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Úvodní slovo 
 

Rok 2020 byl pro náš oddíl v mnohém přelomovým a zvláštním. Vše začalo již na 
loňském oddílovém přeboru, kdy bylo zvoleno nové vedení oddílu, ve kterém po cca 20 letech 
nefiguroval dlouholetý předseda oddílu Libor. Protože platnost členské schůze, která tak 
rozhodla, byla právně napadena, konala se v lednu letošního roku členská schůze opakovaná, 
na které většina účastníků potvrdila vůli po změně. Krom nového vedení jsme si zvolili i 
pravidla fungování oddílu, jakési stanovy, kterými se chceme řídit. Obměna vedení oddílu 
znamenala, že část členů se rozhodla přestoupit do jiných oddílů, ponejvíce do PBM a TBM. 
Aktuální počet členů oddílu je tedy 318 (stav k 31.12.2020).  

Průběh letošní sezony byl do velké míry poznamenán pandemií Covid-19. Na začátku 
roku tak proběhla jen soustředění v Portugalsku a na Lipici, načež se na konci března začaly 
rušit závody, omezovala se možnost tréninků, a vše vyvrcholilo zrušením celé oficiální jarní 
závodní sezony. Zkoušeli jsme na vše reagovat obratem; začali jsme organizovat ve 
spolupráci s Teslou víkendové mapové koronatréninky, upravili jsme tréninky v tělocvičně, 
zavedli jsme on-line mapovou teorii. Díky nemožnosti závodění v podstatě do konce prázdnin 
se fenoménem letošního roku v oddíle stalo běhání TrailTour, po loňském úžasném finiši, 
který nakonec jen těsně nestačil na zisk prvního místa v klubech, bylo letos jasné, že TéTéčka 
chceme vyhrát. Přestože možnosti sportování byly v průběhu roku různými způsoby 
omezovány, organizovali jsme nadále i soustředění a akce pro naše naděje.  

Navzdory objektivním potížím jsme ale nezaháleli ani na poli pořadatelském a 
závodním. V září jsme i při nařízených omezeních úspěšně uspořádali mistrovství České 
republiky na klasické trati, veteraniádu České republiky na klasické trati a závod oblastního 
žebříčku. A přestože závodní sezona se nám nakonec smrskla do pouhých šesti týdnů, 
dosáhli jsme řady úspěchů a naši závodníci získali 5 mistrovských medailí a dalších 17 
umístění do 10. místa. 

Změnilo se vydávání Polarisu, o který se od letošního roku hezky stará dorostenecká 
skupina - v průběhu roku vyšla 4 čísla.  

Dovolte mi, abych poblahopřál všem úspěšným závodníkům a celému oddílu popřál 
chuť do tréninku a zdraví, abyste své tréninky zvládli v takové kvalitě a množství, jak 
odpovídá vašim představám. Také bych velmi rád upřímně poděkoval všem členům vedení 
oddílu, všem trenérům, všem mentorům, všem vám, kteří se pravidelně zapojujete do chodu 
oddílu. Nebudu jmenovat, protože bych nerad na někoho zapomněl, ale hluboce si vážím toho 
neskutečného zápalu, toho množství času a úsilí, které Žabinám věnujete. Věřím, že jsme 
letos společně zvládli překonat mnohé překážky, ale je stále co zlepšovat. Pokud budete mít 
jakýkoliv nápad, připomínku, chuť se zapojit, pomoci, prosím, obraťte se na kohokoliv z 
vedení.Pamatujte, že oddíl bude vždy tak dobrý, jaký si ho sami uděláme. 

Velké díky všem!  

Honza Fiala 

 



Zhodnocení sezony 
 

Závodní sezona 2020, jakkoliv byla "divná", už definitivně skončila, a je proto nejvyšší 
čas si připomenout, jak se nám dařilo a jak sezona vypadala. Po opakované členské schůzi v 
lednu se sezona rozjela poměrně standardním způsobem, jeli jsme na tradiční pololetní 
soustředění na Sklené, v únoru bylo soustředění v Portugalsku a v březnu ve Slovinsku na 
Lipici. Bohužel pak přišel koronavirus a věci se značně zkomplikovaly. Všechna další 
zahraniční soustředění jsme museli zrušit, závody se v podstatě ani nerozběhly a přišel první 
nouzový stav a zákaz hromadných akcí. Operativně jsme zavedli alternativní tréninky, při 
kterých se setkávalo jen tolik osob, kolik bylo povoleno, a začali především ve spolupráci s 
Teslou organizovat takzvané koronatréninky, kdy od pátečního odpoledne do neděle jsou 
postavené tratě, na stránkách máme odkazy ke stažení map a lidi jezdí na tréninky podle 
časového rozpisu tak, aby se pokud možno nepotkávali. 

