo co říkal. Pamatuji si jen, že mapa byla zpropadeně malá a z poloviny žlutá.
A to tmavě žlutá. Svůj první úsek jsem si docela užil. Probrousili jsme sice celou mapu křížem krážem, bylo to místy od K ke K a
mapa taky možná měla svoje mouchy… Ale co. První úsek čtvrté nekompletní štafety je přece od toho aby si ho ten dotyčný užil,
ne? No vlastně asi ne… Tenhle úsek běží ten desátý, že? A ten musí nadávat na každou ptákovinu a bojovat o každou vteřinu. A ten
kdo to běžel dvojnásob. Zvlášť když je vůl a nechá tam tři minuty… Nebo ne?
Závod je tedy u konce, má své vítěze a své poražené, a všichni se z prostoru, kam se nikdo nebude chtít vracet asi ani na oblastňák
(stejně by nebylo kde to natočit) pomalu přesouvají do Vrchlabí, kde se odpoledne běží za pořadatelství místního klubu závod
ve sprintu. Shromaždiště se tísní v okolí místního kulturního domu na okraji závodního prostoru, který tvoří centrum města se
zámeckým parkem a přilehlým lesíkem.
Nutno uznat, že závod to byl moc pěkný, ačkoliv tomu stará mapa nenasvědčovala. Vyskytly se sice tradiční nectnosti jako nějaká
ta zašitá kontrolka a přetažení směrného času, ale na to už je v našich českých podmínkách každý zvyklý. A nebo prostě drží hubu a
krok… A nebo taky nedrží a potom se musí řešit protesty. Tentokráte směřované proti českému ISSOMu, něčemu, co si vlastně už
ani netroufám komentovat. Kdo tam byl, může si udělat obrázek sám. Dle mého názoru se konečně jury zachovala správně a věci se
snad pohnou správným směrem. I když v českém orientačním běhu je možné asi úplně všechno. Bohužel…
V neděli se pak běžel poslední závod tohoto víkendu. Nedaleko Mostku pořádal oddíl z Nové Paky další závod českého poháru
štafet. Zkušenému týmu pořadatelů vše klapalo, pro závod zmapovali nesrovnatelně větší (a také krásnější) prostor než byl použit
předešlý den a název mapy Yperit použili pro zpestření ukázkové předávky absolvované v plynových maskách.
Já absolvoval stejný úsek jako v sobotu a užil jsem si ho ještě mnohem víc. V rovinatém terénu s množstvím terénních a porostových detailů se dalo vyrobit mnoho chyb a to dělalo můj úsek zajímavým. Také jsem se během letošní sezóny ty první úseky nějak
naučil běhat a přišel jim na chuť. A to je vlastně všechno co jsem chtěl o těchto závodech napsat…
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Že jsem vlastně nic nenapsal? Možná… Jako každé závody, měly i tyto své vítěze a své poražené. Každý startoval s nějakým cílem.
Někdo si ho splnil a jiný ne… Přemýšlel ale někdy někdo z vás o čem ty štafety vlastně jsou? Proč je běháme? V jádru jsou dvě
možnosti…
1) abychom si vyběhli účast na MČR štafet
2) protože nás to baví
A nebo v ideálním případě kvůli oběma věcem zároveň…
Proč mají ale potom žabiny jen tři štafety na MČR? Proč se někdo zuby nehty snaží do štafety procpat a někdo jiný klidně svoje
místo přepustí a nechce svůj oddíl reprezentovat? A je to vlastně jeho oddíl? Proč se nakonec medaile na krku houpou někomu, kdo
celý rok štafety neběhal? A co pro oddíl ta medaile vlastně znamená? A co pro ty tři, kteří ji vyběhli? Sobě? Oddílu?
Neznám odpovědi a už je ani znát nechci. Já ne. Zelda je znát chtěl. A chtěl se do té štafety dostat. Zasloužil si to. Stejně jako
Otri. Stejně jako třeba Honza Drábek, který taky na štafetách nikdy nechyběl…
Teď už je to jedno. Zelda naposled vystartoval 28.9.2008 na MČR družstev a z lesa už se nevrátil. Myslím že nikomu chybět
nebude. A nebo už si nebudete mít z koho dělat prdel?
Jirka Zelinka

*Gigasport Mistrovství České republiky na klasicE 2008
Kdysi dávno, když ještě ani orientační běh slavný nebyl, sešlo se pár sportovních kamarádů na louce poblíž rybníčka, kde si pro ně
král Magnus Orienteering připravil veliké sportovní klání, a to přímo mistrovské. Trvalo 2 dny, 1 noc.
Základem bylo dorazit v sobotu na louku poblíž rybníčka včas. Po příjezdu jsme mohli slavit úspěch, protože touto zkouškou
jsme prošli na jedničku. Na řadu přišla další. A ne ledajaká! Projít hustým sítem při kvalifikaci na královský závod nebylo hračkou.
Kupky, zářezy, hustníčky, nic nemusí být takové, jak se na první pohled zdá. Nenechali jsme se však zastrašit. Úspěchy jsme patřičně
oslavili. Zima lezla za nehty a místo do stanu, schovávali jsme se do vyhřáté hospody poblíž. Další náročnou zkouškou bylo vydržet
do finálového startu. Závodníků by se jeden nedopočítal. Čekání se ale vyplatilo, pěkný lesík, místy posetý kameny a skalkami,
nešlo jinak něž proběhnout s úsměvem na tváři. Tratě se líbily a stavitel se dočkal úspěchu stejně tak, jako sklidili slávu noví mistři
ČR na klasické trati pro rok 2008.
Bylo nebylo, další závod byl za námi. A kdo nespadl do rybníka, těší se z něj ještě dnes...
Evička

*Mistrovství Brna v supersprintu
Aj, to téhda lilo jak z konve a shromaždiště bylo pod tím velkým trychtýřem – vodojemem v Kohoutovích, který dal jméno i mapě.
Pořádaly dvě ruce s.r.o. – Zhusta. Ale pomohli jsme mu alespoň postavit a sbalit shromaždiště. Připravil pěknou trať, střídal se les
a sídliště, pěkná trať s několika volbama. Navíc v tom proklatě studeném a mokrém babím letě to chtěl mít každý co nejrychlej za
sebou. V mužích se na startu sešlo téměř to nejlepší, co v Brně máme.
Od dorosteneckého mistra evropy ve sprintu Štěpi Zimmrmanna až po akademického mistra světa ve sprintu Tomáše Dlabaju.
První hodně ostrej směrnej čas vystříhl Milouš. Ale k předpokládaným 12:30 mu scházelo dost. A pak se na fotbalovém hřišti u ZŠ
Pavlovská objevil Chrobák. 12:32. Diváci na vteřinu oněmněli. Přestalo totiž na chvíli pršet :-) Hned bylo veseleji. Ačkoliv malinký
závod, tahle domácí atmosféra má své kouzlo. Stejně jako Zhusta Cup, který Libor pořádá vždy jen o dva dny později. A co se to zas
děje? Jan Palas málem srovnává se zemí cílovou kontrolu. Čas? To bude hodně těsný... 12:33. Ojojoj.
Vteřinu za Chrobákem, tři za předpokládaným vítězným časem. Paly se mračí, chybičky tam byly. Čehož využívá Jára Zimmrmann
a zasazuje možná rozhodující vítězný úder. 12: 27! V ženské kategorii drží vedení reprezentantka Zdenka čerstvě Kozáková. Žabiňácká hvězdička ze Staré Líšné pro nemoc nedorazila, ale perfektně ji dublovala jiná, která zaří jen o malinko míň a už byla zařazena
do dorostenecké reprezentace. Kdo fakt neví, o kterých dvou je řeč, nuže Eva Kabáthová a Katka Chromá. Katka ale skončila třetí.
„Stříbnou“ čokoládu uzmula Markéta Teařová. No a pak přiběhl do cíle Olaf. Jakože nic moc. Ale čas 11:48. Pořadatel Libor připravil
perfektní ceny – dortíky a šampáňo. A protože v žabinách žádný muž nenosí nůž, začalo se pórcovat cedulkami na výsledky. Bylo
to tam pod trychtýřem opravdu opravdu fajn. A na start se dokonce postavil jeden Liborův žák, který nás náhodou viděl běhat pod
oknem svého pokoje.
Olaf
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*Přípravný kemp pro letošní HROB aneb Slovenská klasika
Když se kdysi přemýšlelo, kam a kdy potrénovat na letošní HROBy, naprosto jasně zvítězila slovenská klasika. Jednak svým
umístěním na Plešivecké planině (závrty) a pak samozřejmě svou délkou. Ne sice tou kilometrovou, ale hlavně tou minutovou.
Na začátku jsme byli 2 vytrvalci, později se naše skupina rozrostla až na konečný počet 16 lidí. Tak se takhle v pátek k večeru vzali
nějaké auta a vyjelo na trasu Uherské Hradiště - Trenčín - Rožňava. Některým se u Trenčína zamotala navigace, tak to vzali raději na
jistotu přes Žilinu a Poprad. Nakonec se zjistilo, že spaní není v Rožňavě, ale přimo v Plešivci, takže severní posádka se posledních
20km spíše vracela k domovu než od něj. Jiní měli zase plné ruce práce se smutným koncem, takže bylo nutné trošku podpořit
spánkové buňky.
A teď trochu poezie:
U kostela stála hlídka, malá byla, policejní,
zrovna ho tam lustrovala, všichni byly modří, stejní,
nechtěli jsme zastavit, museli jsme,
kde máme spát?, zeptali se.
Nevěděli panáčci, že tělocvičnu tady mají,
do maďarské dlouho si nás posílali.
Potom Iva přifrčela,
kolečko kolem chvíli objížděla,
Arnošt zahanbit se nedal,
papíry dlouho hledal.
Hlídka rychle pochopila,
Arnošta nám propustila.
Spát se nám však chtělo moc,
Jak však najít branku, když je noc?
Branka byla nalezena,
hlídka rychle opuštěna ...
V sobotu nás čekalo hledání odjezdového stání a cesta autobusem nahoru na planinu. Tám nás přívítal na slovensku téměř zázrak
– stánek s občerstvením. No a pak už se blížila chvíle, pro kterou jsme se sem trmáceli.
První třetina chlapské trati byla standardní – závrty, šutrové podloží, stromy ;) Avšak ta druhá, na otevřených loukách s klečí, kde
člověk viděl minuty před sebe a na mapě natočenou trať, tak ta byla krásná. Zbytek se opět šel lesem, navíc tam byl takový neradostný dlouhý přeběh, který zrovna na psychice nepřidal. No, do cíle jsme se dostali všichni zdraví a živý, někteří dokonce rychleji
než jiní a pár jich mělo i radost, že se příští rok nebude opět muset posunovat limit.
Večer byl ve znamení teplé – centimetrové – vody a dobré večere. Ráno jsem byl rád, že nejsem majitelem zbrojního pasu a
střelné zbraně, jinak bychom tak na 15 let neviděli.
Štafety měli shromaždiště opět na stejném místě, ano, tím se stánkem, takže už se vědělo, co nás čeká. Někteří češi si věřili
natolik, že vybíhali bez buzoly, ale co už ... Standardně mě na druhém úseku předbíhali celkově první i druhá vítězná štafeta, takže
jsem tušil, že nebude komu předat, ale jen o 20 minut.
No, pak už jen výhlášení, cesta busem k autům, naložení, Bářino vystřelení z parkoviště, zastávka na jídlo spojená s utracením
posledních slovenských chechtáků a posledních pár hodin cesty.
MSR klasika: M20(11) 1.Danáč, M21(25) 1*.Kenia, 2*.Aljoša, 3*.Humlík, 4*.Arnošt, 6.Maroš, 8.Majkl, 9.Otri, 15.Zdenál, W21(21) 5.Zubačka, 7.Tvarůžek, 8.Alena,
10.Iva, 11.Bára, 12.Soptík, 14.Šíša, 17.Peggushka
MSR štafety: M19(15) 1.ZBM (Majkl, Otri, Danáč), 13.ZBM (Zdenál, Kenia, Arnošt),
W19(9) 5.ZBM (Bára, Šíša, Peggushka), 6.ZBM (Zubačka, Iva, Tvarůžek)
*počítáno odzadu ;)
Keňa

