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Poslušně hlásím… 
Milí kamarádi, 

podzimní počasí nás zahnalo za kamna a nastal čas připomenout, kde jsme se všude po světě toulali s mapou, kde 
běhali jak postřelený čuníci anebo jeli jako splašený b(ý/í)ci , kde ne- a za-bloudili, z jaký bedny mávali šílícím davům 
a vzdali holt naší trikolóře a jak se obtěžkáni cennými kovy vraceli domů. Nutno dodat, že šňůra medailí z ME a co 
víc nyní i z MS je nepřerušena: na lyžích a na kole díky Honzovi a Ondrovi a pozor na víc letos naleštil kompas LuĎa 
v klasickém běhacím orienťáku na evropském poháru a pak na olympiádě s Kamčou běželi úžasně. Dohromady to 
cinko víc než 10x !!! 

V domácích soutěžích jsme po loňských úspěších ani nedoufali, že to může být ještě lepší, cssss?! Mladé kosačky a 
kosáci prodali „skoro“ vše co do nich obětaví trenéři na trénincích a na soustředěních nasoustředili. Výsledkem je 
mnoho beden na MČR, Ačkách, Béčkách, Luďa byl 3. v žebříčku nejvyšším, máme 9 A-čkařů, a vše podtrhly výsledky 
na běhacích štafetách, kde žáci nekompromisně deklasovali všechny soupeře, a družstvo ZPČ se konečně zapsalo 
do análů OB a vybojovalo 3.místo! Bikéři jezdili úžasně a v „mladejch“ získali 6 českých pohárů a družstva ovládli 
neuvěřitelným způsobem: zlaté cinkání dorostenců a seniorů „zkazili“ vetoši stříbrem :-O Lyžařských závodů jsme 
sice moc neobjeli, ale kde jsme namazali tam to klouzalo, a Vodr jel zas jak za mlada a dorcí štafety ovládli vo parník 
a bylo tam dobře i nám starým pákám :-) 

Akcí jsme pořádali taky pěknou kupu, máme 3 nové mapy, a že se 5days zase povedlo o tom si povídají mladý krásný 
bikérky i tvrdý dámy Novozélandský. Díky patří vám všem, co jste pomohli a radovali se při pořádání a skvěle 
prožitých jarních, letních i podzimních dní. 

Jo a abych nezapomněl, náš klub posílili skvělí závodníci a závodnice z Nejdku, Berouna, Mariánek. Jsou nejen 
talentovaní běžci, nýbrž i výborní kamarádi do naší party :-)  

Odpočiňte, naleštěte střelky a uložte do krabiček, odložte mapníky a vytáhněte lyže, sníh už padááááááá, užijte 
krásnou zimu… a po novém roce huráááá do nových dobrodružství při 60tém výročí orienťáku v Plzni :-) 

Přeji Vám hezké čtení, Váš předseda s ú.ch. (úctou a vypitým chadronnayé) 
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LOBácká sezóna 
Letošní lobácká sezóna byla docela zajímavá, už jenom proto, že se uskutečnily všechny závody. Byť první závodní 
víkend se uskutečnil v Německu na Klingenthalu. Byl to třetí víkend v lednu. Pro nás to byly zároveň nominačky na 
MED ve Finsku. Ještě před závody sme si tedy střihli rychlej hladkej závod, kde se zkrátka nikdo neztratil. 

Nejdřív se jel sprint. Není co dodat, snad jenom to, že na velkejch cestách bylo trochu pochybu o tom, jestli je to 
správnej nominační terén na hustou síť čárek v severském terénu. Další závod bylo MČR ve štafetách. V juniorech 
sme obhájili první místo ve složení Luďa, Ondra, Honza, druhá štafeta hned v závěsu na sedmým place, z dalších 
cennejch zářezů můžu vyzdvihnout první místo v nejmladších téměřeliťačkách a potom nejrychlejší čas v chlapech 
do 140 let, tedy do součtu 140 let jedné štafety. 

Další ČP se konal hned další víkend až ve Zlatejch Horách na Rejvíze, ale stejně sme tam měli aspoň tříčlenný 
zastoupení. Já sem si tam jel potvrdit nominaci na loby ve Finsku. Bylo poznat, že se už závodí v Čechách, taky proto, 
že při sobotním middlu vyhrál jeden postup v hlavní kategorii Peťa Horvát, kterej si sundal běžky a celej ho běžel. 
Sněhu taky nebylo moc na rozdávání, tak akorát na nejlepší kameňáčky. Nakonec se jeli dva middly, v podstatě se 
to namotalo ve stejným lese a jedné přilehlé louce, ale ideální trénink na soupaže do Finska. 

Dostáváme se tak k MEDu ve Finsku v Imatře. Konalo se na začátku února. O kterém si přečtěte samostatnou 
kapitolu očima šéftrenéra výpravy.  

 (Skoro) nakonec celé lob sezóny byly závody v Josefově Dole. Trochu se bořil sníh, ale to sou holt Čechy. Úplně 
poslední loby byly ve Vrbně, a těch se nezúčastnil od nás nikdo.  

Do příště si mužem přát aspoň tolik sněhu, co bylo letos. 

ME v LOB Finsko 
Každopádně jsem vám chtěl říct, že na dorosteneckém Mistrovství Evropy má náš světoznámý oddíl čtyřnásobné 
zastoupení. Ondra Hasman, Honza Hašek jako dorostenci a naše letní posila Regina Tokárová jako dorostenka. A 
já jako trenér. Jako starý vůl se trmácím do Imatry, kde je 15 cm sněhu a 15 stupňů pod nulou. Jako nejmladší ze 
starých volů si lehám pod Peugot Boxer abych vytáhnul rezervu na opravu defektu. Zatímco naši mladí závodníci 
spolu s juniorama a seniorama do Finska doletěli, tak koučové, servismani, fyziomágové jeli autem, protože tady 
auta potřebujeme a materiálu je hodně. Taky jel s námi v autě kuchař s proviantem. U něj se musím na chvilku 
zastavit, protože na takové akce jsem začal jezdit před 20 lety, ale tohle vidím poprvé. Poprvé vezeme tolik jídla. 
Kolik? Třeba 8 kilo mouky, 12 litrů oleje, 400 vajec, pytel brambor. V podstatě jedno auto je plné žrádla. A dál? 
Repráky, protože rocková muzika musí být nahlas. Popelnici, protože v těch severských chatách jsou ty odpadkové 
koše tak na dvě plechovky od piva. Kráječ na salámy, takovej ten co mají v řeznictví, když chcete nakrájet gothaj. 
Dvě indukční plotýnky. Sadu hrnců, jakou nabízejí šmejdi vystrašeným důchodcům, šlehací robot, přepravky, mísy, 
vany, plechy na buchty, vařečky, metly, teriny, nádobí…Chybí už jenom konvektomat :-) . Možná kdyby si sem převez 
celou kuchyňskou linku, tak nemá tolik práce s přendaváním. Bohužel nám zabral všechny skříně na oblečení 
jogurtama a těstovinama   

Sprint 
první závod na ME byl ve sprintu. A co na to naši? 

H17 – 7. Honza Hašek, 12. Ondra Hasman 

D17 – 20. Regina Tokárová 

Byla zima, asi -15. Byl to takový trochu netradiční sprint, síť stop nabyla zas tak hustá, ale na většinu kontrol byly 
volby, které rozhodovali. Kluci zajeli velmi dobře, Hašan měl kousek na velkou bednu a jak už jsem někde psal, tak 
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mu dvakrát při průjezdu kontrolou nepípla, takže se musel vracet a ztratil vždy několik sekund. Obecně tady s tím 
ražením jsou problémy, v každém závodě je plno případů, kdy to občas nerazí. Bohužel to někdy rozhoduje i o 
medailích. 

Long 
Na Longu byla zima, -17. Hromadný start neboli mass start. A bylo to fakt maso. Dorost a junioři startovali vždy 
spolu, takže kluků na startu bylo asi 80. 5 minut po nich 60 holek. Do toho 60 chlapů a 40 žen. A všichni se motali 
na malém prostoru kolem výměny map. D 17 jezdily víc mimo stopy jak pořád uhýbali těm rychlejším, chlapi zase 
pořád křičeli: “uhni, bacha, jedu, kurva”, a tak dále a tak dále… A k tomu ta zima, na některých bažinách bylo určitě 
-20. to bohužel skolilo i Hasáčka, kterému lehce omrzly prsty na rukách, no uvidíme jak se to vyvine. Jel taky, idiot,  
v úplně těch nejtenčích rukavicích vod swixu. Asi mu sluší. A čelenka taky. Když je -20, tak je prostě čelenka nejlepší. 
A takovejch  tady máme na starosti 12. Homo ajfounus fejsbůkus. Ale někdy je s nima sranda, to zase jó. 

No a Honza byl 5. což je přátelé velká bedna a to je VÝBORNÝ výsledek, že. Neříkám super, protože super je 
supermarket, super je tohle a tamto. Takže je to VÝBORNÝ. Ale pořád jsou před ním 4 borci, tak je potřeba se 
ještě trochu zlepšit. 

Další program: v sobotu midle, v neděli štafety, v pondělí odjezd, v úterý příjezd. 

P.S. Ta cesta sem zase tak pohodová nebyla, začínají nám chodit flastry od policajtů, těch fotoblesků bylo dost, no 
nedivte se, když jedete v noci po úplně rovnejch a prázdnejch silnicích kde je 90 nebo i 70 a stíháte na trajekt. Zatim 
se ozvala jen Litva, tak uvidíme, co na to Lotyšsko a Estonsko. Hade radši si dej trochu bokem. 