Postupem času se situace s teplem začala lepšit, a mohli jsme se tak postupně vrátit 
ke standardnímu formátu tréninků. V Brně byly organizovány veřejné závody letní ligy, s 
našimi nejlepšími dorostenci jsme se zúčastnili dvou utkání TSM Jižní Morava proti TSM 
Pardubicko, kdy to první pořádaly Pardubice v Čachnově a druhé my v Novém Městě. Pak už 
přišly prázdniny a vícedenní závody, v průběhu léta proběhla soustředění ve Svratouchu, na 
Liberecku, moc povedený tábor u Kralovic a od začátku září začala velmi zkrácená soutěžní 
sezóna.  

19. září jsme úspěšně uspořádali Mistrovství České republiky v orientačním běhu na 
klasické trati, o den později, 20. září, jsme uspořádali rovněž Veteraniádu České republiky na 
klasické trati a závod Jihomoravské ligy. V půlce října ovšem přišel druhý ban závodů a 
posléze druhý nouzový stav, který platí dodnes. Přešli jsme tedy zpět na omezené tréninky, 
znovu zavedli online teorii, posilování a další a samozřejmě zase došlo i na koronavirové 
víkendové tréninky pro celou oblast. Na podzim jsme přesto ještě zvládli uspořádat 
soustředění v Lipnici a v prosinci se podařilo využít epidemiologického rozvolnění a 
uspořádat tradiční Sklené.  

V průběhu celého roku jsme tak s respektem k případným omezením pořádali 
tréninky a soustředění pro děti a mládež, včetně výcvikového tábora v průběhu letních 
prázdnin. Úspěšná práce našich trenérů se pak zaslouženě projevila ziskem 5 licencí A a 6 
licencí B z žebříčku Jihomoravské ligy. 

 

Našimi nejlepšími závodníky v loňském roce tedy byli: 

 

Žactvo: Eva Marková a Tomáš Urbánek 

Mládež: Markéta Rotková a Josef Štěrbák 

Dospělí: Adélka Indráková a Miloš Nykodým 
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Žactvo 

Závěr roku 2019 a leden 2020, kdy se řešily změny ve vedení oddílu, byl pro nás ve 

znamení hledání nových prostor pro trénování dětí. Ze ZŠ Milénova jsme se přesunuli do 

Řečkovic na ZŠ Novoměstské a z tělocvičny na ZŠ Kotlářská na ZŠ Merhautova a na Rosničku. 

Na jaře pak místo čtvrteční tělocvičny byly tréninky na atletickém stadionu Pod Palackého 

vrchem. 

Na jaře se naše trenérská skupina rozhodla pro změnu rozložení tréninků v rámci 

týdne. Od září se hlavní (mapový) trénink přesunul ze středy na úterý, druhý trénink 

atletika/tělocvična zůstal ve čtvrtek. Od skupiny žáci 1 jsme pak přidali trénink v pondělí - 

celoročně v tělocvičně (Rosnička). Nakoupili jsme sportovní pomůcky - atletické žebříky, 

překážky, balóny. 

Celá sezóna byla samozřejmě velmi poznamenána epidemií. Na přelomu ledna a 

února se nám ještě podařilo uspořádat tradiční soustředění na Skleném. Další jarní akce 

musely být zrušeny. Proto jsem moc ráda, že se nám podařilo využít příležitosti a uspořádat 

narychlo soustředění v červenci ve Svratouchu. Na tomto soustředění bylo fajn taky to, že 

jsme několik tréninků naplánovali společně s Teslou a byla příležitost podpořit přátelské 

vztahy. 

Další prázdninovou akcí byl tábor. Letos se konal v Kralovicích na Plzeňsku a 

účastnila se ho téměř stovka Žabiňáků. Poslední akcí, kterou jsme stihli před další vlnou 

epidemie bylo pěkné soustředění v Lipnici. 