*Zhusta Cup — vydání Dvacáté Druhé
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Kdo někdy viděl mapu u hradu Veveří, zděsí se v okamžiku. Takové kopce?! Tam snad ani nejde běhat... Ale kdeže. Základem
úspěchu dobrého závodu je stavitel tratě. Proč bych to psát až na závěr - bylo to výborný! Ačkoliv u přehrady po ránu byl trochu
zima ( teploměr prý ukazoval 2°C s chybou měření +-0,5°C), zimou jsme se klepali jen než přišlo na řadu nulování čipů. Za moment
vyběhl ten, co dal závodu jméno, měl ruku plnou map a všichni za ním vyseli, co to dalo. Adrenalin se hnal do krve, srdce závodníků
tloukla o sto šest. Bitva o „pole position“ – zachytit jako první mapu vylétnuvší z Liborových ruk. Pak senajít a vymyslet nejlepší
línii mezi kontrolami ve „scorelaufu“.
Proti směru hodinových ručiček točí trio s obhájcem loňského vítězství Chrobákem. A když říkám trio, musím dodat ty dva další
„orientální“ běžce – Milouš a Olaf. Po směru hodinových ručiček točí většina ostatních. Nejrychleji z nich do cíle doráží Drbča a
Jirka Ehl. Jen minutu po Olafovi, Miloušovi a Chrobákovi, kteří v tomhle pořadí jen s pár sekundovým rozdílem vyráží do druhého
kola. Čeká je necelých 6 km a kolem 200 metrů převýšení. Pěkná, orientačně zajímavá trať, trochu v hůstníkách a také ve skalách
ve svahu nad přehradou. O vítězi se nečekaně rozhodlo už v lese. Od půlky běží na čele Olaf. Chrobák pak setřese Milouše, když ho
začne bolet jeho mladé tělíčko. O to dramatičtější koncovku má poté boj o bramboru. Bitva jako z kina, vduchem lítá listí a houby
stejně jako vyplašené srny a prase divoké. Ale bramborovou polívku měli toho dne u Ehlů. U Bravených, Tomešů a Ptáčků drželi
tuto neděli asi půst. V ženách už měla všechny na lopatě Katka Chromá. Jenže se pak úplně ztratila a darovala vítězství Danče
Zlesákové těsně před mladým Pavlem Záděrou (ačkoliv ten zjevně není ženou). A jako již tradičně, přišel na řadu dortík a šampáňo.
Dostalo se na všechny závodníky. Jen policajti cosi prudili, že maj taky hlad.
A proč jste nedorazili taky? To jsem se chtěl vlastně zeptat už na úvod.
Olaf
OMLOUVÁM SE, ALE VÝSLEDKY ZHUSTA CUPU A MISTROVSTVÍ BRNA NEŠLO Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ UMÍSTIT, DĚKUJI ZA POCHOPENÍ A VIZTE www.sky.cz/zhusta / Filip

*Štafety a družstva
Po náročné sérii nominačních závodů – zvláště o místa v pánské C štafetě byl enormní zájem - přichází na řadu konečně samotný
vrchol, mistrovství republiky štafet a družstev.
Odjezd, příjezd, příchod, záchod, převlékání, start. Les není ničím zvláštní a za zmínku tak stojí pouze úsek trati po divácké kontrole. Zde probíhal přidružený závod a to mistrovství republiky v běhu po louce. Vítězem se zřejmě stal Chrobák, který ve finálovém
kole předběhl u skupiny smrčků Jedličku a zajistil si tak nejen titul nejrychlejšího lukoběžce, ale i medaili celé pánské štafetě. Sérií
víkendových diskvalifikací pompézně otevírají dorostenci. Vítězství o 10 minut, ale bez jedné kontroly, jim jistě zajistilo velkou
publicitu.
Sice je po závodě, ale nejnáročnější a nejdramatičtější část víkendu je stále před námi. Soupisky na družstva. Tradiční
zábava na dlouhá zářijová odpoledne. Situace je stabilní – kluci chtějí všichni běžet áčko (doba sestavení pánských úseků: 5 minut),
holky chtějí všechny běžet béčko (doba sestavení dámských úseků: 90 minut). Až budeme moct postavit na mistrovství 4 družstva,
která budou všechna „béčka“ a ve všech budou jen druhé úseky, tak určitě vyhrajeme. Nakonec se vše vyřeší a můžeme odjet, abychom v neděli ráno zase mohli přijet.
Sváteční ráno, čas pro velké výkony. A vskutku! Už po dvou úsecích se nám daří husarský kousek a 2 ze 4 dospělých
družstev jsou disk. Dorostenci odčiňují sobotní přehmat a jsou třetí, dospělí si naopak pročerpali kredit se štěstím už včera a tak se
žádný zázrak nekoná.
Nicméně, stejně jako v sobotu přichází vrchol dne až po závodě. Je to pro nás všechny dost neuvěřitelné, ale, světe div
se, kdože to není třetí v lize klubů dospělých? Opravdu Žabiny?! Tak super, jdeme hromadně na parádní vyhlášení, které si fakt
užíváme, stejně jako burčák z poháru, který jsme dostali.
Ale pozor, mistrovský víkend stále nekončí. Večer je na programu 4. ročník orienťáckého posezení ve Středověké krčmě.
A náhle, doprostřed všeobecného veselí přichází SMS zpráva z Pardubic. A že prý pan Béďa udělal početní chybu, a že třetí v lize
klubů nejsou Žabiny, ale Pardubice, a že nechává prosit, jestli bychom jim nemohli vrátit pohár… A to byla taková pěkná tečka za
tím naším závodním víkendem…
Pally

*SILVA
Čo Vás napadá ako prvé?....buzola?..palcovka?...stopky?...čelovka?...dáky iný produkt so značkou Silva?
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..nemus...lignum...silva...a že Vám to nič nehovorí?
...les...drevo...háj... to už Vám niečo pripomína?
....a čo tieto slová spája? Vyjadrujú to isté,len je to vyjadrené dvoma rôznymi jazykmi (latinsky-slovensky,česky :)
.....s týmto čo vieme už nie je ťažké vyzdvihnúť ten geniálny nápad pomenovať firmu (ktorá vyrobila prvú buzolu určenú k orientačnému behu) slovom, ktoré spája orientačný šport s lesom. Myslím si, že náhoda to nebola ;)
......písal sa rok 1933 a o 75 rokov(2008) neskôr je stále buzola medzi nami a môžte s ňou sláviť jej výročie aj napr. víťazstvami
nielen nad sebou samými ale aj nad súpermi.
P.S.: K tomuto článku ma inšpirovala náhoda, keď som niečo prekladal s angličtiny a dočítal som sa, že to slovo pochádza z
latinčiny a znamená to okrem iného aj les. A ešte väčšia náhoda bola keď som si otvoril stránky Silva a dozvedel sa, že má práve
75 rokov. Tak prečo to nevyužiť :)
Niečo bližšie o výročí:
originál
http://www.silva.se/templates/Page.aspx?id=305&epslanguage=EN
pre lenivcov preklad :-P
http://translate.google.cz/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.silva.se%2Ftemplates%2FPage.aspx%3Fid%3D305%26epslanguage%3DEN&hl=cs&ie=UTF8&sl=en&tl=cs
slovník:
http://www.viahistoria.sk/sablona.php?latina_smer=z+latiny+--+do+%E8esky&latina_slovo=silva&latina_posli=preloz&vlastnost=slovnik-latina
Tom Zvarik