TERVE! MIddle 
Dneska se jel závod na midlu. Bylo teplo, -16 :-). Děcka startovali už v 9 hodin, takže jsme museli PERKELE brzo 
vstávat. Hasáček jel s dvěma rukavicemi. Aby mu nebylo zima na ruce. Chytrý hoch z Letkova. Byl 13. , až doroste 
a zesílí bude dobrej, to mi věřte. 

Hašan jel po malých peripetiích s emitkou úplně poslední. A když přijel do cíle, hlásili, že je třetí. Super dobrý. Pak 
se opravili, že je druhý. Super super dobrý. Pak podali Finové protest. PERKELE. Ale neuznali jim ho. Finové jsou v 
pohodě. Mají hezkou krajinu a nikam moc nespěchají. Jsou celkem vstřícní. Finové si myslí, že jsou nejchytřejší. 
Finové mají vždycky pravdu. Finové se nikdy nespletou a nikdy neudělají chybu. Finové nikdy, ale nikdy nepřiznají, že 
udělali chybu. Finové jsou kokoti. Kromě mého švagra Jouniho. To není typický Fin, ten má rád teplo, velkoměsta a 
nemá rád orienťák. pak má rád pivo, ještě víc české pivo, klobásy, knedo vepřo zelo a guláš. Jediná jeho chyba je, že 
má rád Kometu, ale s tím jsme se už smířili   

Takže Honza vybojoval na ME stříbro! 

 

Štáfle 
Takže závody štafet. Kdopa byl z našich štafet nejlepší? no kdopa? No dorostencí. A víte proč? protože dvě třetiny 
štafety byly z Plzně. No jakpa je to možný? Protože máme dobrý geny a Sportclub, kterej je naučil lyžovat. Tímto 

http://kosslaviaplzen.cz/wp-content/uploads/P1160063.jpg
http://kosslaviaplzen.cz/wp-content/uploads/P1160003.jpg
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jim děkujeme. A jakpa to probíhalo? Rozjížděl Hasáček, chytrý kluk z Letkova. Věřili jsme mu a on si taky věřil. První 
přijel Rus a Fin, pak ještě pár závodníků. Když se na stadionu objevila bílá kombinéza..”To je Hasáček.” 

“Ne to je Estonec, ty mají taky bílou kombinézu.” 

“Hovno, to je Hasáček, takový obří prsty má jenom Hasáček….” 

takže přijel 8., na druhém úseku druhým nejlepším časem Pepa Nagy vytáhnul náš tým na 5. místo a pro finišmana 
Hašana pak nebyl problém docvaknout o půl minuty Lotyše a Rusáka z druhé štafety a pak jim ujet. Cink a je tu 
bronz. A to se počítá. Do Plzně vlastně dva bronzy. Hurá, kdypa to oslavíme? Asi na Velikonocích…už se těším. 

Toliko z Finska, děkuji za pozornost. 

A jak to viděl Hasáček? 
Pro nezasvěcené Švédská Imatra je nějakých 5 kiláčků od Rusů. Bydleli sme v chatkách spolu s dospělákama, což 
mělo hlavně výhody, taky proto, že si s sebou vzali vlastního kuchaře a fyzio. Veganovo dýňovou polívku bych asi 
před každým závodem nezvládl. Kromě mě a Honzy jako závodníků tam byl ještě Vodr jako trenér, což z nás dělalo 
suverénně nejpočetnější část České výpravy. 

Program začínal modelem. Už ten docela nastínil, jaká bude zima. A že byla 

Pak byl sprint. Největší ambice z nás měl asi Honza, kterej obhajoval bronzovou medaili, bohužel to nebyl zase tak 
mapově náročnej závod a Honza nakonec dojel “až“ sedmý, já bral dvanáctej flek.  

Den na to sme nastoupili na start asi nejhoršího závodu, teda aspoň z mýho pohledu. Teprve teď se až začalo 
ukazovat, jak to Fiňáci úplně nezvládli s organizací hned z několika důvodů. Nechali nás stát hodinu totálně promrzlý 
na louce před startem asi v mínus dvaceti a to doslova. Vyhřejvaný byli jenom tojky, bohužel sme nebyli jediný a ani 
první kdo na to přišel, pak nás ještě vypustili do lesa během pět minut asi dvě stě. V tu dobu ještě do stejnýho lesa 
přijeli dospělí, a tak sme se asi hodinu točili všichni na dvou kilometrech čtverečních. O kolize nebyla nouze. Třeba 
Nagano vyrval o klacek kus lyže pod vázáním. Docela vtipná situace nastala v buňkách po závodě, když si všichni 
kluci potřebovali rozehřát rozkrok na správnou teplotu. Tolik slz a bolesti. Mohli za to nejspíš pasáže, kde byla 
teplota okolo -25 °C. Mě dokonce i omrzli trochu prsty, ale po odborném zhodnocení Vegana: „Dobrý, to je jenom 
dvojka.“ sme jeli zase na ubytko, užít si den volna.  

Den volna byl ve znamení hudby a bobování. 

Po dni volna přišel na řadu middle, poslední individuální závod. Ukázalo se, že pořadatelé nechali stojany na kontroly 
po celej tejden na stejnym místě, takže velkou část kontrol už sme v podstatě znali. Zmatky byly taky na startu, když 
Honzovi dali nefunkční emitku (bezkontaktní SI) a když to zjistil tak s vrátil do centra vrátil emitku i mapu a šli za 
pořadatelem. Nakonec ho pustili na trať znovu, a i přes neuznanej protest sme mohli slavit druhý místo. 

Vrcholem byly štafety. Po prvním úseku, kterej sem jel já, sme byli kousek za bednou, a pak to Nagano s Honzou 
ňák dostrkali až do cíle. Nakonec z toho bylo pěkný třetí místo za Finama a Rusama.  

Nádhera. Paráda. Banket, tam sme se ale tolik nezdrželi, a už na letiště. Po pár hodinkách čekání sme už mohli vítat 
Prahu. 

Vassaloppet lyžařů Mekka 
Když někdy v devadesátým šestým dotáhl Wavok samolepky ze 72. ročníku Vasáku, polepili jsme si s nima rakev na 
lyže. V tý době jsem neměl moc ánung, co ty nápisy Salen-Mora 90km, co vozíme na střeše auta, znamenaj. Jen jsem 
věděl, že to je TEN lyžařskej závod, kam se snad jednou taky podívám. Uběhlo dvacet let a mám to za sebou! 

Vasák není akce, na kterou se rozhodeš jet měsíc předem. Takže před rokem při jedný březnový neděli v 9 ráno 
sedím u compu a snažím se přihlásit asi 6 lidí. Stíhámt tři, zbytek na reserve list. Byl jsem moc pomalej, za 3 minuty 
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je po všem - kapacita (16 000 lidí) je plná. Ubytování sháníme někdy v dubnu. To už je pozdě. Všechno stojí 
nehorázný prachy, ale nakonec jsem úspěšnej přes AirBnB. Za pěknou raketu máme pěknej srub uprostřed švédský 
divočiny, kam se vleze až 13 lidí. Jede nás nakonec sedm. Takže můžem vzít nějaký masérky. Bohužel žádná nechce. 
Ani řidič Danda nakonec ne, i když po pěti pivech v Kardíku si byl stoprocentně jistej, že jede. Žena ho pak doma 
asi znejistěla. 

Přes léto chceme oprášit kolce. Dokonce si je i půjčím. Od Marti. To je ta Dandovo žena. Ale poprvý se na ně 
postavím koncem října. Zima v Krušných a na Šumavě na sebe sice nechá trochu čekat, ale nakonec se pochlapí. V 
lednu lyžujem přes tejden i v Plzni. Před zimou bych asi nečekal, že nejdelší trénink za celej rok absolvuju na lyžích 
z baráku a dojedu po Radbuze skoro až do Dobřan. Kdybych si vzal prachy nebo aspoň traťovku, tak jsem si to pivo 
v Modrý hvězdě dal. 

V únoru absolvujeme Jizerku, abysme si vyjeli vlnu na Vasák. Mě s Vodrem to hodí druhou vlnu, pvní mi utekla o 
necelou minutu. Škoda toho špuntu na startu, přišli jsme pozdě. Tošovi s Karýkem to o chlup dává na třetí vlnu. 

V úterý posledního února po obědě vyrážíme s Vodrem, Tošikem a Karýkem směr sever. Ve Varech naberem 
Slovaňáky Jarošíky a v Sokolově pak ještě Milana Pavelku. Dobří členi. Tošík jede jak dráha, dokonce ho po pár 
týdnech německý četníci obšťastnili dopisem s pokutou. Do pronajatého srubu nedaleko Salenu přijíždíme ve středu 
ráno. Tři dny lehce polyžujeme, projedeme si několik úseků Vasáku včetně startovací rovinky o šírce nějakých sta 
lojp. V sobotu už jen testujem lyže na skluz a večer dáváme prach, který pro nás vytestovali spřátelení servisáci 
Bauerova týmu Pioneer Invesment. 