Co se týče závodů, tak na jaře proběhlo 6 závodů Jihomoravské letní ligy, na podzim 5 

závodů Jihomoravské ligy společně jsme se s žáky účastnili i prázdninového závodu Cena 

východních Čech. Z minulých let máme zkušenost, že na tréninky nám chodí hodně dětí, ale 

na závody je ta skupina už mnohem méně početná, takže jsme vyzkoušeli motivaci ve formě 

červených oddílových triček za častou účast na závodech. Myslím, že se tento projekt dětem  

líbil a chtěla bych na něj navázat i v další sezóně. 

S příchodem podzimních karanténních opatření jsme začali dětem po jednotlivých 

skupinách nabízet online hodiny OB, na kterých procvičujeme mapovou teorii, snažíme se děti 

motivovat k individuálnímu sportování a využívání nabídky koronatréninků. 

Chtěla bych poděkovat všem trenérů, za jejich práci s dětmi a nejen jim, ale také 

skupině rodičů, která nám pravidelně na tréninzích pomáhá.  

 
Andrea Firešová 

 

 

 



Dorost a dospělí 
 

Z informací, které nejsou k nalezení výše bych moc rád vypíchl přípravu “corona” 

tréninků, které nám všem pomohly překonat období bez závodů a zároveň jsem si jistý, 

ževýrazně pozvedly veřejné mínění týkající se našeho oddílu mezi OB veřejností.  

 

Co se trénování týká, došlo ve výkonnostní skupině k několika změnám. Kolektiv 
našich trenérů, který byl mimochodem v průběhu roku posílen nejen o renomovaného 
odborníka Tomáše Kalinu ale o také Gabču Hiršovou a Sašu Jordanova, se dohodl na zásadní 
změně v přístupu k tréninkům; zařadili jsme ve větší míře posilování a upravili skladbu 
tréninkového týdne tak, aby lépe odpovídala změněným nárokům na jednotlivé typy tréninků. 
Mimo jiné to znamenalo přesunutí mapových tréninků na úterky .Pod vedením Tomáše Kaliny 
jsme zahájili silovou přípravu (již teď se ukazují výsledky v podobě sníženého počtu zranění). 
Dále se postupně daří zapojit do trénování starší ať již formou mentorování nebo jako reálné 
trenéry. 

Naši závodníci se i letos účastnili mistrovských závodů a vedli si velmi úspěšně - 
umístění mezi deseti nejlepšími na letošních mistrovstvích získali:Na mistrovství České 
republiky ve sprintu v kategorii mladších dorostenců Vojta Marek 7. místo a Pepa Štěrbák 10. 
místo, v kategorii mužů Miloš Nykodým 4. místo a Ondra Hlaváč s Otou Hiršem se podělili o 6. 
místo. 

Na mistrovství České republiky sprintových štafet v kategorii dorostu získala štafeta 
Klárka Barnatová, Adam Urbánek, Jáchym Coufal a Marky Mulíčková 7. místo, v kategorii 
dospělých štafeta Natálka Hiklová, Mára Minář, Miloš Nykodým a Johanka Šimková 5. místo a 
štafeta Gabča Hiršová, PájaBrlica, Ota Hirš a Terka Odehnalová 6. místo. 

Na mistrovství České republiky na klasické trati v kategorii žen vybojovala Adélka 
Indráková 5. místo, v kategorii mužů Miloš Nykodým 1. místo a mistrovský titul, a Mára Minář 
5. místo 

Na mistrovství České republiky štafet v kategorii dorostenek dosáhla štafeta Klárka 
Barnatová, Marky Rotková a Marky Mulíčková na stříbrnou medaili, v kategorii žen štafeta 
Natálka Hiklová, Terka Odehnalová a Adélka Indráková doběhla na 5. místě a štafeta Maky 
Tesařová, Gabča Hiršová a Johanka Šimková na 9. místě.V kategorii dorostenců urvala štafeta 
Adam Urbánek, Pepa Štěrbák a Jáchym Coufal v neskutečně napínavém finiši bronzovou 
medaili a v kategorii mužů štafeta Ondra Hlaváč, Miloš Nykodým a Mára Minář získala 
mistrovský titul a štafeta PájaBrlica, Ota Hirš a Standa Mokrý doběhla na 9. místě. 

Na mistrovství České republiky na krátké trati v kategorii žen obsadila Adélka 
Indráková 5. místo, v kategorii starších dorostenců Jáchym Coufal 10. místo a v kategorii 
mužů získali - Miloš Nykodým bronzovou medaili, Dan Hájek 4. místo, Mára Minář 5. místo a 
Ondra Hlaváč 8. místo. 