*VÝSLEDKOVÝ SERVIS
21.09.2008 - Gigasport M ČR na klas. trati - Melechov
D16A: 1. Horčičková Vendula 40.21; 2. Novotná Tereza 40.54; 3. Teplá Karolína
41.45; ... ; 13. Koporová Petra 52.36; ... // D16B: 1. Šrámková Michaela 46.54;
2. Jemelíková Denisa 49.47; 3. Procházková Zuzana 50.38; ... ; 6. Hrušková Barbora
51.18; ... // D18B: 1. Valešová Jana 46.55; 2. Klusáčková Zuzana 48.17; 3. Tibay
Ilona 50.32; ... // D20A: 1. Karochová Simona 54.53; 2. Petrželová Tereza 56.03;
3. Kabáthová Eva 58.00; ... // D20B: 1. Freyová Andrea 58.17; 2. Fenyvesi Laura
58.33; 3. Weissová Lucie 58.49; ... ; 12. Štěpánská Adéla 70.26; ... // D21B: 1.
Kašková Kateřina 63.48; 2. Mezníková Lenka 65.54; 3. Smičková Eva 66.03; 3. Fukátková Pavla 66.03; 5. Gebauerová Jana 66.08; ... ; 20. Tvarůžková Petra 78.52; ...
// H18A: 1. Hnilica Přemek 60.53; 2. Wolf Daniel 61.44; 3. Kubát Pavel 61.48; 4.
Nykodým Miloš 62.57; ... ; 6. Zimmermann Štěpán 64.37; ... // H20A: 1. Král Vojtěch 65.36; 2. Chromý Adam 66.10; 3. Hradec Pavel 67.08; 4. Klusáček Matěj 68.49;
... ; 6. Zimmermann Jakub 72.48; ... ; 8. Bořil Tomáš 73.39; ... // H21A: 1. Smola
Michal 90.09; 2. Šedivý Jan 90.35; 3. Losman Petr 94.48; ... ; 7. Dlabaja Tomáš
96.47; ... // H21B: 1. Malý Aleš 79.24; 2. Matějů Michal 79.42; 3. Dlabaja Štěpán
80.18; ... ; 5. Palas Jan 80.54; ... // H21C: 1. Váňa Martin 78.43; 2. Vlach Jiří
79.54; 3. Procházka Jan 80.13; ... ; 12. Bialožyt Michal 82.14; ... ; 15. Bukovac
Maroš 83.10; ... ; 17. Otrusina Jiří 84.02; ... ; 22. Zelinka Jiří 85.55; ... //
P4: 1. Štičková Anna 35.38; 2. Liščinský Tomáš 36.40; 3. Beneš Jan 39.55; ... ; 8.
Borecká Kateřina 43.16; ... // P6: 1. Balcar Aleš 42.21; 2. Svoboda Ondřej 45.37;
3. Tomeš Petr 48.35; ... ; 7. Stratilová Marie 56.38; ...
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27.09.2008 - M ČR štafet - Malé Hradisko
H21: 1. PGP 4 - SK Praga (Matějů Luboš, Šedivý Jan, Procházka Jan) 141.17; 2.
TZL 1 - SKOB Zlín (Šidla Jan, Barták Lukáš, Smola Michal) 143.36; 3. ZBM 1 - SK
Žabovřesky Brno (Palas Jan, Rajnošek Zdeněk, Chromý Adam) 145.19; ... ; 7. ZBM 2
- SK Žabovřesky Brno (Bialožyt Michal, Klusáček Matěj, Zimmermann Jakub) 150.56;
... ; 33. ZBM 3 - SK Žabovřesky Brno (Zřídkaveselý Libor, Otrusina Jiří, Zelinka
Jiří) 179.23; ... // H18: 1. LPU 1 - OK Lokomotiva Pardubice (Bořil Petr, Nožka
Radek, Petržela Jan) 134.31; 2. PHK 1 - OK 99 Hradec Králové (Zelenka Tomáš, Kamenický Jakub, Kubát Pavel) 135.27; 3. LCE 1 - TJ Slovan Luhačovice (Hubáček Michal, Vlažný Jakub, Slezák Jiří) 138.52; ... ; ZBM 1 - SK Žabovřesky Brno (Bravený
Vít, Zimmermann Štěpán, Nykodým Miloš) DISK // H14: 1. SCO 1 - Středočeská oblast
(Valášek Jan, Kettner Lukáš, Semík Ondřej) 60.55; 2. JEO 1 - Ještědská oblast
(Pavlovec Jan, Rychlý Michal, Horák Patrik) 61.06; 3. SSU 1 - SK Severka Šumperk
(Horvát Petr, Staněk Tomáš, Minář Marek) 61.08; ... ; 15. ZBM 1 - SK Žabovřesky
Brno (Jašek Otakar, Šplíchal Marek, Brlica Jan) 100.20; ... // D21: 1. LPU 1 - OK
Lokomotiva Pardubice (Dočkalová Martina, Hermanová Zuzana, Duchová Iveta) 128.30;
2. SHK 1 - TJ Slavia Hradec Králové (Mádlová Věra, Stehnová Zuzana, Petrželová
Tereza) 134.59; 3. SJC 1 - Sportcentrum Jičín (Uvizlová Martina, Kalenská Romana,
Brožková Dana) 141.56; ... ; 25. ZBM 3 - SK Žabovřesky Brno (Jiráčková Jana, Sladká
Kateřina, Žáčková Iva) 176.04; ... ; 30. ZBM 2 - SK Žabovřesky Brno (Jindřišková
Martina, Klusáčková Zuzana, Štěpánská Adéla) 186.31; ... ; ZBM 1 - SK Žabovřesky
Brno (Palátová Petra, Adámková Tereza, Tvarůžková Petra) DISK // D18: 1. LPU 1 - OK
Lokomotiva Pardubice (Procházková Klára, Valachová Martina, Knapová Jana) 134.00;
2. JIL 1 - OK Jilemnice (Veselá Anna, Doškářová Tereza, Mechlová Lenka) 135.41; 3.
SRK 1 - SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou (Kosová Denisa, Reslová Hana, Müllerová
Věra) 135.53; ... ; 7. ZBM 1 - SK Žabovřesky Brno (Šulerová Pavlína, Mezníková
Lucie, Chromá Kateřina) 141.24; ... ; 16. ZBM 2 - SK Žabovřesky Brno (Tesařová
Markéta, Koporová Petra, Jemelíková Denisa) 178.56; ...

28.09.2008 - M ČR klubů a oblastních výběrů žactva - Malé Hradisko
DH14: 1. VCO 1 - Východočeská oblast (Kučera Štěpán, Kulhavá Eliška, Kaplan Martin, Novotná Klára, Petrasová Zuzana, Mervart Marek, Svobodová Lenka, Grundmann
Jan) 175.12; 2. JEO 1 - Ještědská oblast (Pavlovec Jan, Hanušová Michaela, Kučera
Jindřich, Kovářová Lenka, Štičková Anna, Picek Štěpán, Smutná Anežka, Horák Patrik) 187.27; 3. VAL 1 - Valašská oblast (Hubáček Jonáš, Koláriková Lucie, Mudrák
Štěpán, Vavrysová Barbara, Kunčarová Jana, Burkart David, Jeřábková Jitka, Láznička Jan) 197.30; ... ; 11. JMO 2 - Jihomoravská oblast (Záděra Pavel, Otrusinová
Jana, Kunz Jan, Hovořáková Anna, Sedláková Petra, Ptáček Patrik, Svobodová Klára,
Obrátil Štěpán) 225.15; ... ; JMO 1 - Jihomoravská oblast (Mokrý Ondřej, Tesařová
Markéta, Hirš Otakar, Hiršová Gabriela, Odehnalová Tereza, Ptáček Pavel, Granátová
Kateřina, Hruška Jakub) DISK // DH18: 1. JIL 1 - OK Jilemnice (Procházka Pavel,
Doškářová Tereza, Klouček Tomáš, Veselá Anna, Švirák Ondřej, Mechlová Lenka, Exner
Jan) 241.32; 2. LPU 1 - OK Lokomotiva Pardubice (Petržela Jan, Valachová Martina, Klapal Jan, Procházková Klára, Procházka David, Knapová Jana, Nožka Radek)
241.42; 3. ZBM 1 - SK Žabovřesky Brno (Bravený Vít, Chromá Kateřina, Jašek Otakar,
Šulerová Pavlína, Nykodým Miloš, Mezníková Lucie, Zimmermann Štěpán) 248.32; ...
// DH21: 1. PHK 1 - OK 99 Hradec Králové (Zvěřina Petr, Machútová Lucie, Novotný
Radek, Topinková Monika, Novotný Tomáš, Panchártková Jana, Losman Petr) 277.43;
2. SJC 1 - Sportcentrum Jičín (Kazda Ondřej, Uvizlová Martina, Švihovský Jaromír,
Kalenská Romana, Kodeda Štěpán, Brožková Dana, Beneš Jan) 280.12; 3. SHK 3 - TJ
Slavia Hradec Králové (Hepner David, Petrželová Tereza, Šmehlík Eduard, Fejlková
Martina, Komanec Václav, Stehnová Zuzana, Jedlička Michal) 281.23; ... ; 9. ZBM 4
- SK Žabovřesky Brno (Zimmermann Jakub, Jindřišková Martina, Palas Jan, Gebauerová
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Jana, Rajnošek Zdeněk, Kabáthová Eva, Chromý Adam) 298.27; ... ; 46. ZBM 3 - SK
Žabovřesky Brno (Drábek Jan, Borecká Kateřina, König Lukáš, Koporová Petra, Pátek
Richard, Adámková Tereza, Humlíček Aleš) 438.26; ... ; ZBM 1 - SK Žabovřesky Brno
(Bialožyt Michal, Palátová Petra, Otrusina Jiří, Tvarůžková Petra, Klusáček Matěj,
Jiráčková Jana, Zelinka Jiří) DISK; ZBM 2 - SK Žabovřesky Brno (Zámečník David,
Žáčková Iva, Zřídkaveselý Libor, Jemelíková Denisa, Tomeš Petr, Sladká Kateřina,
Svoboda Ladislav) DISK
Jihomoravská podzimní liga žactva v
orientačním běhu 2008
průběžné výsledky ZBM