 

Bydlíme asi 25km od startu, takže si dovolujeme luxus odjíždět až někdy v půl 6 ráno. Jarošík nemá čip, trocha 
stresu, ale nakonec ho našel někde pod postelí. No ještě že si vzpomněl. V Salenu už je neskutečnej šrumec, běžíme 
dát lyže přes obrovská parkoviště do našich vln. Ty se otvírají v 6:00. My tam jsme tak 6:10 a už jsme na konci druhé 
vlny. Takže extravlna, nějakých 500 lidí v první vlně a dalších tak 700 v druhé před náma. Ne zrovna ideální pozice, 
ale tohle asi nerozhodne. Jdem zpět do auta, ještě do sebe něco nacpem, dámě věci do kamionů a zpátky k lyžím. 
Na zažehlenou grundvalu dáváme modrej extra s VR40. Je asi -6, zataženo a v Moře hlásí -5. Ideální stabilní podmínka. 
Taky že jo, máza nám vydrží celej závod. 
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Dáváme rozcvičku podle rozehřívaček na lešení a jde se na věc. První kilák je slalom kupředu v davu lidí, lyží a holí, 
hlavně nic nezlomit! Maso ale přijde s přejezdem silnice a názejdem do sjezdovky. Tady se padá, šlape po lyžích a 
holích, přelejvá se to, občas se jde, občas stojí. Až v druhé půlce kopce se to trochu rozjede. Nahoře na kopci, cca 
na 4. km, se teprve začne závodit. Tady už dostáváme nějakých 5'. Ale aspoň se člověk nezahltil.  Odhaduju, že už 
jsme předjeli tak 500 lidí. S Vodrem jsme plánovali jet spolu, ale v davu na začátku se ztrácíme. Někde na 6. km se 
Vodr vyloupne zezadu, prej tak sem tu, jedem. Tak jsme jeli. Předjíždíme jednoho za druhým, zalepujem díry mezi 
skupinama. Akorát ty joudové dělaj pořád další. S Vodrem se navzájem pouštíme do stopy, občas pokecáme. Je to 
pořád placka, ale polootevřený terén a fouká. Po dalších 10-15 kilákách snažení o dojíždění to vyhodnocujem, že to 
je marnej boj a poslušně za zařazujem. V kopcích pak předjíždíme soupažící borce po desítkách. Stoupá nám to a ve 
sjezdech nám to jede minimálně stejně jak těm na hladkejch. Zřejmě slušnej servis. 

Okolo trati je mraky lidí, co piknikujou a přijíždí na skůtrech. Mezi Risbergem (35. km) a Evertsbergem (47. km) je 
to nejhezčí, tam to máme najetý. Pořád předjíždíme. Pak to klesá, na Oxbergu (na 62. km) jsme už s Vodrem někde 
kolem 380. místa. Lehce začíná krize. Okolo nás všichni soupaží, stříďák jede tak 10% lidí. Ale nám to jede stejně a 
navíc to pořád do kopce drží. Luxus. 

Za Oxbergem párkrát zasoupažím a dostanu křeč do břišních svalů. Zamávám skupině s Vodrem a od tohohle 
okamžiku přestávám závodit. Už je to jen boj o to dostat se do cíle. Co chvíli protahuju břicho, soupaž jedu bez 
předklonu jen rukama, předjíždí mi vlaky s desítkama lidí. Ale já už si jedu svůj závod sám se sebou. Posledních 10km 
moc nevím, jen si pamatuju, že jedu stříďák už i po rovině. A v duchu děkuju Vodrovi s Tošíkem, že nám důrazně 
vymluvili nápady jet to soupaž. Do cíle davalím na 424. místě za 4:48:12. Vodr dojíždí 4' přede mnou na 361. místě. 
Karýk je 1034. za 5:12 a Tošik 1742. za 5:33. 

John Kristian Dahl vyhrál v hromadným finiši za 3:57. 

V cíli jsem úplně vypařenej, šťastnej a naměkko. Mám splněno. Pod 5 hodin jsem to nečekal. Mám medaili, kterou 
dostávaj jen ti, co dojedou se ztrátou do 50% času vítěze. Tu si asi jako jednu z mála medailí schovám. Tohle si fakt 
každej lyžař musí zažít. Asi se sem ještě nekdy podívám. Snad. Třeba s Víťanem, jestli ho úzký prkýnka budou taky 
bavit. 

Lyže mi berou do úschovny, podle čísla odlifrujou do busu. Ten mi vysype u školy, kde už mají seřazeno tisíce tašek 
ze startu a už mi nesou tu mojí. Pak po šipkách se dokulím do sprch a na jídlo. Počkáme na Varáky, kouknem po 
centru a na noc sedáme do auta. Druhej den odpoledne jsme doma. 

CEYOC + Jarní pohár 
Lukáš Richtr si svými výkony na začátku jara řekl o nominaci do jednoho českého výběru. Šlo o výběr dorostenců 
– nejlepších dorostenců v ČR na Středoevropský pohár dorostu, který se konal v Polsku. Takové malé mistrovství 
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Evropy. Sice bez Švýcarů a Seveřanů, zato s nejlepšími Čechy, Poláky, Maďary, Slováky a Němci. Taková Vyšegrádská 
4 a Gestapo   

No a náš Lukáš běhal takto: 

Sprint – 4. místo 

Midle – 2. místo 

Štafety – 3. místo 

 Celkem slušnej oddíl, tenhleten KOS Plzeň, V LOBu dominujeme už pár let, v Bikách budeme pár let dominovat a 
teď ještě v létě při pěším, no to se z toho Béďa posere… Hlavně, že se z toho nepo.. Lukáš, rezervy tam jsou, ale 
vzhledem k tomu, že ještě pořádně nezačal trénovat, tak to vidím nadějně. Ostatně u ostatních našich mladých 
Slávistů také, potenciál tam je. 

10 Mila Švédsko 
Pro další úspěch si naši mladí dojeli do Švédska, kde se na totálně rozbahněné louce kousek od Göteborgu koná 
cirkus jménem Tiomila. Program, jak je zvykem, začal závodem Youth relay, ve kterém mezi 315 štafetami běžely i 
3 týmy západočeského TSM. Podle všech komentářů byly letošní tratě o hodně těžší než loni. To se potvrdilo při 
sledování GPS z posledního úseku na velkoplošné obrazovce v centru závodu, kdy i přední štafety měly dost velké 
problémy. 

První štafeta běžela celá v kosáckých barvách ve složení Nick, Káťa, Lukáš a Regina. Po týdenní přípravě v severských 
bažinkách, hustnících a kamenech je nic nepřekvapilo a po vyrovnaných výkonech skončili na 24. místě. To je 
perfektní výkon. A to znamená, že příští rok budou startovat z první řady. Paráda! 

Mistrovství ČR v orientačním běhu 
Nejsem kosák, tedy spíš kosicí, vůbec dlouho, ale i tak jsem byla pověřená napsat pár slovíček o mistrovstvích v 
pěším orienťáku v tomto roce.  

První MČR v sezóně, které se koná, je noční OB, neboli nočák. Koná se hned z kraje jara, většinou v dubnu, takže 
je ještě celkem zima a je prostě ošklivě, ani sníh by nikoho nepřekvapil. Možná proto se tohoto závodu účastní 

nejméně závodníků ze všech mistráků. Ale to je škoda, kdo by si přece nechtěl zaběhat v noci v lese? 😀 I tak jsem 
se ze všech kosáků vydala na nočák jediná, a vůbec toho nelituji. Jela jsem si to tam tak nějak spíš užít, nedělat tam 
moc chyb a zahájit tak sezónu. Když jsem byla v lese, běželo se mi strašně dobře a co asi bylo důležitější, že jsem 
neudělala žádnou chybu. To se mi snad o té doby už nepovedlo. No, abych to zkrátila, nevěřícně jsem koukala, jak 
ostatní holky, co mi normálně dávají, nestačí na můj čas. A pak, když doběhly všechny holky, opravdu mě nikdo 
nepředběhl. Vyhrála jsem nočák!!!, takže to tedy bylo skvělé zahájení sezóny. 

Další mistrovství byl ve znamení sprintových disciplín. V sobotu sprintové štafety a v neděli samotný sprint. 
Dorostenecké štafety jsme postavili celkem tři, takže se nás do Brna na tyto závody vypravilo dvanáct mladých nadějí 
😀 a samozřejmě řidiči/trenéři/dozoři. V sobotu byly na programu sprintové štafety. Ty jsou čtyřčlenné, vždy po 
dvou dívkách a dvou chlapcích. Závod probíhal v uličkách brňenského Špilberku, takže tratě byly zajímavé. Možná 
až moc 😀 Tady v Brně se nám vůbec nedařilo, všechny tři plzeňské štafety byly disk. Z toho dvě dokonce 
dvojnásobně, no nic moc, čím bychom jsme se mohli chlubit. Proto jsme doufali ve zlepšení druhý ten, kdy se běžel 
normální městský sprint, až na to že brňeňští pořadatelé opět připravili velmi zajímavé tratě. Pár disků tam sice bylo, 
ale Lukáš nám napravil reputaci osmým místem. 
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Už jsme v červnu a je tu další mistrovství, tentokrát middle. Závodníci mají možnost si zaběhat v terénu pod hradem 
Lipnice nad Sázavou. Nejvíc se zde řešily tratě, které se některým zkušenějším závodníkům zdály strašně jednoduché. 

Mně to tak tedy nepřišlo 😀 Možná, ale Lukášovi ano. Bednu měl hodně, hodně blízko na dosah, obsadil krásné 
čtvrté místo. I Káťě se dařilo, ta byla druhá v B finále, a my ostatní taky neudělali ostudu. 

Předposlední mistrovství se koná až na podzim, přesně v září, takže počasí už taky není nic moc. A na programu je 
klasika neboli long, pro spoustu lidí královská disciplína. Tentokrát jsme se vydali na sever Čech, kde v těžkém, 
horském, kopcovitém terénu pořadatelé z Chrastavy postavili náročné tratě. Nejlépe se s nimi poprali Lukáš a náš 
malý, velký muž, jak už byl jednou Radim nazván. Lukáš se probojoval jako jediný z plzeňské výpravy do A finále a v 
něm vybojoval 16. místo a Radim nenašel přemožitele v B finále. 