Do desítky se umístili i naši nejlepší na Veteraniádách:Lenka Kočová, Jarda Brabec, 
Jarda Koča, Luděk Finstrle a Eda Štěrbák. 

Jan Zháňal 
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Pořadání  
 

V září se nám podařilo uspořádat pěkné Mistrovství ČR na klasické trati u Bystřice 
nad Pernštejnem. Byl to celkem boj, protože ještě na začátku léta jsme pořádně nevěděli, 
budeme-li vůbec pořádat a v jakém formátu se závod uskuteční. Nakonec z toho bylo 
jednodenní MČR a jednodenní Veteraniáda. K tomu jsme v neděli odpoledne zvládli uspořádat 
JML. Díky všem, kdo přiložili ruku k dílu a úspěšnému pořádání. Bylo nás tam opravdu hodně 
a každý za ten víkend odvedl pořádný kus práce. Jako poděkování snad všichni můžete dnes 
chodit ve slušivém pořadatelském triku. Myslím si, že závodníci si kopce budou pamatovat 
ještě dlouhou dobu. Ze závodů kromě vzpomínek máme také velkou novou mapu, kde budeme 
moci uspořádat další roky JML. Díky dotacím nakonec závod skončil v plusu. Byla to taková 
pořadatelská premiéra, ale myslím, že jsme to zvládli víc než dobře. 

V průběhu léta jsme také domlouvali podobu nové BZL, aby v ní mohli být zastoupeni 
všichni (nejen) brněnští pořadatelé. Do toho nám bohužel hodil opět vidle Covid-19, tak se 
bohužel závody neuskutečnily. Ale domluva s ostatními pořadateli byla dobrá, tak 
předpokládám, že další ročník by už měl být bez problémů. 

V roce 2022 bychom měli pořádat 3 JML, sprint v Komíně, krátkou u Kanic a klasickou 
trať na Zubštejně. Uvidíme, co k tomu řekne Covid 19. 

Máme také nového rozhodčího s licencí R2, Standa Mokrý si v lednu udělal kurs a nyní 
by pořádání mělo být ještě o něco snazší.  

Bohužel jsme neuspěli s kandidaturou v roce 2022 na MČR na krátké u Valchova v 
tamějších rýhách. Zkusíme kandidovat tedy na moravská béčka 2022. 

Jan Drábek 

 

Chod oddílu 
 

V loňském roce se podařilo obměnit oddílový materiál, a to lampióny, tunel (stan), 
vlajky. Dále se podařilo rozšířit pomůcky na zpestření běžeckých tréninků. 

V neposlední řadě se také podařilo dořešit objednávku nového oblečení, které většina 
z vás obdržela na jaře roku 2020. 

V průběhu roku probíhala průběžná údržba stávající sady krabiček, za celý rok byla 
provedena výměna baterií u 20 krabiček. 

I touto cestou bych rád poděkoval Kristýně za pomoc s účetnictvím, Oťasovi za www 
stránky, Štěpán za vedení skladu, Vláďovi za údržbu areálů pevných kontrol a také tatínkovi 
od Klárky Žižkové - Honzovi Žižkovi za pomoc s údržbou stávajících krabiček. 

 

Aleš Finstrle 

 



Polaris 
 

Oddílový časopis v roce 2020 zaznamenal řadu změn, nová redakce pod vedením 
Kláry Barnatové vnesla do vydávání časopisu mladistvého ducha a energii, tištěná forma byla 
obětována na pranýř ekologie a Sašovy memísky znervóznily nejednoho veterána či 
veteránku. 

 

 

 

„… Jenda nám nakázal tvořit Polaris, tak se tomu nějak snažíme přijít na kloub. Začali 

jsme nám velmi příjemnou formou, založili jsme oddílový Instagram, takže pokud nás 

(@zabinyyy) ještě nesledujete, určitě začněte… Žádnou pravidelnost neslibujeme, ale nazvali 

jsme tento díl prvním, takže možná ještě nějaké budou….„popsala v úvodu prvního čísla 

situaci okolo PolarisuKlárka B. 

 

     

. 

 

 

 

 

  



 

Chyba roku 
 

Redakce oddílového časopisu Polaris
a trénincích a na základě nashromážděných informací pořádá na Instagramu interaktivní 
anketu o nejlepší chybu. V roce 2020 zvítězily následující „kufříky“.