Jihomoravská jarní liga žactva v orientačním běhu 2008
konečné výsledky ZBM

Kategorie D10N:
1. Grycová Kateřina (YBM)
2. Firešová Markéta
3. Malivánková Eva

Kategorie D10N:
1. Grycová Veronika (YBM)
3. Malá Dominika
5. Firešová Markéta
9. Malivánková Eva

Kategorie D12:
1. Sedláková Petra (ABM)
6. Nedbálková Hana
8. Koporová Lenka

Kategorie D12:
1. Odehnalová Tereza (ABM)
5. Nedbálková Hana
7. Koporová Lenka

Kategorie D14:
1. Chroustová Lenka (VBM)
3. Šulerová Hana
4. Svobodová Klára

Kategorie D14:
1. Granátová Kateřina (TBM)
3. Šulerová Hana
4. Svobodová Klára
7. Chromá Kateřina

Kategorie H10N:
1. Jirgl Karel (YBM)
9. Procházka Jiří

Kategorie H10N:
1. Wing Tom (RBK)
7. Procházka Jiří

Kategorie H12:
1. Kunz Jan (BBM)
5. Šplíchal Marek

Kategorie H12:
1. Ptáček Patrik (BBM)
3. Šplíchal Marek
13. Spielman Šimon

Kategorie H14:
1. Záděra Pavel (BBM)
6. Brlica Jan

Kategorie H14:
1. Mokrý Ondřej (ABM)
7. Jašek Otakar
9. Brlica Jan
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HSH Ranking - září 2008
D: 1. Brožková Dana 1.0000; 2. Brožková Radka 0.9542; 3(4). Panchártková Jana
0.9416; 18(26). Kabáthová Eva 0.8526; 57(44). Tvarůžková Petra 0.7648; 72(78).
Gebauerová Jana 0.7235; 107(68). Palátová Petra 0.6680; 123(92). Bukovacová Alena
0.6410; 124(137). Jiráčková Jana 0.6397; 141(151). Jindřišková Martina 0.6145;
161(131). Štěpánská Adéla 0.5988; 167(189). Stratilová Marie 0.5871; 183. Beržinská Soňa 0.5614; 223(228). Šišková Vladimíra 0.5028; 236(241). Ehlová Pavla 0.4788; 261(253). Adámková Tereza 0.4469; 300(321). Bajcarová Pavla 0.3795;
333(345). Baranová Mária 0.3327; 348(292). Borecká Kateřina 0.3135; 431(448).
Reinerová Barbara 0.1962; 493(509). Klusáčková Zuzana 0.1419; 501(518). Kadlecová Zlata 0.1365; 530(420). Žáčková Iva 0.1090; 556(577). Kočová Hana 0.0961;
610(629). Jablonovská Lenka 0.0699; 627(602). Zehnulová Jana 0.0585; 664(688).
Jemelíková Denisa 0.0500; 677(702). Hrušková Barbora 0.0475; 684(710). Šulerová
Pavlína 0.0461; 690(715). Uhnavá Markéta 0.0444; 704(728). Koporová Petra 0.0412;
842(851). Čábelková Jana 0.0104; 866(877). Humlíčková Kateřina 0.0000; 866(877).
Kroutilová Eva 0.0000; 866(877). Bystrá Pavlína 0.0000; 866(877). Navrkalová Petra 0.0000; 866(877). Křístková Veronika 0.0000; 866(877). Bajtošová Hana 0.0000;
866(877). Hýblová Lenka 0.0000; 866(877). Rambousková Hana 0.0000;
H: 1. Smola Michal 1.0000; 2. Kozák Osvald 0.9469; 3(5). Šedivý Jan 0.9461; 4(3).
Dlabaja Tomáš 0.9457; 8(9). Rajnošek Zdeněk 0.9149; 11(14). Chromý Adam 0.8861;
18(7). Bukovac Paľo 0.8653; 24(19). Palas Jan 0.8499; 34(53). Klusáček Matěj
0.8330; 72(91). Bialožyt Michal 0.7932; 79(287). Zimmermann Jakub 0.7894; 84(47).
Bořil Tomáš 0.7864; 86(45). Kabáth David 0.7845; 110(309). Hájek Daniel 0.7600;
126(103). Bukovac Maroš 0.7434; 129(138). Otrusina Jiří 0.7413; 133(150). Zelinka
Jiří 0.7381; 281(262). Ehl Jiří 0.6078; 299(308). Lexa Matěj 0.5872; 300(333).
Tomeš Petr 0.5868; 321(341). Drábek Jan 0.5582; 334(358). Liščinský Tomáš 0.5419;
377(342). Hrnčiar Dušan 0.4896; 379(398). Pátek Richard 0.4881; 415(445). Nykodým
Miloš 0.4394; 427(457). Brabec Jaroslav 0.4287; 436(468). König Lukáš 0.4217;
553(487). Zřídkaveselý Libor 0.2998; 650(370). Mazúr Martin 0.2132; 695(707).
Jevsejenko Alexandr 0.1853; 702(712). Prokop Petr 0.1796; 725(741). Chvátal Lukáš 0.1643; 752(241). Stehlík Martin 0.1442; 783(802). Koča Jaroslav 0.1286;
824(1214). Zámečník David 0.1105; 836(771). Humlíček Aleš 0.1046; 847(861). Svoboda Ladislav 0.0976; 879(767). Bukovac Dušan 0.0830; 926(946). Zimmermann Štěpán 0.0664; 1026(1051). Brlica Pavel 0.0447; 1101(1131). Veselý Martin 0.0265;
1188(1213). Zvarik Tomáš 0.0018; 1189(1214). Hájek Petr 0.0000; 1189(1214). Šabo
Mikuláš 0.0000; 1189(1214). Michl Martin 0.0000; 1189(1214). Kolbaba Tomáš 0.0000;
1189(1214). Stehlík Ondřej 0.0000; 1189(1214). Pracný Jakub 0.0000; 1189(868).
Dědic Filip 0.0000;
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Žebříček A 2008 - konečné výsledky ZBM
Kategorie D18A:
1. Müllerová Věra (SRK)
30. Klusáčková Zuzana
41. Šulerová Pavlína
Kategorie D20A:
1. Karochová Simona (DKP)
2. Kabáthová Eva
28. Štěpánská Adéla
Kategorie H18A:
1. Kubát Pavel (PHK)
5. Nykodým Miloš
8. Zimmermann Štěpán
Kategorie H20A:
1. Chromý Adam
3. Klusáček Matěj
8. Bořil Tomáš
10. Zimmermann Jakub
12. Hájek Daniel
Žebříček B Morava 2008 - konečné výsledky ZBM
Kategorie D14B:
1.Chromá Kateřina
2.Tesařová Markéta
Kategorie D16B:
1.Jemelíková Denisa
6.Hrušková Barbora
11.Koporová Petra
Kategorie H14B:
1.Minář Marek (SSU)
7.Jašek Otakar
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Rozhovor s vesnickou Mařenou o Miss venkov 2008
Ahoj Mařeno! Kampak takhle po ránu?
Tož do družstva, podojit krávu, dát novou podestýlku, jinak by předseda zase prudil.
Jsem slyšel Mařeno, že ses přihlásila do Miss venkov 2008.
Ba ba, Vencá Doležalů mě přemluvil. Už jsem postoupila až do krajského kola. Zítra na národním výboru se
mnů bude tiskovka, přijedů sem až z Prahy :-)
To je teď o tebe velká sháňka, včera na tancovačce se o tebe strhla pěkná mela, zuby
lítaly vzduchem. Koukám, míry máš naplněné, místy i kypřejší. Jak vidíš své šance ve
finále v Jedovnici?
Starosta říkal, že v lidovém kroji na mě žádná nemá, no a šaty prý dělaj třetinu úspěchu. Fešná
jsem, jen na to běhání se moc nehodím, asi budu muset získat hodně bodů v proménádě na pódiu a trochu
zalobovat u tý poroty, prý to budou vesměs mladí sportovci, přinesu jim od nás ze Sokola jakože ňáký
teplátky a zapůsobím, jak to umíme jen my holky. A pak prej si nás oťuknou přes tu intelektuální stránku, nemám strach, prej mám říct, že výhru dám na charitu a zapojím se do záchrany chřástala polního.
Už jsi potkala své soupeřky?
Mi o nich ani nemluv, dcérky z města. Krávu to podojit neumí, do gumáků se tomu nechce, vidle s
hnojem to neudrží. Tohle by na vesnici ani týden nepřežilo. Nazval si je soupeřkami???
Elton

15

*POKYNY 2009 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*Brněnská zimní liga OB 2008/2009
http://zhusta.sky.cz/zavody/bzl2009.htm
neděle 7. prosince 2008
Zhustův sprint
Brno – centrum
neděle 11. ledna 2009 Onos cup Řečkovice
sobota 31. ledna 2009 Hromniční trápení
Blansko
neděle 8. února 2009 AHA cup Líšeň
neděle 15. března 2009 Adamna cup
Kamenná kolonie
Kategorie: bude vždy připravena 1 trať v délce cca. 3 km (15 až 20 minut). Všichni budou zařazeni do dvou kategorií muži a ženy
(podrobnosti na http://zhusta.sky.cz/zavody/bzl2009.htm).
Stručné informace:
datum
mapa
místo
sraz do
7. 12
Brno
Denisovy sady (Kolonáda)
11. 1
Řečkovice Řečkovice, ZŠ Horácké náměstí
31. 1
Blansko 2005
Blansko		
8. 2
Stará Líšeň Líšeň (louk u slévárny Zetor)
15. 3
?
?