A na začátku října se tu hlásí poslední mistrovství. Pro spousty lidí se už jedná jen o kulturní a společenskou akci. 
Tenhle rok tomu ještě víc pomohl fakt, že tradiční podzimní štafety a družstva se konaly v Jeseníkách a celá 
západočeská oblast se na ně vydala jedním autobusem.  Naše výkony nebyly zrovna bůhvíjaké, ale i tak jsme 
neodjížděli s prázdnou, protože Žáci západočeské oblasti získali historicky první medaili z těchto pro žáky prestižních 
závodů, a to bronzovou. A proto jsme měli důvod slavit. Měli jsme na to celou cestu z Jeseníků až do Plzně nebo 
ještě dál. 😀  

             Regi 

ŽÁčka – žebříček A Čechy 
Do žebříčku A spadalo letos 11 závodů od Brna přes Opavu, Šumpes, Kamenici, Prahu až po Jičín či Chlastavu. Tuto 
náročnou cestu za body do Českého poháru  objížděla zdatně naše početná skupina dorostenců a dorost…?? 
…prostě našich děvčat!  

V D16A si Regi vysloužila celkové pěkné 12. a Káťa 22. místo. Lukáš byl v v H16 celkově 3.  a  ve stejné kategorii 
Šimon 30. V H18A byl Hašan celkově 16. a Hasáček 28. 

A jaké momenty utkvěly v paměti Kátě? 

Kosačkou jsem zatím první sezónu. Ale i tak něco málo o áčkových závodech napíšu. Na jaře v květnu se běžela 
klasika a middle na Paprsku, kde jsem umírala už při samotné cestě na shromaždiště, takže jsem nakonec odjela 
poměrně spokojená i se 14. místem. Pak se běžel sprint v Javorníku - no sprint, ten prostě miluju, pořádně to sviští 
a většinou to ani není nic složitýho, to nám blondýnám vyhovuje. Bohužel to byla jediná bedna, na který jsem letos 
stála, ale tak aspoň něco. V červnu nás čekaly závody poblíž Prahy - jako vždy krátká a druhý den ukrutně dlouhá 
klasika, kde výsledky nebyly zrovna slavný. Asi jak se moc láduju tou cizrnou, tak jsem pak v lese zbrklá a nepozorná. 
O prázdninách jsem sbírala síly na poslední podzimní áčkové závody v sezóně, které byly až na druhém konci 
republiky v Opavě. I když jsme my dorostenci museli absolvovat osmihodinovou jízdu vlakem, víkend jsme si jako 
vždy užili, ale ty výsledky u mě zase stály za nic - asi si to šetřím na příští sezónu. Každopádně největší zážitky si 
letos odnáším z Tiomily a celkově ze Švédska. 

        Káťa 

ŽBéčka – žebříček B Čechy 
Letos jsme se podívali do Křižan pod Ještědem, Řitky u Prahy, Litošic kus od Pardubic a do Píseckých hor u Písku. 
Počasí nám přálo, po Pardubicích nás všechny skolila, stejně jako dalších 1000 závodníků, střevní příhoda, ale hlavně 
jsme rozšířili řady budoucích áčkařů. Byla i nějaká individuální umístění na stupních vítězů v jednotlivých závodech - 
Kamča, Vojta, Fíla, Tonda, Radim, z veteránů Zdena s Hášou. A nejúspěšnějším Béčkařem se po zásluze stal Gaba, 
který byl na bedně skoro pořád. 



 

 
- 10 - 

Celkové výsledky žebříčku B – Čechy: 

D14B 3. místo Kamila Richtrová, vyběhla si Áčko 

H14B 6. místo Radim Tokár, vyběhl si Áčko 

 10. místo Filip Šauli, vyběhl si Áčko 

 19. místo Ondra Kurz, ještě jako H12 si také vyběhl Áčko 

H16B 6. místo Vojta Spěváček, vyběhl si Áčko 

 

Příští rok zůstávají v béčkách Kačka Šauli, Markéta Staňková, Dorotka Doležalová. 

            Máca 

LODM v Brně 
LODM nebo také Letní olympijské dny mládeže se letos konaly v Brně, což znamenalo nekonečně dlouhou cestu 
autobusem, která se ovšem hodně vyplatila. Po příjezdu na naše ubytování (Purkyňovy koleje), jsme se po vybalení 
vydali na menší prohlídku města, to ovšem neznamená, že jsme si prohlédli město v rámci předzávodní přípravy, ale 
to, že jsme se snažili najít nejbližší obchod. Večer pak proběhlo slavnostní zahájení letní olympiády dětí a mládeže, 
kde se představovaly jednotlivé kraje a zapaloval olympijský oheň. 

Náš druhý den v Brně byl o dost zajímavější, byl totiž sprintový trénink. Pár voleb postupů, nějaké ty nepřekonatelné 
zídky, ale nic co by se nedalo zaběhnout. Takže to vypadalo na rychlý a snadný závod, tomu ale ovšem tak nebylo. 
Po tréninku jsme se najedli a jeli jsme se podívat na triatlon. Jezdit po Brně tramvají jsme naštěstí díky našim 
kartičkám sportovců mohli úplně zadarmo. 

Pondělí bylo jako vždy nejnamáhavější den v týdnu. Závod ve sprintu, který jsme očekávali jako poměrně lehký, se 
ukázal jako velmi náročný na „umapování“. Terasy domů a nenápadné schůdky s ploty byly pro mnohé závodníky 
osudnými. Nicméně v této disciplíně absolutně dominoval Lukáš, který si se svým náskokem okolo 20 sekund došel 
v klidu pro vítězství. 

V úterý se běžely sprintové štafety v pořadí DHHD. Závod to byl hodně fyzicky náročný a pořadí krajů se na každé 
předávce měnilo, takže pro diváky to musel být také super zážitek. Nejlepší výkon podala Liberecká oblast. Po 
štafetách jsme jeli zpátky na ubytování a cesta přeplněným autobusem nebyla vůbec příjemná. Po závodech každý 
relaxoval jinak. Někdo se šel projít po městě, někdo šel na koupaliště a někdo jen tak ležel na pokoji, ale v podvečer 
jsme se zase všichni sešli u vyhlašování výsledků, kde si někteří dokonce i zatancovali nebo zazpívali. 

Ve středu nás čekal poslední závod- middle. Terén byl hodně náročný, bylo zde hodně trní a klacků, ale také prudké 
kopce. Po závěrečném vyhlášení jednotlivců a krajů s nejvíce body jsme se ještě všichni dohromady vyfotili a jeli se 
ubytovat. Na večerním vyhlášení proběhlo ukončení olympiády a my další den, tedy ve čtvrtek už odjížděli domů. 

Olympiáda jako taková byla super. A rozhodně se všechna ta dřina na trénincích za ty zážitky vyplatí. Pro úplnost se 
snad jen sluší dodat, že celá výprava Plzeňského kraje se rozhodne neztratila, no posuďte sami! 

zlato –  Lukáš sprint 
zlato – Kamča midl 
stříbro – Lukáš midl 
4. místo – Kamča sprint 
4. místo – Ondra kurcík sprint 
5. místo – štafeta mladších žáků 
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8. místo – Fíla midl 
8. místo – Káťa sprint 

 Já myslím, že dost dobrý. Máme v oddíle další parádní placky a pěkně si to sourozenci rozdělili. Luďa má dvě placky 
(a dvě už z roku 2015) protože je starší, a Kamča má jednu. Zato taky zlatou. A hlavně může ještě za dva roky něco 
přidat. A vy můžete gratulovat. Podrobnosti v Plasích. 

            Šimon 

Žáci se nejednou soustředili… 
24.-26. března – Jesenice 

Po čase jsme se vrátili do areálu Pod kempem v Jesenici a po kompletní opravě jsme ho skoro nepoznali. A když 
dorazilo i objednané jarní počasí, zvládli jsme 4 tréninky na mapách Volesko a Podbořánské rybníčky (KRL), k tomu 
testy na dráze, a ani se nám nechtělo domů. 

Kosácká účast: Kačka S., Šárka, Lucka, Tonda a 3 Ondrové (S.+K.+K.) + 3 trenéři 

6.-8. května – Dobříš 

Tak trochu experimentální soustředění se spaním na zemi v dětském centru Skřítkov, s tréninkem v zámeckém 
parku a s výletem do akvaparku v Příbrami. Ale hlavně intenzivní příprava - celkem 6 mapových tréninků na kvalitních 
mapách v neokoukaných brdských terénech. 

Kosácká účast: Kačka Š., Kamča, Radka, Tonda, Kuba, Ondra K., Vojta + 2 trenéři (a po sprintovém MČR se ještě 
přidali Lucka, Radim a Filip) 

22.-24. září – Přimda 

Ještě jednou jsme se vrátili na Maršovy Chody (MLA) a stihli 4 hodně těžké tréninky (správné místo občas nenašli 
ani roznašeči, ale děti to okamžitě odhalily).  