 

Oťas Hirš - Sudá-lichá s Cáchymem 

 

Redakce oddílového časopisu Polaris pečlivě eviduje pohyb členů oddílu při závodech 
a trénincích a na základě nashromážděných informací pořádá na Instagramu interaktivní 

roce 2020 zvítězily následující „kufříky“. 

s Cáchymem       Pepa Štěrbák – soustředění Portugalsko
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pečlivě eviduje pohyb členů oddílu při závodech 
a trénincích a na základě nashromážděných informací pořádá na Instagramu interaktivní 

soustředění Portugalsko 



Trailtour 
 

V období od 1. 5. 2020 do 20. 10. 2020 probíhala virtuální dlouhodobá běžecká soutěž 
jednotlivců a klubů nazvaná TRAILTOUR 2020 Česko. A protože v letošním roce byla 
orienťácká sezona poněkud jiná než obvykle, zapojili jsme se v rámci tréninku i jako náhrady 
soutěžení právě do TrailTour.  

V loňském ročníku jsme v týmové soutěži obsadili těsně druhé místo za Kamenicí, což 
si v očích srdcařek a srdcařů vyžadovalo reparát. Nejeden člen oddílu starší 15 let proto již 
od začátku května pilně sbíral bodíky, ráno sledoval aktualizované leaderboardy a svůj život 
na pět měsíců plánoval podle mapy etap TrailTour. V průběhu víkendů se uskutečnilo 
množství nezapomenutelných společných výjezdů a vše vyvrcholilo podzimní epickým 
soubojem s Teslou, kdy se v závěrečném drtivém finiši rozpohybovali již opravdu všichni a 
najednou se zase potvrdilo, že jsme VÍC NEŽ ODDÍL! Natálka a Miloš ovládly také kategorie 
jednotlivců a kromě nich také Zuzka H., Tom H. a Aleš F. zvládli oběhat všech 50 etap.  

 

Výsledky TRAILTOUR 2020 CZ - 50 etap / 521km / +17.000m  
 
Kluby: 
1. SK Žabovřesky Brno      161 811  bodů 
2. KOS TESLA Brno      148 311  bodů 
3. OK Kamenice      91 929  bodů 
 
Muži: 
1. Miloš Nykodým  SK Žabovřesky Brno   7 540,57 bodů  50 etap 
2. Jakub Glonek OK Kamenice    7 316,44 bodů  50 etap 
3. Jan Schulhof  OOB TJ Turnov    7 278,88 bodů  50 etap 
 
Ženy: 
1. Natalia Hiklova SK Žabovřesky Brno   7 362,57 bodů  50 etap 
2. Petra Vavříková  AdidasRunners Prague  7 284,08 bodů  50 etap 
3. Veronika Siebeltová SportObchod.cz   7 208,09 bodů  50 etap 
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Finanční zpráva 
 

Stav za rok 2020 
 

Nejdůležitější informací je, že aktuální stav financí je dobrý. Není však výborný, a to 
zvláště proto, že koronakrize už na letošní rok má vliv na výši dotací, o které lze žádat, a 
výhled případných dotací na rok 2022 a dál je smutný až žalostný. Musíme si proto vytvořit 
určitý polštář, který by nám pomohl toto nelehké období překlenout.  

Globálně jsme tedy za loňský rok měli příjmy ve výši 2,7 milionu korun. Z toho příjmy 
z členských příspěvků byly něco málo přes 400 tisíc, další platby od našich členů přesáhly 
850 tisíc, na dotacích pro SK z kraje, města a podobně jsme získali přes 800 tisíc, dotace na 
provoz TSM, SCD a SCM od svazu a Nadace OB přesáhly 200 tisíc a dotace spojené s 
mistrovstvím České republiky na klasické trati byly ve výši 170 tisíc. Na dříve používaném 
účtu v České spořitelně je zůstatek zhruba 700 tisíc, aktuální stav na účtu v RB k dnešnímu 
dni činí pár korun přes 900 tisíc. 

Výdaje loni přesáhly 2 miliony korun. Z toho za soustředění jsme zaplatili 750 tisíc, za 
pořádání MČR 380 tisíc, za oblečení 250 tisíc, za závody, tréninky, mapy, pronájmy a další 
přes 400 tisíc. Náklady na materiál a platba za členy TSM, kteří nejsou členy Žabin, dosáhly 
150 tisíc. 

 

Výhled na rok 2021 
 

Vedení má zpracovaný z konce loňského roku finanční plán na rok 2021, ve kterém 
jsou plánovány výdaje ve výši 3 mil. Kč. Ve výdajích jsou zahrnuty náklady na tréninky, 
soustředění a závody. V obdobné výši jsou plánovány i příjmy ve skladbě - členské příspěvky, 
dotace a dary. 