14:15
14:15
10:30
14:15
1 4:15

http://zhusta.adamna.net
http://onos.adamna.net
http://www.rbk.wz.cz
http://aha.adamna.net
http://cup.adamna.net

Hodnocení: v závodech boduje vždy prvních 15 závodníků v kategorii následovně: 1. místo 25 bodů, 2. místo 20 bodů, 3. místo 16
bodů, dále 13 bodů, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a 1 bod. Do celkového součtu bodů se započítávají všechny závody.
Vklad:
20,– Kč/závod
Bližší informace a pokyny naleznete na internetových stránkách http://zhusta.sky.cz/zavody/bzl2009.htm

*Mapové tréninky 2009
duben – říjen 2009
1. 4.		

DUB TROJÁK

Kohoutovice „Pavlovská“, bus 29, 37, 50

paměťový COB		

8. 4.		
KOBYLÍN 398
Soběšice „Klarisky“, bus 43, 57
linie		
15. 4.		
HOLEDNÁ – PISÁRKY Pisárky „Myslivna“, bus 68
paměťové tandemy		
22. 4.		
AUGŠPERSKÝ POTOK Žebětín „Ríšova“, bus 52, 54
krátké postupy		
29. 4.		
VESELKA Žebětín „Kopce“, bus 52 okruhy		
		
VESELKA Žebětín „Kopce“, bus 52 noční COB		
6. 5.		
PANSKÁ LÍCHA
Soběšice „Útěchovská“, bus 43
Švýcarská hra		
13. 5.		
KULATÝ DUB
Ochoz u Brna, louka v lese
krátká trať B
20. 5.		
HÁDECKÁ PLANINA Líšeň „Velká Klajdovka“, bus 56, 78 I. úsek štafet		
27. 5.		
VEVEŘÍ
Bystrc „Obora“, IDS 303
traverzy		
3. 6.		
ŠKATULEC Kuničky
pásy
B
10. 6.		
KLAJDA
Líšeň „Velká Klajdovka“, bus 56, 78 sprint		
17. 6.		
JEDOVÁ Bukovina krátká trať B
24. 6.		
LESNÁ
Lesná „Čertova rokle“, tram 9, 11 štafety		
						
			
Letní prázdniny			
						
2. 9.		
KAMENNÁ KOLONIE Staré Brno „Nemocnice“, tram 2, 5, 6, 7
sprint + KT		
9. 9.		
VEVEŘÍ
Bystrc „Ečerova“, tram 1, 3, bus 52 Švýcarská hra		
16. 9.		
ZASTÁVKA Zastávka u Brna
krátká trať B
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16:15
16:15
16:15
16:15
16:15
19:00
16:15
16:15
16:15
16:15
16:15
16:15
16:15
16:15

16:15
16:15
16:15

23. 9.		
30. 10.		

AUGŠPERSKÝ POTOK Žebětín „Ríšova“, bus 52, 54
KOBYLÍN 398
Soběšice „Klarisky“, bus 43, 57

sudá-lichá		
I. úsek štafet		

16:15
16:15

3. závod Ligy brněnských škol v OB 2008/2009 Líšeň, Masarova			
finále Ligy brněnských škol v OB 2008/2009 Lesná, BCVČ Milénova			
1. závod Ligy brněnských škol v OB 2009/2010 Pisárky, Antropos		
2. závod Ligy brněnských škol v OB 2009/2010 Řečkovice			

9:30
9:30
9:30
9:30

B - odjezd zvláštního autobusu od Janáčkova divadla v 16:15 hod.
Ostatní starty tréninků budou značeny z uvedeného místa dopravy MHD.
Liga brněnských škol
7. 4.		
28. 5.		
17. 9.		
6. 10.		

V Brně 1. listopadu 2008

Libor Zřídkaveselý

Klub turistů a lyžařů Brno – VSK Univerzita Brno – SK Žabovřesky Brno
SK Radioklub Blansko – KOB Start Blansko – TJ Tesla Brno – Průkopník Brno – VSK MZLU Brno
KOB MOIRA Brno – KPS BETA Brno – MDDM Kuřim – TJ Loko-Ingstav Brno – TJ Spartak První Brněnská Brno
Jihomoravský kraj – město Brno – Sportovní centrum mládeže Jihomoravské oblasti – Nadace OB – Jihomoravská oblast
Jihomoravský kraj – město Brno – Sportovní centrum mládeže Jihomoravské oblasti – Nadace OB – Jihomoravská oblast
KOB MOIRA Brno – KPS BETA Brno – MDDM Kuřim – TJ Loko-Ingstav Brno – TJ Spartak První Brněnská Brno
SK Radioklub Blansko – KOB Start Blansko – TJ Tesla Brno – Průkopník Brno – VSK MZLU Brno
Klub turistů a lyžařů Brno – VSK Univerzita Brno – SK Žabovřesky Brno
Plán tréninků pro jednotlivé skupiny
DATUM
1. 4.
8. 4.
15. 4.
22. 4.
29. 4.

MAPA
A
B
C
D
DUB TROJÁK
fáborkovaná linie
COB
COB
paměťový COB
KOBYLÍN 398
hvězdice
linie
linie
linie
HOLEDNÁ – PISÁRKY okruhy
okruhy
sudá-lichá paměťové tandemy
AUGŠPERSKÝ POTOK COB
hvězdice krátké postupy
krátké postupy
VESELKA
věšák-sběrák
COB
okruhy
okruhy
VESELKA
–
–
–
noční COB
6. 5.
PANSKÁ LÍCHA
fáborkovaná linie
hvězdice scorelauf Švýcarská hra
13. 5.
KULATÝ DUB
okruhy
linie
krátká trať krátká trať
20. 5.
HÁDECKÁ PLANINA hvězdice okruhy
I. úsek štafet
I. úsek štafet
27. 5.
VEVEŘÍ
COB
věšák-sběrák
COB
traverzy
3. 6.
ŠKATULEC
okruhy
Hvězdice koridory pásy
10. 6.
KLAJDA
COB
COB
sprint
sprint
17. 6.
JEDOVÁ
fáborkovaná linie
okruhy
krátká trať krátká trať
24. 6.
LESNÁ
štafety
Štafety
štafety
štafety
					
					
					
2. 9.
KAMENNÁ KOLONIE COB
COB
sprint
sprint + KT
9. 9.
VEVEŘÍ
fáborkovaná linie
věšák-sběrák scorelauf Švýcarská hra
16. 9.
ZASTÁVKA
okruhy
hvězdice krátká trať
krátká trať
23. 9.
AUGŠPERSKÝ POTOK COB
okruhy
sudá-lichá
sudá-lichá
30. 10.
KOBYLÍN 398
věšák-sběrák
linie
I. úsek štafet
I. úsek štafet
!!! Na každém mapovém tréninku budou papírové kontroly nebo malé lampióny !!!
Skupiny :

A - nováčci (DH -10)
B - mladší žáci (DH -12)
C - starší žáci (DH -14, D -16)
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D - dorost + dospělí (H 15-, D 17-)
Délka tréninku :
A
			
			
		
B
			
			
		
C
			
			
		
D

linie		
- cca 1.5 km
hvězdice - do 200 m (10 hvězdic)
okruhy		
- cca 500 m (5 - 6 okruhů)
linie		
- cca 2.5 km
okruhy		
- cca 500 m (5 - 6 okruhů)
hvězdice - do 200 m (10 hvězdic)
okruhy		
- cca 700 m (5 - 7 okruhů)
hvězdice - do 300 m (12 a více hvězdic)
ostatní tréninky
- směrný čas 35´ (kat. H -14)
všechny tréninky
- směrný čas 50´ (kat. H -20A)

Klub turistů a lyžařů Brno – VSK Univerzita Brno – SK Žabovřesky Brno
SK Radioklub Blansko – KOB Start Blansko – TJ Tesla Brno – Průkopník Brno – VSK MZLU Brno
KOB MOIRA Brno – KPS BETA Brno – MDDM Kuřim – TJ Loko-Ingstav Brno – TJ Spartak První Brněnská Brno
Jihomoravský kraj – město Brno – Sportovní centrum mládeže Jihomoravské oblasti – Nadace OB – Jihomoravská oblast

*Zimní mapové tréninky
leden – březen 2009
http://zhusta.sky.cz
1. – 11. 1. HOLEDNÁ – PISÁRKY Pisárky – MHD 1, 25, 26, 37, 52, 68 1 : 10 000
				