Kosácká účast: Kačka Š., Kamča, Kuba, Marek + 2 trenéři 

Žáci běhali štafety aneb oblastní výběry 
Vyzývací pohár 
Letos jenom 27 dětí Západočeské oblasti (loni 39) odjelo do slezského Javorníku obhajovat 2. místo z loňského 
roku. A nejenom, že stříbro obhájili, ale dokonce se o 100 bodů přiblížili vítězným Východočechům. Z VPM bodovalo 
osm z devíti účastníků: 

Sprint sobota 
H12 - 1. Ondra Kurz 
H14 - 3. Filip Šauli 
H14 - 9. Radim Tokár 
H12 - 18. Tonda Svoboda 
D14 - 19. Kamča Richtrová 
D12 - 25. Šárka Beránková 

Štafety sobota 
H12 - 2. Tonda Svoboda, Šimon Stehlík, Ondra Kurz 
H14 - 2. Radim Tokár, Marek Štěrba, Filip Šauli 
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D14 - 4. Lucka Kovářová, Eliška Fišarová, Kamča Richtrová 
D14 - 8. Gabča Řeháková, Iva Nádeníčková, Radka Staňková 

Štafety neděle 
D14 - 3. Eliška Fišarová, Iva Nádeníčková, Kamča Richtrová 
H14 - 3. Filip Šauli, Honza Oncirk, Radim Tokár 
D14 - 7. Radka Staňková, Lucka Kovářová, Gabča Řeháková 

 

M ČR štafet a oblastních výběrů 

Štafety 

Filip Šauli zbyl jediný z loňské vítězné štafety H14 a na vítězné vlně zůstal – první v lese, první na předávce. Letos 
ho v nejlepší štafetě Západočeské oblasti doplnili Marek Štěrba ze Slovanu KV a náš nový „borec na konec“ Radim 
Tokár. Kluci nezaváhali a zlatá obhajoba byla na světě. 

Oblastní výběry 

Už na Radyni 2014 jsme tajně doufali, že by západočeský tým tažený Hašanem a Hasáčkem mohl na medaili 
dosáhnout. Ani v dalších dvou letech to o kousek nevyšlo, až letos … 

Filip Šauli (1. na úseku), Ondra Kurz (2.), Kamča Richtrová (3.) a Radim Tokár (8.) byli zástupci našeho 
klubu v osmičlenném výběru, který přivezl bronzovou medaili z Mistrovství ČR. 

Ale to není všechno – Kačka Šauli (5. na úseku), Kuba Hasman (3.) a Tonda Svoboda (12.) výrazně pomohli 
západočeskému béčku získat vynikající 7. místo (a to dokonce po 6. úseku Tondy Svobody byli půl minuty před 
nakonec druhým áčkem Východočeské oblasti!) 

Západočeské OBLastní Žebříčky 
Účast v oblastním žebříčku je ukázkou toho, kolik máme v oddíle aktivních členů, anébrž kolik je jich schopno jet 
na základní závod. Mládežníci si z něj mohou vyběhnout béčko, někteří starší žáci a dorostenci jej berou jako kvalitní 
trénink, někteří veteráni naopak velmi prestižně. Někteří borci VPM (konkrétně 7) stačili běhat a být započítáni ve 
2 kategoriích (označeni „x“). 
Do letošního oblže se počítalo 19 závodů (no, která oblast to má?), z čehož ten nejkvalitnější byl ten první, který 
jsme pořádali my v Plasech. A to máme v oblasti ještě sprintový oblž, do nějž se počítalo 5 dalších sprintů (nejhezčí 
opět v Plasech)! 
KOSů je započítáno v oblži 64, další 2 beželi jen sprint. V oblži nejsou borci z Linie, HDR a někteří naši dorostenci, 
kteří nás reprezentovali jinde a žádný Oblž nestihli (Lukáš, Ondra, Honza..), takže aktivních závodníků bylo letos tak 
kolem 80. 

Máme 1 vítěze a 6 na bedně! 
 
D10 3.Kačka Sobotová    H14 8.Radim Tokár 
D12 15. Šárka Beránová     10.Filip Šauli 
 23. Magda Polívková     13.Ondra Kurz 
D14 6.Kačka Šauli     H16 4.Vojta Spěváček 
 7. Lucka Kovářová     5.Ondra Kovář 

11.Kamča Richtrová     12.Ondra Hlinovský 
13.Julie Mikešová     14.Vráťa Polívka 
15.Radka Staňková    H21 5.Tomáš Kamaryt 

D16 5.Markéta Staňková     6.Robert Martínek 
 10.Kačka Šauli  x    13.Jirka Bouchal 
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D18 3.Dorotka Doležalová     15.Ondra Vodrážka 
D21 3.Barča Doležalová     16.Jan Václavík 
 8.Lenka Hasmanová     26.Tomáš Rauch 
 16.Kačka Vodrážková    H35 22.Standa Rauch 
 19.Vendy Bouchalová     23.Pavel Bartovský 
 20.Markéta Lesová     27.Ondra Hašek 
D35 4.Jana Sobotová      30.Jan Hasman 
 14.Jitka Kovářová     31.Aleš Richtr  x 
 23. Lucie Richtrová     33.Štěpán Kroupa x 
 28.Kačka Vodrážková x    34.Jan Beránek 
 30.Marcela Staňková     37.Robert Anděl 
 36.Markéta Polívková     41.Jaryk Křenek 
D45 13.Regina Tokárová    H45 3.Rosťa Staněk 
 17.Věra Martínková     5.Vláďa Kovář 
 20.Marcela Staňková x    13. Roman Mikeš 
 25.Zdena Bouchalová     20.Radek Svoboda 
D55 5.Liběna Doležalová     26. Aleš Richtr 
 12.Věra Martínková     27.Štěpán Kroupa 
D65 2.Pavla Beránková      30.Petr Beránek  x 
 5.Jindra Jedličková     32. Vráťa Polívka 
H10 10.Štěpán Vodrážka    H55 1.Jirka Blažek 
H12 6.Ondra Sobota      3.Petr Beránek 
 10.Tonda Svoboda     7.Jan Doležal 
 13. Ondra Kurz  x   H65 7.Vláďa Nykles 
 16.Kuba Hasman      15.Jarda Křenek 
 

Sprintový oblž 2017 a KOSové, máme 3 vítěze a z toho 2 z 1 famílie! 
 

D10 4.Kačka Sobotová    H14 2.Radim Tokár 
 7.Hedvika Beránková    H16 2.Ondra Kovář 
D12 11. Šárka Beránová     7.Vojta Spěváček 
D14 1.Kamča Richtrová    H21 2.Tomáš Kamaryt 

7.Kačka Šauli      9.Robert Martínek 
 8.Radka Staňková    H35 18.Michal Tošner  

14. Lucka Kovářová     19.Standa Rauch 
D16 3.Markéta Staňková     20.Aleš Richtr  
D18 1.Dorotka Doležalová     21.Pavel Bartovský 
D21 7.Barča Doležalová     22.Štěpán Kroupa   
D35 4.Jana Sobotová    H45 2. Vláďa Kovář  
 8. Lucie Richtrová     6.Rosťa Staněk 

12.Jitka Kovářová     14.Radek Svoboda   
 14.Marcela Staňková    H55 1.Jan Doležal 
D55 3.Liběna Doležalová     3.Jirka Blažek    
H10 10.Štěpán Vodrážka    H12 4.Tonda Svoboda 

 7.Ondra Sobota    
  8. Ondra Kurz  

Pořádané oblže… a že jich bylo! 
Škvrňanské sprintování 
Na jaře, přesněji v březnu, jedenáctého, týden po Vasáku ve švédské Moře a týden před Bodenmaisem na něměckých 
Šachtách, jsme pořádali sprintový oblastní žebříček na Škvrňanech. Závod to byl na tento zimní čas velice rychlý neb 
lyžaři ještě lyžovali, orienťáci nabíhali objemy a cyklisti… ti taky točili.  
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Závodu se zúčastnilo 201 závoďáků, což se počítá! Hlavně i proto, protože to byl jeden ze tří závodů tento víkend 
(zbylé dva si odkočírovala Lokotka na Vysoké). Inu co dodat, co si vzpomínám, vydařilo se! I proto, protože 
drobotina parádně závodila, důchodci moc nenadávali a závodníci taky neremcali… snad až na jednoho MLOKa, pro 
kterého nejsou ani tlusté zdi žádnou překážkou. 

 

 

Pohár osvobození 
Jako každý rok i letos jsme pořádali z kraje sezóny oblasťáky. Ideální příležitost si osahat terény červencových 5-
days MTBO a také, jak dobře šlape sehraný KOSácký pořadatelský tým. 

 

V rekreačním středisku Máj se uskutečnili 3 závody. V sobotu hned na zapracování mistrák oblasti na krátký, 
odpoledne poznávací sprintík po krásách Plas a v neděli výživná klasika u Dobříče. 

No a jak jsme si nakonec vedli?  
Krátká sobota: 
D10 – 4. Kateřina Sobotová 
D12 – 8. Šárka Beránková 
D14 – 1. Kamila Richtrová, 4. Lucie Kovářová, 5. Kateřina Šauli, 8. Radka Staňková, 10. Julie Mikešová 
D16 – 1. Kateřina Černá, 3. Markéta Staňková 
D18 – 3. Dorotka Doležalová 
D35 – 2. Jana Sobotová 
D55 – 5. Liběna Doležalová 
H12 – 4. Antonín Svoboda, 6. Ondřej Sobota 
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H14 – 3. Radim Tokár 
H16 – 1. Lukáš Richtr, 2. Filip Šauli, 3. Vojtěch Spěváček, 4. Ondřej Kovář, 7. Ondřej Hlinovský 
H21 – 3. Bouchal Jiří, 9. Robert Martínek 
H35 – 1. Ondřej Hašek, 3. Stanislav Rauch, 12. Jaroslav Křenek 
H55 – 1. Jiří Blažek, 3. Jan Doležal 
H65 – 11. Vladimír Nykles 
Sprint sobota: 
D10 – 4. Kateřina Sobotová, 6. Hedvika Beránková 
D12 – 7. Šárka Beránková 
D14 – 4. Kamila Richtrová, 6. Kateřina Šauli, 7. Radka Staňková 
D16 – 1. Kateřina Černá, 3. Markéta Staňková 
D18 – 2. Dorotka Doležalová 
D35 – 8. Lucie Richtrová 
H12 – 4. Antonín Svoboda, 8. Ondřej Sobota 
H14 – 2. Radim Tokár 
H16 – 2. Lukáš Richtr, 4. Vojtěch Spěváček, 4. Ondřej Hlinovský, 8. Ondřej Kovář 
H35 – 9. Pavel Bartovský 
Klasika neděle: 
D10 – 4. Kateřina Sobotová 
D12 – 6. Šárka Beránková, 14. Magda Polívková 
D14 – 1. Kamila Richtrová, 4. Lucie Kovářová, 6. Kateřina Šauli, 11. Julie Mikešová 
D16 – 1. Kateřina Černá, 3. Markéta Staňková 
D18 – 3. Dorotka Doležalová 
D35 – 3. Jana Sobotová 
D45 – 7. Věra Martínková, 11. Regina Tokárová, 15. Zdena Bouchalová 
D55 – 4. Liběna Doležalová 
D65 – 2 Jindra Jedličková 
H12 – 2. Antonín Svoboda, 8. Ondřej Sobota 
H14 – 1. Filip Šauli, 2. Radim Tokár 
H16 – 1. Lukáš Richtr, 3. Vojtěch Spěváček, 4. Ondřej Kovář, 8. Vratislav Polívka 
H21 – 4. Tomáš Kamaryt, 15. Tomáš Rauch, 17. Robert Martínek 
H45 – 1. Aleš Richtr, 13. Roman Mikeš, 16. Rostislav Staněk 
H55 – 2. Jiří Blažek, 7. Jan Doležal 
H65 – 2. Jaroslav Křenek, 13. Vladimír Nykles 