Jak je psáno výše, výhled s dotacemi není růžový a tak jsme se rozhodli ponechat výši 
členských příspěvků na letošní rok nezměněnou, ačkoliv se na závody vloni tolik nejezdilo. 
Doufáme samozřejmě, že letos to bude mnohem lepší, nicméně pořád jsme docela levný 
sport, průměrné náklady na jednoho člena přesahují 5000 korun. Vnímáme ale, že především 
zahraniční závodníci, kteří v Česku nestudují ani nepracují, se vlastně do Česka skoro ani 
nemohli dostat. Pro ně proto platí výjimka, pokud se na mě obrátí, bude jim přiznána 
minimální výše členských příspěvků “nejezdím nikam”, a přesto jim oddíl uhradí veškeré 
startovné na závodech, na které je koronavirová situace pustí. 

 

  



Novinky pro rok 2021 
 

Vizuální styl oddílu 
 

V roce 2021 připravujeme několik změn, které se týkají tzv. vizuálního stylu oddílu.  
Během minulého roku jsme pracovali na novém vzhledu map a chystáme 
oddílovévolnočasové i závodní oblečení. Nová kolekce dresů bude navazovat na již 
používanou grafiku overalů, na stránkách se brzo objeví konečný design a odkaz na 
objednávací formuláře. Hotový je již také návrh volnočasové mikiny a triček.  

Upravili jsme také logo oddílu, nové značce dominuje graficky upravená původní žába 
doplněná oficiálním názvem „SK BRNO ŽABOVŘESKY“. Text je dynamicky nakloněný v souladu 
s celkovou kompozicí loga a nápis je výškově rozdělen na dvě části tak, aby byl respektován 
platný název oddílu a zároveň bylo zvýrazněno to, co má být hlavním obsahem sdělení. Pro 
neformální prezentaci oddílu byl graficky navržen také textový slogan ve znění SK BRNO 
ŽABØVŘESKY případně SK ŽABØVŘESKY. Přeseknuté Ø zde vytváří z prostého textu 
nezaměnitelnou značku a vyvolává v pozorovateli další emoce - místo pouhého názvu oddílu 
evokuje třeba vyznavače severské kultury,milovníky kultu buzoly a lampionu a nebo  
prázdnou množinu průměrných nul z Brna : ).  

 

Nové logo: 

 

 

 

 

 

 

 

Textový slogan: 
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Skupina ZBM Hobby      
 

Máme skupiny pro pulce, žabičky, budoucí mistry světa… ale když se podíváme do 
adresáře, tak chybí nějaká skupina pro ty, co už mistry světa nebudou. Proto vyšlo na přetřes 
vytvořit skupinu “ZBM Hobby”. (Nerad bych to nazýval veteráni, protože hobík může být i 21, 
ne?). Ale co si pod tím všechno představit? Vlastně ještě pořádně nevím. To bude záležet jen 
na nás. Předpokládám, že hobík je, kdo jde rád do lesa s mapou. Nepotřebuje už vyhrát, ale 
chce, aby ho závod bavil. A třeba by chtěl se vyvarovat chyby, kterou udělá každou sobotu. 
Jak na to, když pro ně není teorie nebo s kým rozebrat mapu? A co si pod tím představujete 
vy? 

Jan Drábek 

 

Přestupy a hostování 
 

Tobiáš Goldschmidt, Daniel Pompura  => TBM,  

Eva Kabáthová, Jindra Hlavová  => LCE 

Věra Mádlová, Karel Pauschek, Jan Komenda => PBM 

Klára Janíková <= UBM 

Elena Tomanová <= ABM 

Markéta Mulíčková<= ABM hostování 

 

 

 

 

 

 

 
  



Výsledky závodů 
 

Mistrovství ČR štafet 
D18 - 2. místo - K. Barnatová, M. Rotková, M. Mulíčková 
D18 - 25. místo - J. Finstrlová, E. Tomanová, B. Stehlíková   
D21 - 5. místo - N. Hiklová, T. Odehnalová, A. Indráková   
D21 - 9. místo - M. Tesařová, G. Hiršová, J. Šimková   
D21 - 21. místo - M. Firešová, B. Zháňalová, Z. Hendrychová   
H18 - 3. místo - A. Urbánek, J. Štěrbák, J. Coufal   
H18 - 19. místo - J. Racek, V. Marek, M. Oujezdský 
H21 - 1. místo - O. Hlaváč, M. Nykodým, M. Minář   
H21 - 9. místo - P. Brlica, O. Hirš, S. Mokrý   
H21 - 29. místo - D. Pompura, A. Jordanov, Š. Zimmermann   
H21 - 36. místo - L. Finstrle, J. Zháňal, V. Bravený 
H21 - 43. místo - V. Kelbl, J. Fiala, A. Kožoušek 
 