12. – 25. 1. TRNŮVKA Rozdrojovice, hřiště – IDS 302
1 : 10 000
				
26. 1. – 8. 2. AUGŠPERSKÝ POTOK Žebětín, Ríšova – MHD 52, 54
1 : 10 000
				
9. – 22. 2. KOBYLÍN 398 Soběšice, Klarisky – MHD 43, 57 1 : 10 000
				
23. 2. – 8. 3. VEVEŘÍ Bystrc, Ečerova – MHD 1, 3, 52
1 : 10 000
				
9. – 22. 3. KULATÝ DUB Ochoz u Brna, rozcestí Kanice – IDS 201
1 : 10 000
				
Základní charakteristika tréninků:
• Délka i charakter trati bude shodný s technicky obtížným závodem na krátké trati (v brněnských podmínkách = tedy více
kontrol v oblastech s mnoha detaily)
• Budou připraveny tři tratě – H (25 až 30 minut), D (20 až 35 minut), HD (trať pro mladší v délce cca 25 minut).
• Mapový trénink je k dispozici po celou dobu stanovenou rozpisem.
• Na kontrolách budou fixní vodě odolné lampióny.
• Mapy budou vždy připraveny v mapníku a s popisy kontrol.
• Přihlášky na každý trénink e-mailem Liboru Zřídkaveselému – 604 996 773, zr@jaroska.cz
• Mapa bude připravena k vyzvednutí na vrátnici ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4 (vždy v obálce na jméno).
• Změřený čas nahlaste Liboru Zřídkaveselému.
• Vítězné časy budou zveřejněny na oddílových internetových stránkách a vítěze čeká sladká odměna.
• Doprava na trénink je individuální. Dopravní spojení lze zjistit pomocí stránek DPMB – www.dpmb.cz.
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*Noční mapové tréninky
listopad 2008 – březen 2009
http://zhusta.sky.cz
14. 11.
RAKOVECKÉ ÚDOLÍ
Bukovinka 17:00
28. 11.
DEBLÍN
Deblín
16:30
12. 12.
LEDKOVÁ HUŤ
Boskovice 16:00
			
		
Vánoční prázdniny
				
4. 1.
AUGŠPERSKÝ POTOK Žebětín
16:30
16. 1.
ŠKATULEC Kuničky
17:00
29. 1.
KRAVÍ HLAVA
Zhoř
17:00
13. 2.
ZASTÁVKA Zastávka u Brna
17:30
				
		
Jarní prázdniny
				
7. 3.
VRACOV Vracov (v rámci soustředění)
13. 3.
ZBRASLAV Zbraslav 18:00

18:00

Základní charakteristika tréninků:
• Odjezd je vždy v uvedeném čase od Bohémy.
• Přihlášky na každý trénink nejpozději do středy rána Liboru Zřídkaveselému – 604 996 773, zr@jaroska.cz
• Informace o dopravě vždy ve středu na tréninku ZBM nebo od středy na internetových stránkách ZBM.
• Noční mapové tréninky budou připraveny v délce okolo 50 minut pro muže a 40 pro ženy.
• Délka i charakter trati budou připomínat závod na krátké trati.
• Budou se nepravidelně střídat tréninky s intervalovým startem a hromadným startem.
• Na kontrolách budou reflexy.
• Mapy budou vždy připraveny v mapníku a s popisy kontrol.
• U každého tréninku bude po tréninku připraven v dostatečném množství teplý čaj.

*BĚŽECKÉ TRÉNINKY
listopad 2008 – březen 2009
http://zhusta.sky.cz
22. 11.
Brněnský běžecký pohár „1“
Kuřim, ZŠ Tyršova
9:30
29. 11.
Obora
Rozdrojovice, chata D. Švejcarové, bus IDS 9:46 10:00
6. 12.
Brněnský běžecký pohár „2“
Základní škola Jehnice 9:30
13. 12.
Běh na Býčí skálu
Řečkovice, Zamilovaný háj, tramvaj 1
9:30
20. 12.
VT Sklené – bez tréninku		
				
23. 12.
Vánoční běh okolo Brna Mariánské údolí, konečná bus 45 9:00
24. 12.
Běh na Babu
Skalka za Medláneckým kopcem
9:30
26. 12.
Brněnský běžecký pohár „3“
Sokolovna Syrovice
9:30
				
Nový rok
				
3. 1.				
10. 1.
Brněnský běžecký pohár „4“
Křenovice 9:30
17. 1.
běh s mapou „okolo přehrady“
Bystrc „Přístaviště“, zastávka tramvaje 1, 3, 11
24. 1.
Brněnský běžecký pohár „5“
Radostice 9:30
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9:30

31. 1.
Brněnská zimní liga – Hromniční trápení
Blansko
10:00
7. 2.
Brněnský běžecký pohár „6“
Základní škola Kanice 9:30
14. 2.
běh s mapou „Moravským krasem“ Líšeň „hřbitov“, konečná autobusu 58
21. 2.
Brněnský běžecký pohár „7“
Základní škola Ráječko 9:30
				
Jarní prázdniny
				
1. 3.
VT Špindlerův Mlýn – bez tréninku		
7. 3.
Brněnský běžecký pohár „8“
Sokolovna Modřice
9:30
14. 3.
běh s mapou „na Babí lom“
Útěchov, konečná autobusu 43, 57 9.30
21. 3.
Brněnský běžecký pohár „9“
hotel Myslivna, bus 58 zast. „Myslivna“
28. 3.
První jarní kufr
Prostějovsko
?
4. 4.
Brněnský běžecký pohár „10“
Brněnská přehrada, TJ Lodní sporty Rakovec

9:30

9:30
9:30

Tréninky napsané skloněným písmem jsou atletické závody, vždy na tratích 5km/10km, většinou po asfaltu. Start kategorie žen je
v 10:15 hod., start kategorie mužů je v 11:00 hod. Přihlášky na místě 15 minut před startem. Vklad 30,- Kč. Závody jsou hodnoceny
do žebříčku a počítá se 8 nejlepších výsledků.
Ostatní tréninky jsou jako každý rok.