Myslím, že jsme si vedli docela dobře, jen počítejte 31x na bedně a to si to zároveň odpořádat? Sakra… ještě že 
jsme pořádali, jinak to vyžerem snad všechno! 
            Václavka 

OB Přebor škol Plzeňského kraje 
Ano opravdu je tomu tak, všechny žebříčky i mistrovství již letos strčil do kapsy Krajský přebor škol. Letošního 
ročníku se zúčastnilo úctyhodných 349 závodníků a to jsme v roce 2011 pořádali závod pro 49 dětí! Před námi jsou 
již jen vícedenní Westcup (390) a MR lázeňský trojúhelník(420). Jestli tedy stávající trend vydrží i v příštím roce, 
hravě je přeskočíme. 
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Dalším prvenstvím tohoto závodu je bezkonkurenčně nejnižší počet pořadatelů. Celý závod jako každoročně táhne 
Lenka s Mácou a týmem 2-3 lidí kterým asistuje na místě pár dovolenkářů, důchodců, studentů a nezaměstnaných, 
kteří raději než do práce, Kauflandu či hospody přijdou pomoci dobré věci, za což jim děkujeme a věříme, že se k 
nim příští rok přidá zase někdo další. 

Ve startovním poli se samozřejmě neztratili ani kosové a obsadili čelní místa ve svých kategoriích. 

Kačka Sobotová 4. místo v DI. Štěpán Vodrážka mohl být v HI také 4. kdyby nezapomněl na jednu kontrolu kolem 
které běžel, nebo kdyby razil jako všichni ostatní z jeho kategorie do papírové legitky, které stejně nebylo možné 
zkontrolovat. 

DII 1. Šárka Beránková, HII 2. Ondra Sobota, DIII 1. Lucka Kovářů 2. Kačka Šauli a 8. Julča Mikešů, HIII 2. Ondra 
Kurz, HIV 1. Marek Hasman 6. Ondra, Hlinovský, DV 1. Dorka Doležalová, HV 1. Ondra Hasman 2. Honza Hašek.  

Reakce na závod a jeho organizaci byly nadšené, takže se zdá, že příští rok se máme na co těšit …………… :-) 

           Lenka a Máca 

Český OB ranking 
Ranking, takový celorepublikový žebříček dospělých, kam spadá snad vše co na ORISu s tagem pěší OB najdete.  

Holky Kluci 
Umístění Jméno Umístění Jméno 

329. Doležalová Barbora, VPM9252  95. Bouchal Jiří, VPM8449 
332. Bouchalová Vendula, VPM8787 162. Kamaryt Tomáš, VPM8807 
558. Hasmanová Lenka, VPM7551 411. Václavík Jan, VPM8701 
629. Obytová Kateřina, VPM9752 503. Vodrážka Ondřej, VPM7702 
644. Vodrážková Kateřina, VPM7995 510. Martínek Robert, VPM7700 
678. Kroupová Eliška, VPM9853 666. Jirka Jakub, VPM7905 
725. Tokárová Regina, VPM0151 876. Anděl Robert, VPM8001 
727. Černá Kateřina, VPM0250 887. Honner Jaroslav, VPM7802 
739. Lesová Markéta, VPM8494 932. Richtr Lukáš, VPM0204 
  941. Hašek Jan, VPM0001  
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  984. Hasman Ondřej, VPM0002 
  1018. Kurz Šimon, VPM0208 
  1065. Spěváček Vojtěch, VPM0205 
  1102. Rauch Tomáš, VPM8501 
 

Mistrovství světa v MTBO 
Do Litvy jsme odjeli v pár lidech už o 3 dny dřív, abychom měli víc času na aklimatizaci litevského terénu. A to ve 
dnech 19.-26. srpna už jsem pak byl jako jediný z našeho klubu a zároveň nejmladší součástí mého prvního 
juniorského Mistroství světa v Litevském Vilniusu.  

Hotel byl neskutečně pohodlný, výborné jídlo a organizace byla na rozdíl od Francouzů zvládnutá od počátečního 
zahájení až po konečný banket na 120%! 

Ale pěkně postupně! Vše začalo to modelem, který byl v lesoparku poblíž centra Vilniusu a asi 20minut cesty na 
kole od hotelu, takže paráda! Akorát hrozně lilo, byla zima, ale to nevadilo. 

V první závodní den byl na programu promočený middle, byl jsem od Melouna nasazený až do posledního koše, což 
mě překvapilo. A jako náhodou mě vylosovali až jako posledního. Šel jsem do závodu s nulovým očekáváním, možná 
protože jsem byl nejmladší z kategorie, ale taky proto, že takhle chodím vlastně do všech závodů. Po čistém začátku, 
přišla minutová chyba na trojku a pak na pětku přišla chyba ve čtení vrstevnic, kde jsem ztratil další minutu při 
hledání tečky, kterou jsem naštěstí minul a díky tomu nezajel někam úplně do pr….. Poté přišla ještě jedna 
dvouminutová chybka při postupu na 12.k. Na 15.k jsem pak viděl na hodinkách, že už jedu okolo 45ti minut, což 
byl náš směrný čas. Hlava se mi přepnula na to, že jedu totální kanál, že těch chyb už bylo moc, a že už to nemá 
smysl to rvát. Kvůli tomu jsem začal vyvádět další hovadinky, zbytečně jsem zastavoval na odbočkách, protože jsem 
měl nejistotu z předchozích chyb. Tohle se mi do té doby asi nikdy nestalo. Když jsem si to tak na pohodu dojížděl 
do cíle tak mě všichni povzbuzovali, a já si jen říkal “proč? vždyť jedu totální kanál”. Když jsem dojel do cíle tak mě 
hlásili na 4.místě, nechápal jsem nic. Čas jsem měl o 20 minut horší než byl směrný čas a stejně jsem se vešel na 
velkou bednu. Bylo to neskutečné překvapení a velká radost v cíli, že na to mám …! 

Další den byl na programu závod s hromadným startem, závod na který jsem se nejvíc těšil. Kvůli mnoha faktorům: 
závodí se na lokty, víš jak na tom seš a pořád se chodí do plných. Při závodě jsme vystřídali 5 map, na začátku dvě s 
měřítkem 1:10000 s motýlkem, poté dva sprintové okruhy na mapě 1:5000 a na závěr nefarstovaná trať na původním 
měřítku 1:10000. Závod jsem rozjel a šlapalo mi to výborně, pořád jsem se držel v popředí, na první sprintové mapě 
jsem se sjel s Kantysem a celou parkovou část jsme objeli společně. Když jsem si vzal poslední mapu, cítil jsem se 
ještě dobře, ale asi po dvou minutách jsem začal dostávat křeče, vzal magnesko, za další minutu odpočívám z kopce 
a cpu do sebe gel, Fiňák za mnou jen vytáčí nohy a nekouká do mapy, jak se následně dozvídám v cíli tak tomu tak 
bylo celý závod. Ale jak to bylo dál? Po zapití gelu jsem se po cestě dolů pokusil roztočit nohy, abych dojel do cíle, 
ale neúspěšně, hned dole na nás čekal další výšlap, a to doslova, bylo to nějakých 150m pod el. vedením, kde fakt 
nešlo jet, pod kopcem jsem slezl z kola a nemohl jsem ty nohy napnout, ani pokrčit. Když jsem se belhal do kopce 
nahoru, společně s Finem a Kantysem podíval jsem se dolů a tam přijela skupinka dvou dalších, mezi nimi byl i 
budoucí vítěz Thomas Steinhal, který sesednul z kola, rozběhnul se a rázem byl na stejné úrovni jako já. Kantys mě 
povzbuzoval ať se proberu, že to musím zvládnout. Po kopci následoval trail dolů, kde se nohy naštěstí trošku 
probudily a začaly mě zase poslouchat. O dvě kontroly dál jsme setřásli Rusáka a tak jsme zbyli jen čtyry. Celou 
dobu jsem jel v čele a mapoval pro ostatní, aby mě nezatáhli do nějaké chyby, radši abych je tam zavedl já sám  
Na postupu na předsběrku jsem s Thomasem z Dánska diskutoval, jestli to vzít pravou nebo levou stranou, nakonec 
jsme se rozhodli pro levou a Fin bral pravou volbu. Tak už jsme zůstali jen 3, já, Thomas a Kantys. Modlili jsme se 
aby nás tam Fiňák nepředjel, a tak jsme do toho šlápli. Do cíle nás Thomas přešpurtoval a já si pohlídal 2.místo před 
Kanťákem, byl to neuvěřitelný pocit, první medaile z MS pro mě i pro Kantyse, neskutečná euforie! Až po nějaké 
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době se dozvídáme, že Fin, který se od nás na poslední volbě odpojil píchnul hned na té odbočce a skončil až v 
druhé desítce. Pro mě zatím nejsilnější zážitek ve sportovní kariéře, potom co jsem si tam protrpěl a jak to nakonec 
skončilo na to jen, tak nezapomenu!  