Mistrovství ČR sprintových štafet 
DH18 - 7. místo - K. Barnatová, A. Urbánek, J. Coufal, M. Mulíčková 
DH18 - 24. místo - M. Rotková, J. Štěrbák, V. Marek, J. Finstrlová 
DH18 - 34. místo - E. Tomanová, T. Kučera, T. Urbánek, M. Barnatová 
DH18 - 40. místo - A. Ondrová, J. Racek, M. Oujezdský, B. Stehlíková   
DH21 - 5. místo - N. Hiklová, M. Minář, M. Nykodým, J. Šimková   
DH21 - 6. místo - G. Hiršová, P. Brlica, O. Hirš, T. Odehnalová   
DH21 - 16. místo - M. Firešová, O. Hlaváč, S. Mokrý, B. Zháňalová 
DH21 - 25. místo - Z. Hendrychová, V. Kelbl, A. Jordanov, P. Koporová 
 

Mistrovství ČR ve sprintu 
D16 - 28. místo - M. Rotková   H16 - 7. místo - V. Marek 
D16 - 41. místo - J. Finstrlová   H16 - 10. místo - J. Štěrbák 
D16 - 53. místo - A. Ondrová   H16 -15. místo - T. Urbánek 
D18 - 24. místo - K. Barnatová   H16 -47. místo - T. Kučera 
D20 - 22. místo - A. Auermüllerová  H18 - 15. místo - A. Urbánek 
D21 - 16. místo - B. Zháňalová   H18 - 33. místo - J. Coufal 
D21 - 19. místo - G. Hiršová   H21 -  4. místo - M. Nykodým 
D21 - 22. místo - N. Hiklová   H21 -6. místo - O. Hlaváč 
     H21 - 6. místo - O. Hirš 
     H21 - 22. místo - M. Minář 
     H21 - 37. místo - P. Brlica 

Mistrovství ČR na klasické trati 
D16 - 12. místo - J. Finstrlová   H16 - 11. místo - J. Štěrbák 
D16 -24. místo - M. Rotková   H16 - 22. místo - V. Marek 
D16 -37. místo - A. Ondrová   H18 - 20. místo - J. Coufal 
D18 - 32. místo - K. Barnatová   H18 -25. místo - A. Urbánek 
D20 - 19. místo - A. Auermüllerová  H21 - 1. místo - M. Nykodým 
D21 - 5. místo - A. Indráková   H21 -5. místo - M. Minář 
D21 - 14. místo - T. Odehnalová   H21 -12. místo - O. Hlaváč 
D21 - 16. místo - N. Hiklová   H21 -16. místo - O. Hirš 
D21 - 24. místo - M. Tesařová   H21 -30. místo - S. Mokrý 
D21 - 25. místo - G. Hiršová 
D21 - 32. místo - B. Zháňalová 
D21 - 38. místo - J. Šimková 
D21 - 44. místo - M. Firešová 
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Mistrovství ČR na krátké trati  

D16 - 16. místo - M. Rotková   H16 - 28. místo - V. Marek 
D16 - 23. místo - A. Ondrová   H18 - 10. místo - J. Coufal 
D18 - 36. místo - K. Barnatová   H18 -28. místo - A. Urbánek 
D20 - 16. místo - A. Auermüllerová  H21 - 3. místo - M. Nykodým 
D21-5. místo - A. Indráková   H21 -4. místo - D. Hájek 
D21 - 20. místo - T. Odehnalová   H21 -5. místo - M. Minář 
D21 - 21. místo - J. Šimková   H21 -8. místo - O. Hlaváč 
D21-27. místo - B. Zháňalová   H21 -12. místo - S. Ullmann 
D21 - 32. místo - N. Hiklová   H21 -26. místo - S. Mokrý 
D21 - 33. místo - G. Hiršová   H21 -55. místo - Š. Zimmermann 
D21 - 49. místo - M. Firešová 
 