*Soustředění Sklené
Datum: 18. až 21. prosince 2008 – čtvrtek až neděle
Odjezd: ve čtvrtek 18. prosince v 16:24 vlakem z Brna hl. nádraží (sraz 16:15 ve vestibulu nádraží. Jízdenku zakoupit do stanice
Žďár nad Sázavou (R 676). Ve Žďáru přestup na autobus směr Sněžné, odjezd 17:50.
Příjezd: v neděli 21. prosince 16:18 (14:47) nebo 17:38 (16:30) vlakem do Brna.
Ubytování: Turistická základna DDM Žďár nad Sázavou Sklené - klasické místo našich soustředění. Ubytování na postelích v
povlečených peřinách. WC a sprcha na pokoji.
Stravování: částečně společné. Každý pokud má možnost si nechá doma udělat buchtu, kterou budeme společně snídat. K
obědu bude zajištěno společné stravování formou polévky a nějaké lehčí jídlo. Večeře budou z vlastní kapsy na Třech Studních –
výlet cca. 2 km. Po celý den bude k dispozici společný čaj.
Náplň: lyže (pokud bude sníh), běhání, mapa (pokud sníh vůbec nebude). V sobotu večer oddílové vánoce.
S sebou: lyže (pokud bude sníh), plavky, věci na běhání, maratonky a orientky (pokud sníh nebude), věci co běžně potřebujete,
tréninkový deník, hry na dlouhé 3 zimní večery a další dle toho co Vás napadne.
Cena: 850,– Kč. V ceně je ubytování, doprava a náklady na společné jídlo. Peníze budu vybírat v průběhu soustředění.
Přihlášky: nejpozději do 7. prosince 2008, kapacita není omezena
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*Program na prosinec až únor
* 8. – 9. 11. – SO, NE – ODDÍLOVÝ PŘEBOR – centrum: Jedovnice
*14. 11. – ST – Mistrovství Brna v NOPB – Bystrc, ZŠ Heyrovského – sraz: do 18:00 – mapa: Bystrc (1:5 000, E=2m) – přihlášky
do *10. listopadu na internetu – start: 18:15 – trať je dlouhá 2500 m a má 20 kontrol – předpokládaný čas vítěze je 20 minut
*15. 11. – PÁ – noční mapový trénink – Bukovinka – sraz: 17:00 u Bohémy – mapa: Rakovecké údolí (1:10 000, E=5m) – typ
tréninku: Scorelauf + krátká trať – doprava: osobními auty
*22. 11. – SO – Brněnský běžecký pohár (1. závod) – Kuřim, ZŠ Tyršova – sraz do 9:30 hod. – 5km 10:15 hod., 10km 11:00
hod. – přihlášky předem nejsou třeba, na místě s vkladem 30,– Kč – doprava vlastní
*28. 11. – PÁ – noční mapový trénink – Deblín – sraz: 16:30 u Bohémy – mapa: Deblín (1:10 000, E=5m) – typ tréninku: Trať
s motýlky – doprava: osobními auty
*29. 11. – SO – mapový trénink – Rozdrojovice – sraz: 10:00 – mapa: Obora (1:20 000 nebo 1:15 000, E=5m) – typ tréninku:
vrstevnicový + normální COB – doprava: autobus IDS z Bystrce ZOO, odjezd v 9:46
*6. 12. – SO – Brněnský běžecký pohár (2. závod) – základní škola Jehnice – sraz do 9:30 hod. – 5km 10:15 hod., 10km 11:00
hod. – přihlášky předem nejsou třeba, na místě s vkladem 30,–Kč – doprava vlastní, v dosahu MHD
*7. 12. – NE – Brněnská zimní liga (1. závod) = Zhustův sprint – Brno, Denisovy sady (kolonáda) – sraz: do 14:15 – start 00:
14:30 – mapa: Brno (1:4 000, E=5m) – doprava: individuální
*12. 12. – PÁ – noční mapový trénink – Boskovice – sraz: 16:00 u Bohémy – mapa: Ledková huť (1:10 000, E=5m) – typ
tréninku: Hagaby – doprava: osobními auty
*13. 12. – SO – Běh na Býčí skálu – Řečkovice, Zamilovaný háj – sraz: do 9:00 – start: 10:00 – přihlášky předem nejsou třeba
– doprava: individuální, v dosahu MHD
*18. až 21. 12. – ČT–NE – Soustředění Sklené – viz samostatný rozpis akce
*23. 12. – ÚT – Běh okolo Brna – tradiční cca 15 ročník předvánočního oběhnutí Brna – Mariánské údolí – Pod Hádkem – Nový
Dvůr – Březina – Zadní pole – Babice na d Svitavou – Alexandrovka – Adamov – Útěchov (cca 120 min; MHD) – Soběšice – Lesná
– Husovice – sraz do 9:00 hod. V Mariáském údolí – doprava autobusem číslo 45 s odjezdem v 8:23 z Lesné, Haškovi (Štefánikova
čtvrť 8:29; Stará Osada 8:37; Dělnický dům 8:41)
*24. 12. – ST – Běh na Babu – Skalka za Medláneckým kopcem – sraz do 9:30 hod. – doprava vlastní (MHD tram č. 12,13)
*26. 12. – PÁ – Brněnský běžecký pohár (3. závod) – sokolovna Syrovice – sraz do 9:30 hod. – 5km 10:15 hod., 10km 11:00
hod. – přihlášky předem nejsou třeba, na místě s vkladem 30,–Kč – doprava vlastní
1. – 11. 2. – PO až NE – Zimní mapový trénink – mapa Holedná–Pisárky – přihlášky o mapy Zhustovi – centrum: Pisárky;
MHD 1, 25, 26, 37, 52, 68
* 4. 1. – NE – První trénink po vánočních prázdninách – Noční mapový trénink –pravidelné tréninky začínají opět od pondělí
5.ledna 2009
*4. 1. – NE – noční mapový trénink – Žebětín – sraz: 16:30 v Žebětíně (konec zástavby směrem k poli uprostřed lesa) – mapa:
Augšpurský potok (1:10 000, E=5m) – typ tréninku: Okruhy – doprava: osobními auty
*10. 1. – SO – Brněnský běžecký pohár (4. závod) – Křenovice, sportovní hala – sraz do 9:30 hod. – 5km 10:15 hod., 10km
11:00 hod. – přihlášky předem nejsou třeba, na místě s vkladem 30,–Kč – doprava vlastní
*11. 1. – NE – Brněnská zimní liga (2. závod) – Onos sprint – Řečkovice, ZŠ Horácké náměstí – sraz: do 14:15 – start 00: 14:30
– mapa: Řečkovice (1 : 4 000, E=1m) – doprava: individuální (nejlépe tramvají číslo 1)
*12. – 25. 1. – PO až NE – Zimní mapový trénink – mapa |Trnůvka – přihlášky o mapy Zhustovi – centrum: Rozdrojovice;
IDS 302
*16. 1. – PÁ – noční mapový trénink – Kuničky – sraz: 17:00 u Bohémy – mapa: Škatulec (1:10 000, E=5m) – typ tréninku:
scorelauf – doprava: osobními auty
*17. 1. – SO – trénink – Bystrc, „Přístaviště“ (zastávka tramvaje číslo 1, 3, 11) – sraz: 9:30 – běh s mapou „okolo přehrady“ –
dorost a starší – sraz je v běžeckém oblečení
*24. 1. – SO – Brněnský běžecký pohár (5. závod) – Radostice – sraz do 9:30 hod. – 5km 10:15 hod., 10km 11:00 hod. – přihlášky předem nejsou třeba, na místě s vkladem 30,–Kč – doprava vlastní
*26. 1. – 8. 2. – PO až NE – Zimní mapový trénink – mapa Augšpurský potok – přihlášky o mapy Zhustovi – centrum: Žebětín,
„Ríšova“; MHD 52, 54
*29. 1. – ČT – noční mapový trénink – Zhoř – sraz: 17:00 u Bohémy – mapa: Kraví hlava (1:10 000, E=5m) – typ tréninku:
scorelauf + krátká trať – doprava: osobními auty
*29. 1. až 1. 2. – ČT–NE – Soustředění Tři Studně – viz samostatný rozpis akce
*31. 1. – SO – Brněnská zimní liga (3. závod) – Hromniční trápení – Blansko – podrobnější informace v lednovém čísle Polarisu – detailní rozpis dosud nebyl vydán
*7. 2. – SO – Brněnský běžecký pohár (6. závod) – Kanice, základní škola – sraz do 9:30 hod. 5km 10:15 hod., 10km 11:00
hod. – přihlášky předem nejsou třeba, na místě s vkladem 30,–Kč – doprava vlastní
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*8. 2. – NE – Brněnská zimní liga (4. závod) – AHA cup – Líšeň (louka u slévárny Zetoru – zastávku autobusu číslo 58 „slévárna Zetor“) – sraz do 14:15 hod. – start 00 = 14:30 – mapa: Stará Líšeň (1 : 4 000, E = 5m) – doprava: inviduální (tramvají číslo
8 nebo autobus číslo 58)
*9. – 22. 2. – PO až NE – Zimní mapový trénink – mapa Kobylín 398 – přihlášky o mapy Zhustovi – centrum: Soběšice
„Klarisky“; MHD 43, 57
*13. 2. – PÁ – noční mapový trénink – Zastávka u Brna – sraz: 17:30 u Bohémy – mapa: Zastávka (1:10 000, E=5m) – typ
tréninku: normální trať – doprava: osobními auty
*14. 2. – SO – trénink – Líšeň, hřbitov (konečná autobusů 58) – sraz: 9:30 – běh s mapou „Moravským krasem“ – dorost
a starší – sraz je v běžeckém oblečení
*21. 2. – SO – Brněnský běžecký pohár (7. závod) – Ráječko, sportovní hala – sraz do 9:30 hod. 5km 10:15 hod., 10km 11:00
hod. – přihlášky předem nejsou třeba, na místě s vkladem 30,–Kč – doprava vlastní, vlak směr Svitavy
*21. – 28. 2. – NE až SO – Soustředění Špindlerův Mlýn – podrobnější informace na jiném místě v tomto časopise – přihlášky do *20. ledna 2009 Zhustovi.
*23. 2. – 8. 3. – PO až NE – Zimní mapový trénink – mapa Veveří – přihlášky o mapy Zhustovi – centrum: Bystrc, „Ečerova“;
MHD 1, 3, 52
Zhusta

rozpis tréninků od 1. listopadu 2008
Den

Doba
15:00 – 17:00
15:30 – 17:30

Skupina
žactvo
Zhusta

Typ tréninku
mapový + teorie
běžecký

Úterý

20:00 – 21:15

Zhusta

posilování

tělocvična Veveří – Právnická fakulta

Středa

16:00 – 17:30

všichni

běžecký + teorie

BCVČ Lesná – Mílenova ulice

tělocvična
tělocvična
aerobick
hry

tělocvična Kotlářská – ZŠ Kotlářská
tělocvična Kotlářská – ZŠ Kotlářská
tělocvična Kotlářská – ZŠ Kotlářská
tělocvična Kotlářská – ZŠ Kotlářská

noční mapový
trénink
florball
BBP, mapový
BZL

okolí Brna (doprava osobními auty)
tělocvična Kotlářská – ZŠ Kotlářská
tělocvična Kotlářská – ZŠ Kotlářská
viz samostatný rozpis tréninků
4× za zimu orientační závod

Pondělí

14:00 – 15:00 začátečníci
16:00 – 17:00
žáci
Čtvrtek
17:30 – 18:30
Zhusta
20:00 – 21:30
Zhusta
16:00 – 21:00
18:00 – 19:00
19:00 – 20:00
Sobota
9:30
Neděle
14:00
Pátek