 

Další závod štafety. Naším cílem bylo bojovat o zlato, věřili jsme si, že na to máme. Jel jsem první úsek, po dvou 
chybách v úvodní části jsem projížděl diváckým úsekem se ztrátou okolo 3 minut, pytlík byl mapově těžký, což mi 
vyhovovalo a všechny jsem docvaknul a předával první s Fiňákem na zádech. Maty na druhém úseku udělal hned v 
úvodu stejnou chybu co já a ta už se s námi táhla až do konce. Kantys už to na finiši jen udržel a dojeli jsme si pro 
pěkné druhé místo za Finskem. 

Volný den byl ve znamení nákupů, stejně jsme nic nekoupili... 

A už tu byl long, pro mě největší utrpení. Bylo to dlouhé (35km/107min), ale hezké. Šetřil jsem si nohy na sprint a 
tak jsem bral umístění asi až ve třetí desítce. 

A konečně můj oblíbený sprint, který se konal přímo v centru Vilniusu. Do tohoto závodu jsem šel s velkými 
ambicemi, chtěl jsem medaili! Nakonec to ale nevyšlo, protože jsem vynechal jednu ze tří kontrol, které byly za 
sebou v řadě. Podle mezičasů jsem tam vedl o půl minuty. Přišla triviální chyba, když jsem byl hlavou jinde než ve 
skutečnosti, přišel jsem tak o medaili, možná i o tu zlatou. Naštěstí je tam všude okolo super parta lidí, která mě z 
toho dokázala vysekat, jak od nás z týmu tak z ostatních států. Nakonec jsme si zaskákali na nafukovacích hradech, 
zahráli si tam takovou “Drtivou porážku” a to mi pomohlo na ten závod nemyslet.  

Pak přišel závěrečný nezapomenutelný banket v aquaparku a 12ti hodinová cesta domů. Tenhle týden byl plný 
nezapomenutelných zážitků! Už se těším na další závody a zážitky strávené s touhle partou lidí! 

            Hašan 

Mistrovství Evropy v MTBO 
S Ondrou jsme po úspěšném zahájení léta na našich 5days, vyrazili v polovině prázdnin do nedaleké Francie, abychom 
se tam pokusili bojovat o nějaké medaile. Po 11-ti hodinové cestě jsme konečně dorazili na starej venkovskej barák 
se zahrádkou a grilem, kde jsme strávili dalších asi 8 dní, ubytování bylo parádní. 
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Další den byla pro nás na plánu jen lehká projížďka a pro trenéry prezentace, z které přijel Meloun (náš trenér) dost 
rozčílený, že to Francouzi pořadatelsky zatím nezvládají, ale stále jsme věřili, že se to zlepší. 

První oficiální den ME a hned závodní, z jiných světových akcí jsem zvyklý, že první den je na programu pouze model, 
aby se člověk seznámil s terénem a rozmapoval. 

Na neštěstí bylo k ME připojeno neoficiální MS veteránů, nebo co to bylo za šaškárnu. Pořadatelé měli víc práce a 
v lese nám akorát překáželi. Pozdějc to ještě vyšeperkovali na vyhlášení, nejdřív Estoncům schovali vlajku a nemohli 
jí pak najít, na medaile nedali ani stužky, takže každej na bedně dostal akorát pěkněj podtácek a nakonec pustili 
Rusům blbou hymnu, ale i ta zpívaná stačila. 

V první závodní den byl městský sprint, v okolí jedné z Univerzit města Orléans. Já jsem po celkem vydařeném 
závodě bral 1.místo, vteřinku před Eerikem z Finska, který mi na sběrce ještě 4 dával… Ondra bral 17.místo, což 
pro něj byla pěkná premiéra na bikovém ME. 

Následoval middle, kde si pro nás pořadatelé přichystali vysekané pěšinky v hustnících, v jinak úplně nezajímavém 
terénu. Zde se mi i po pádu podařilo urvat opět zlato, tentokrát už o parník. Ondra zajel hodně slušně, bohužel se 
nevyvaroval chyb, které ho stály umístění v TOP10, možná i na velké bedně. 

Po dni volna byl v plánu rovinatý long, kde na nás čekala 32km dlouhá trať s převýšením asi 20m, nejlépe se s tratí 
porval Dánskej rychlík Mikkel, který druhému Richardovi naložil 2,5 minuty, já jsem po několika velkých chybách 
skončil na 6.místě, Ondra bral 14.příčku. 

Následovali pro nás neoficiální sprintové štafety, které jsem odjel s Rózou Kuchařovou a vybojovali stříbro za 
domácími Francouzi. 

Poslední den jsem s Ondrou a Richardem bojovali ve štafetách, a s přehledem přivezli stříbro za nejvyrovnanější 
štafetou domácích Francouzů. 

 

Úspěšný týden jsme ukončili na ne tak výrazném banketu a následnou usmrcující tisícikilometrovou cestou domů. 
O pár baget těžší. 

            Hašan 

Český pohár v MTBO 
Letošní biková sezóna, jak jsme jí začli důvěrně říkat, měla letos celých 19 kol. To je skoro jako letošní počet 
západočeských oblžů. Jen za těma bikama se jezdí do Jeseníků, Jesenice, Brna i Maďarska! Nechci se vytahovat, ale 
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úspěchů bylo dosti! Za což můžem děkovat i lehké vzpruze Peťe s pojízdným kávomlýnkem. O tom, že jsme se 
vůbec neztratili, ba co navíc spíše jsme dominovali svědčí i výsledky celkového českého poháru, kde 

M14  3. Tonda Svoboda 
M17 2. Ondra Kovář 
 6. Adam Háša 
 8. Mára Hasman 
 9. Vojta Svoboda  
 10. Lukáš Richtr a to mu chybělo 8 z 10  
 závodů! 
M20 1. Hašan 
 3. Hasáček 
M21E 13. Karýk 
 19. Lesič 
 32. Jájin 
 38. Mlátil 
 44. Jaryn 
M21A 14. Tošík 
 18. Zdravíčko 
 50. Gibon 
M40 19. Háša 
 46. Hasák 
M50 11. Jafa 
 

W14 3. Lucka Kovářů 
W17 2. Saša 
W21A 8. Markét Lesičová 
 23. Peťa Zdravíčková 
 49. Janička  
W21B  32. Lucka Jájinová 
W40 4. Jíťa Kovářů 
W40 31 Peťa Svobodů 

Mistrovství ČR družstev v MTBO 
Plzeňská převýchova 

Když dvakrát ze čtyř závodů neorazíte kontrolu, výrazně klesne vaše úspěšnost, kvalita i cena. Stane se z vás 
nespolehlivý člen do týmu, v tomto případě do družstva. Ano, jsem to já, komu se dvakrát povedlo disknout družstva 
v barvách OKP 24 Praha. I když mám velmi stabilní výkony na domácích i světových závodech, družstva jsou pro mě 
zakletou disciplínou. Jiné vysvětlení pro to nemám. 

Plzeňští borci však ve mně viděli naději a věřili, že s trochou převýchovy jim pomůžu k mistrovskému titulu, který 
jim loni o kousek utekl. Celý rok se o mě hezky starali - vozili mě na závody, pořádali hromadné tréninky, fandili mi 
na MS a celkově mě přijali za vlastní, i když jsem stále odmítala oddílový přestup. 

Uplynul rok a já se chystala na start MČR družstev v kosáckém dresu. Bála jsem se, že to pokazím. Opravdu. Ale 
od prvního úseku Plzeňáci dokazovali, že nepotřebují nějakou Kubínovou, aby vyhráli. Honza Hašek si na prvním 
úseku pohlídal start a do lesa raketově vypálil, že i zkušený Jiří Hradil se zapotil, aby mu Honza nezmizel z dohledu. 
První předávka byla tedy v kontaktu se Zlínem (Hradil) a rakušáky (Hasselberger). 

Na druhý úsek se po úspěšné sobotě nominovala Blanka Honnerová. Nenechala se znervóznit aktuálním pořadím a 
opět předávala s rakušáky (Walther) a brněnskou Teslou (Chromá) ve vteřinových rozestupech. Štafetový kolík 
převzal Martin Les, kterému ten den hrála do karet poměrně jednoduchá stavba trati a mohl tak prodat natočené 
kilometry. 

To už jsem se ale chystala na trať já. Věděla jsem, že jako první se má objevit rakouský Waldmann, který předá mé 
kdysi veliké soupeřce Anežce Pařízkové. Obě jsme stály na startu a vzpomínaly, že ani na MS jsme nebyly tak 
nervózní. Ze samého strachu vtípkujeme. 

,,Až tě dojedu, tak uhni.“ snažím se ji psychicky rozhodit. Usměje se a vydává se na trať. 
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Po necelých čtyřech minutách dostávám předávku i já. Rychle kouknu na své dvě hesla „KÓDY“ a ,,DIVÁCKÁ“. 
Beru mapu a jedu. Soustředím se dvojnásob, šlapu do toho trojnásob, kódy hlídám stonásob. Pro mě je to poslední 
závod sezóny, tudíž nešetřím sebe ani kolo. V konci dělám menší chybu, ale nikdo to neviděl, takže s úsměvem 
předávám na prvním místě. A pozor! Se všemi správnými kódy ve správném pořadí. 