 
Veteraniáda ČR na klasické trati 
H45 - 10. místo - E. Štěrbák 
H45- 25. Místo- V. Auermüller 
 

 
 
Veteraniáda ČR na krátké trati 
D35 - 9. místo - L. Kočová   H35 - 8. místo - J. Brabec 
D35 - 12. místo - J. Košíková   H35-18. místo - J. Koča 
D40 - 16. místo - L. Cicvárková   H35 -22. místo - P. Zelený 
D40 - 21. místo - R. Šichová   H35 -24. místo - T. Rudolf 
     H45 - 18. místo - T. Kyncl 
     H45 - 32. místo - V. Auermüller 
 

Veteraniáda ČR ve sprintu 
H35 - 5. místo - J. Koča 
H35 - 8. místo - L. Finstrle 

 

 
Jihomoravská liga žáků 2020 
D10N - 2. místo - Marková Lucie   H10N - 2. místo - Cicvárek Lukáš 
D10N - 6.místo - Chaloupková Klára   H10 - 1. místo - Koča František 
D10N - 8. místo - Pařízková Eliška    H10 - 2. místo - Hikl Martin 
D10 - 2. místo - Beránková Kamila    H10 - 9. místo - Smítal Vendelín 
D10 - 4. místo - Coufalová Thea    H10 - 10. místo - Šicha Matěj 
D10 - 8. Místo - Bašeová Jolana    H12 - 2. místo - Bulička Martin 
D12 - 3. místo - Janíková Anna    H14 - 1. místo - Kučera Tomáš 
D12 - 4. místo - Marková Eva    H14 - 2. místo - Urbánek Tomáš 
D12 - 7. místo - Kočová Klára    H14 - 10. místo - Koča Vojtěch 
D14 - 5. místo - Tomanová Eliška    H16 - 1. místo - Racek Josef 
D14 - 7. místo- Finstrlová Kristýna    H16 - 3. místo - Baše Matěj 
D16 - 6. místo - Stehlíková Barbora   H16 - 4. místo - Zelený Vladan 
D16 - 8. místo - Mazálková Klára    H18 - 1. místo - Oujezdský Matyáš 
D18 - 1. místo - Bašeová Klára 
D18 - 3.místo - Heroudková Adéla 
 

  



Oddílový přebor 2020 - virtuální závod 
Nováčkovský kufřík 
1. Martin Hikl 15:18, 2. Fanda Koča 16:48 (odečten čas za běh v masce), 3. Thea Coufalová 17:57 
Závod nadějí: 
1. Martin Bulička 18.25, 2. Filip Marek 23:05, 3. Kristýna Finstrlová 24:13 
Malá mistrovská 
1. Tomáš Kučera 34:50, 2. Tomáš Urbánek 39:15, 3. Barbora Zháňalová 40:46 
Velká mistrovská 
1. Standa Mokrý 39:54, 2. Adam Urbánek 42:00, 3. Jáchym Coufal 43:45 (Odečteno 5 minut za noc) 
Veteránský pohár 
1. Ivo Cicvárek 46:17, 2. Honza Fiala 49.10, 3. Vít Auermüller 51:52 
 

 
BZL 19/20  
ženy - 1. místo - Natalia Hiklová  
ženy - 2. místo - Markéta Tesařová  
muži - 2. místo - Ota Hirš  
holky ZV - 1. místo - Eliška Tomanová  
holky ZV - 2. místo - Klára Kočová 
holky ZV - 3. místo - Magda Barnatová  
kluci ZV - 1. místo - Tomáš Urbánek  
kluci ZV - 2. místo - Vojta Koča  
děti - 1. místo - František Koča  
děti - 2. místo - Martin Hikl  
děti - 3. místo - Kamila Beránková 
 
 

Naděje oddílu 
 
30.4.2020 se Janče a Majklovi narodil Martin Bialožyt 
 
3.5.2020 se Barče a Jendovi narodila Verunka Zháňalová 
 
v květnu si z porodnice dovezla Jindra s Bačou Maruška Perůtkovou, momentálně již hostuje v  LCE : ) 
 
v srpnu se do Kabáthovic rodiny se mámě Evičce a tátovi Valenťákovi narodil Jáchym, opět již na hostování v LCE 
 
a také v srpnu se do velké rodiny Klusáčků a Kulichů přibyla Zojka 
 
Všem rodičům moc gratulujeme! A dětem přejeme do života hodně zdraví a orienťáku 
 

 

 

 

 

 
 