Zhusta
Arnošt
Arnošt
všichni
všichni

Místo
Žabovřesky – Rosnička
Žabovřesky – Rosnička

*Organizace oddílu ZBM v roce 2009
předseda oddílu: Libor Zřídkaveselý
hospodář: Libor Zřídkaveselý a Martin Veselý
přihlášky: Martin Veselý
trenéři: L. Jemelíková, J. Kabáthová, M. Jindřišková a L. Zřídkaveselý
MTBO: Ladislav Svoboda
prozatimní skladník: Libor Zřídkaveselý a stálý se nadále hledá
vydávání oddílového časopisu Polaris: Tomáš Dlabaja, Richard Pátek a Filip Dědic
správa oddílových stránek: Libor Zřídkaveselý, Richard Pátek
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Oddílové příspěvky, přihlášku na závody, zálohy:
Je potřeba je zaplatit nejpozději do 28. února 2009. Současně se zaplacením příspěvků je třeba zaplatit příslušnou částku spoluúčasti a zálohu za závody. Vyučtování letošního roku bude přílohou lednového Polarisu..
Oddílové informace:
Budou šířeny obdobným způsobem jako v letošním roce. Tedy cca 10 x ročně výjde oddílový časopis Polaris, ve kterém naleznete
informace na řádově jeden až jeden a půl měsíce dopředu + další články o proběhnutých akcích i o dalších aktvitách oddílu. Plán
oddílových akcí dále naleznete na oddílových stránkách http://zhusta.sky.cz .
Přihlašování na soustředění:
Většina soustředění je určena všem členům oddílu. U informací o soustředění je vždy uvedeno, komu je třeba se přihlásit. Tomu
tedy směřujte pokud možno včas své přihlášky způsobem, který je u informací vždy uveden.
Vedoucí na závodech:
Pokud budete určeni jako vedoucí na závodech, proveďte prosím následující úkony:
•Vyzvedněte si u Martina Veselého kopii přihlášky společně s kopií rozpisu a tedy místem, kam je třeba dorazit.
•U Martina Veselého si vyzvedněte kopii dokladu o zaplacení (výpis on-line převodu) nebo peníze (ty budou případně u Libora
Zřídkaveselého), když se jedná o oblastní žebříček + pokud se jede autobusem, doklad o objednání autobusu (ten je u Zhusty).
•Na závodech odprezentujte oddíl, zaznamenejte do kopie přihlášky ty, kteří se závodu nezúčastnili. Při dopravě autobusem na
dva dny nezapomeňte zjistit, kde je ubytování a zejména, kde je ubytován řidič autobusu (u pořadatelů vyžadujte plánek jeho
ubytování).
•Po závodech doneste doklady Veseláčkovi nebo Zhustovi a proveďte vyučtování peněz.
Organizace tréninků:
Bude probíhat stejně jako v minulých letech. Pokud budete osloveni – Zhustou. Dostanete obálku, ve které naleznete podrobné
pokyny, jak připravit trénink a podle těchto pokynů, prosím, postupujte co nejpečlivěji.
Organizace závodů:
V příštím roce pořádáme M ČR na klasické trati a jeden závod Jihomoravské ligy. Podzimní mistrovství bude naší nejdůležitější
pořadatelskou zkouškou v příštím roce. Všechny členy oddílu bych tedy chtěl poprosit, aby počítali s datem 19. a 20. září 2009.
Ostatní:
Náš oddíl má již poměrně dostatečné množství oddílových věcí. Svoji sounáležitost k oddílu byste měli vyjadřovat také tím, že
závodíte v oddílových dresech, pokud jdete na stupně vítězů, jdete v oddílovém overalu nebo tričku. Máte možnost si kdykoliv u
Zhusty vyzvednout oddílovou čelenku nebo koupit některé z uvedných oblečení.
Financování a osobní účty v roce 2008
Osobní účty
vede Martin Veselý, dotazy na aktuální stav směřujte na veselacek@atlas.cz.
Stav osobních účtů bude uzavřen vždy k 31. prosinci.
Plnění osobních účtů
•Bezhotovostně na účet v ČSOB číslo 177571562/0300, v.s. 001xxxx (xxxx = registrační číslo). Celá částka bude připsána na osobní
číslo dle registračního čísla.
•Bezhotovostně na účet v ČSOB číslo177571562/0300, v.s. 002xxxx (xxxx = registrační číslo). Tento příjem bude SK deklarován jako
dar, který můžete odečíst ze základu daně při ročním zúčtování daně z příjmu. Proto bude 10% částky převedeno na účet oddílu a
zbývajících 90% na osobní účet. Daň, kterou nezaplatíte, činí 15 až 32% podle výšky ročního příjmu (základu daně). Následně zašlete na zr@jaroska.cz podklady pro smlouvu – jméno, adresu, rodné číslo. Darující osoba nemusí být členem oddílu (rodiče apod.).
Darovaná částka nesmí být nižší než 1 000,– Kč a maximální možnost odečtu ze základu daně je 10%.
•Hotově Liboru Zřídkaveselému.
Čerpání z osobního účtu
•Oddílové příspěvky, příspěvky na závody, zálohy na závody
•Soustředění
Oddílové příspěvky
Oddílové příspěvky pro rok 2009 budou ve výší 1 300,¬– Kč, pro ty kteří se pravidelně neúčastní závodů nebo jsou cizími státními
příslušníky ve výši 700,– Kč. Součástí příspěvku je i příspěvek SK ve výši 350,– Kč, registrace ČSOB ve výši 60,– Kč a příspěvek do
BCVČ Lesná cca. 200,– Kč.
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Příspěvky a zálohy na závody
příspěvek záloha
celkem
oblastní žebříček (žactvo/ostatní)
0/0
200/400 200/400
žebříček B-Morava (po kategorii HD20 / ostatní) 500/800 600
1100/1400
Žebříček A (po kategorii HD20 / ostatní)
600/1000 700
1300/1700
MTBO
500
500
1000
Příspěvek se platí podle toho, kterých závodů se chcete zúčastňovat (ŽA nebo ŽB) + případně MTBO. Záloha se dává jen jedna a to
ta nejvyšší částka, pokud se chcete zúčastňovat více akcí (např. oblastňáky + ŽA (věk 18 let) = 600.– Kč příspěvek + 700,– záloha).
Zaplacením máte na závody hrazenou dopravu, vklady, případně ubytování v plné výši na závody OB i MTBO. Ti kteří zaplatí příspěvky jen 700,– Kč a chtějí se zúčastňovat jen několika málo oblastních žebříčků mohou zaplatit nižší zálohu 200,– Kč.
Obecná pravidla financování
•Oddíl hradí v plné výši všem svým členům náklady spojené s tréninky (tělocvičny, autobusy, mapy, pronájmy šaten, dráhy).
•Oddíl přispívá na činnost svých členů podle následujících pravidel: zisk licence „A“ = 1 500,– Kč na osobní účet; licence „R“ =
1 000,– Kč na osobní účet; licence „E“ = 1 500,– Kč na osobní účet; v MTBO licence „E“ = 1 000,– Kč na osobní účet. Částka je
připsána vždy k 31. prosinci roku ve kterém byla licence získána.
•Oddíl hradí vklady, dopravu, ubytování na štafety a mistrovské závody OB (mimo dopravy) v plné výši všem, kteří zaplatili oddílové příspěvky.
•Oddíl hradí vklady, dopravu, ubytování na oblastní žebříčky v plné výši všem, kteří uhradili oddílové příspěvky ve výši 1300,– Kč,
ostatním se nutné náklady na účast odečtou ze zálohy na osobním účtu (vklad, doprava, případné ubytování).
•Oddíl hradí vklady, dopravu, ubytování na závody žebříčku A nebo B či MTBO v plné výši všem, kteří uhradili oddílové příspěvky
ve výši 1300,– Kč + příslušný příspěvek a zálohu, ostatním se nutné náklady na účast odečtou ze zálohy na osobním účtu (vklad,
doprava, případné ubytování). Pokud byl zaplacen příspěvek na žebříček „A“ a závody žebříčku „B“ se nekryjí a jsou samostatně, pak
oddíl těmto závodníkům plně hradí účast (vklad, doprava, ubytování).
•Prázdninové závody si financuje každý člen v plné výši.
•Členové, kteří nevyrovnají dlužné částky z minulého období či nezaplatí oddílové příspěvky, nebudou přihlašováni na závody.
•Pokud se člen neodhlásí do data uzavření přihlášek ze závodu kam se přihlásil a nemůže na něj jet, je povinen uhradit marné
náklady vynaložené klubem v plné výši (vklad, ubytování, doprava). Příslušná částka mu bude odečtena z osobního účtu.
•oustředění se řídí pokyny vydanými ke každému soustředění a oddíl na ně přispívá částkou, o které rozhoduje výbor oddílu.
Přihlašování na závody
Bude probíhat pouze elektronickým způsobem. vyjímka jsou žáci a začátečníci. Ti se budou moci přihlašovat i u Jitky nebo Martiny.
Přihlašování na závody má na starost Martin Veselý. Pokud tedy nejste přihlášeni, je třeba se přihlásit do termínu, který bude
uveden u závodu v časopise nebo na internetu. Pokud Vám nefunguje vaše přístupové jméno a heslo do naší oddílové sekce, kontaktujte Richarda Pátka, který vám tyto údaje poskytne.
V krajní nouzi pak můžete využít některé z telefonnch linek.
Kontakt: Richard Pátek, mobil – 721 111 301, e-mail – arnost.p@centrum.cz
Kontakt: Martin Veselý, mobil – 605 449 866, e-mail – veselacek@atlas.cz
Internetová sekce: http://www.sky.cz/zhusta
Upozornění: Dodržujte prosím data přihlášek a pokud možno se na závody nepřihlašujte individuálně, ale vždy prostřednictvím
Martina Veselého. Pokud se někdo přihlásí sám přímo pořadatelům daného závodu, vyřídí si přihlášku na prezentaci sám (pokud
vůbec bude přihlášen), včetně zaplacení.
Kdo se může a kam přihlásit
oblastní žebříček a vícedenní závody – všichni (i úplní začátečníci)
žebříček B-Morava – držitelé licence A,B a veteráni
žebříček A – držitelé licence A
Všichni závodnicí kategorií D,H-20, 21 se mohou přihlásit na kterýkoliv závod v ČR mimo Mistrovství ČR (dle pořadí v Rankingu)
a v případě, že v tomto závodě bude více podkategorií (E, A, B, C, D) uveďte v přihlášce do poznámky do jaké podkategorie chcete
přihlásit. Na oblastních závodech bude vypsána kategorie D21D, H21D (zkrácená trať).
Přejeme vám mnoho úspěchů ve sportovní sezóně 2009!
za vedení oddílu L. Svoboda,M. Veselý, R. Pátek a L. Zřídkaveselý