Jako finišmana nasazujeme osvědčeného Jiřího Bouchala. Vynikajícím výkonem navyšuje náskok a suverénně dojíždí 
na prvním místě.  

A to není všechno! 3 kategorie, 3 startovní vlny, 3 prvenství na mapáči a z toho 2 zlata. Mladé naděje MTBO ve 
složení Ondra Kovář, Klára Lokajíčková, Lukáš Richtr, Alexandra Svobodová a Ondřej Hasman rozdrtili soupeře o 
půl hodiny. A o něco zkušenější závoďáci nestačili ve veteránech na silnou Teslu Brno a ve složení Jan Hasman, Jitka 
Kovářová, Ondřej Hašek, Lenka Hasmanová a Ondřej Vodrážka obsadili druhé místo. KOSácí se tedy stali 
nejúspěšnějším oddílem a odvezli si spoustu donutů. 

Fér, nefér. Možná jezdím celý rok za Karlovy Vary, ale vychovali si mě plzeňácí. Takže... komu se to nelíbí, ať do 
Plzně přestoupí. 3x3 je ....  

Výsledky: 

MWMWM100 (junioři): 
1. VPM 1  KOS Slavia Plzeň 215.29          
Kovář Ondřej, Lokajíčková Klára, Richtr Lukáš, Svobodová Alexandra, Hasman Ondřej 
2. GIG 1  GIGANT Orienteering 244.45 +29.16 
Králová Jolana, Zrníková Adéla, Kroc Kryštof, Skoupá Vendula, Zrník Tomáš 
-.  VRL 1  OOS TJ Spartak Vrchlabí                         DISK         
Štregl Matyáš, Pilná Bára, Kubát Tomáš, Štreglová Zuzana, Hrdinka Daniel 

 
 
MWMWM (elita): 
1. VPM 1  KOS Slavia Plzeň 189.15          
Hašek Jan, Honnerová Blanka, Les Martin, Kubínová Veronika, Bouchal Jiří 
2. TBM 1  KOS TJ Tesla Brno 196.28 + 7.13 
Ševčík Martin, Chromá Adéla, Tišnovský Martin, La Carbonara Hana, Štěpánek Martin 
3. TZL 1  SKOB Zlín  199.05 + 9.50 
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Hradil Jiří, Vavrysová Lenka, Graubner Jan, Králová Vilma, Šňupárek Václav 

 
        Verča 

 
MWMWM200 (veteráni): 
1. TBM 1  KOS TJ Tesla Brno 183.06         
Gryc Tomáš, Ryglová Kateřina, Rygl Jaroslav, Gigon Michaela, Rygl Miroslav 
2. VPM 1  KOS Slavia Plzeň 193.05 + 9.59 
Hasman Jan, Kovářová Jitka, Hašek Ondřej, Hasmanová Lenka, Vodrážka Ondřej 
3. SPC 1  SPORTICUS team 195.36 +12.30 
Bezouška Tomáš, Abelová Ivana, Kurz Pavel, Mědílková Iva, Štěňha Martin 

 

MTBO 5 days 
x Byl to 7. ročník a byl dobrý, protože předseda sekce MTBO Pospíšek odjížděl spokojen.  
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x 4 závody jednotlivců, 1 štafety, 1 triatlon štafety 
x 727 závodníků až z Austrálie 
x Hlavní rozhodčí zapomněl sestavit JURY 
x JURY nebyla potřeba 
x Hajný je kokot, ale to jsme věděli 
x Skauti jsou agresivní, a to jsme nevěděli 
x Tratě se povedli 
x Tisk sprintu se nepoved 
x Děláme to pořád na poslední chvíli 
x V roce 2019 to budeme dělat zase na poslední chvíli 
x V roce 2019 to dělají členové KOS narození po roce 2000, protože jsou chytří 
x Děkujeme všem organizátorům 
x Ať žije Polunin a vítězství v pivních štafetách o 5 minut 

KOSí akce 
O duatlon – Hasák 
Prezentace byla v 10, start v 11 a cíl kolem 12-té hod a to vše u rybníčku na Pohodu a v Letkově. Tratě od dětí 
nejmladších po starce největší, genderově vyvážené.  

„Vyhraje Mlátil pošesté? Vyhraje Vodr podeváté nebo podesáté? Vyhraje iks násobná mistrně světa Verča Kubínů 
poprvé?“ Zněly otázky před startem. 

 

Paralelní 
Vítězem 39. ročníku se stal Jirka Bouchal, a to již popáté, čímž vyrovnal v počtu vítězství Tomáše Prokeše. Shodou 
okolností Tomáš letošní Paralelní postavil a vymyslel a zorganizoval, takže byl u toho. A kdo nebyl, může litovat, u 
Kokotského rybníku bylo krásně a finále bylo nadmíru dramatické. Nakonec v superfinále proti sobě pádlovali Mlátil 
a Hašan. Ten měl na začátku slušný náskok, ale pak se ukázalo, že běhat po zarostlém ostrůvku je rychlejší bez 
kajaku (Mlátil) než s pádlem a kajakem (Hašan). No příště už to budeš vědět, Honzíku. 

Za rok 40. ročník při mohutných oslavách 60 – 50 – 40 – 30 – 20 – 10 let KOS PLzeň. 
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3xHS  
 

 

Výsledky krosu 3xHS jsou na webu. Zvítězili Vlastimil 
Šroubek (13:33) a Teodora Chvalová (9:26). 
Zúčastnilo se 196 závodníků. Děkujeme a rádi vás 
uvidíme na Lobezském botokrosu 24. prosince a za rok 
zase v Hradišti. 
Fotky od Kočíka (http://pkocik.rajce.idnes.cz/ ), nejmenší 
od Mlátila 
(https://photos.app.goo.gl/RVqbX2dKYAQ6QQKx2 ) a 
lehce ve spěchu rozmazané od ředitele. 

 

Velikonoční soustředění 
O Velikonocích od 13. do 17.4. 2017 jsme se podívali do Lhoty nad Rohanovem. Místní terény máme totiž velmi 
rádi! Dokonce tolik, že nás tam bylo ve špičce (ze soboty na neděli) celých 84 kusů! V uplnulých čtyřech dnech 
proběhly mapové tréninky zaměřené jak na seběhy, azimuty, vrstevnice, rychlost tak i trochu představivosti při 
Švýcárně nebo Kombotechu. Taky jsme se vyškrábli na zasněženej Kašperk nebo nabírali energii z bludných kamenů 
(menhyrů, bo jak se jmenují) 

Co si tak matně vzpomínám, výborně nám vařili! A po prvním dni, kdy jsme jim „vyžrali“ celou kuchyni, tak vařili i 
dostatek! Také si matně si vzpomínám na večírek a šlehačku s něčím zeleným, podivnej semafor, čtyřku s pětkou… 
ale to opravdu jen matně! 

Úterní rychlovky 
Je potřeba jít do rychlosti, a to v každém věku! A bez omezení! Takže od jara 2014 zavádíme v Plzni s tréninkovou 
skupinou zasloužilých lampionů, lyžařů, bikerů, triatlonistů a podobné sebranky běžecký tréninky tempa, kopců a 
rychlosti. Proč? Protože ve víc lidech se člověk hecne, je to sranda, rychlejc to utíká, a navíc pak máme co řešit u 
piva! Třeba to, že má Tóša prdel jak 12-letá dorostenka nebo že Karýk má lejtka jak já stehno. 

Kdy? Skoro každý úterý cca v 17:30, buď na Homolce, v Hradišti, Borčáku, nebo třeba na Chlumu...zkrátka kde se 
dá Na srazy se domlouváme přes rychlovkářskou skupinu na Facebooku. 

Treninky celorok 
Jaro – Podzim: 

Pravidelné mapové úterky ve spolupráci s LPM od dubna do října. Účast kolem 40 kusů, na Přeboru Plzně ve sprintu 
až 70. – Máme dost „hlídačů“ pro děti, ale málo pro dorost! Kde jste Mlátile, Karýku??? 
Tratě: 
Smajlíci – pro fáborkové a HDR děti 
DH12 – pro 10 – 12 
DH 16 – pro 14 – 16 
Dospělí – delší trať pro dospělé, vzdálenější kontroly chybí 
Běhací čtvrtky – pro žactvo a dorost 13 – 15 let. Borský park 17 – 18 hod. účast slabá (Richtrovi, Šauliovi, Maky, 
Ondra Kovář…) 
 
Zima: 

http://pkocik.rajce.idnes.cz/
https://photos.app.goo.gl/RVqbX2dKYAQ6QQKx2
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Tělocvična v úterý ve spolupráci s LPM 
17:30 – 18:30 pro děti 7 – 10 let (ale chodí tam i mladší, velký věkový rozptyl!!! Vodr, Markéta, Jarýk, Míra a Jana 
Šilhavých 
VPM:LPM  50:50 
18:30 – 19:30 pro 11 – 14 let (Vodr, Míra Š.) 
VPM:LPM   25:75   
Běhací čtvrtky – pro žactvo a dorost (poslední 4 tréninky zrušeny), začínáme 16.11.2017 
Plán: Od 1.1.2018 – přesunuto na středu na Homolku (šatna na 25.ZŠ) 17 – 18 hod, rozdělení na H 16 (Luďa, Fíla, 
Šimon K., Ondra K  +Vodr) a H14+D (holky a Ondra K + Lenča) možné spojit s LPM, ale běhají hodně pro zábavu 
(podle mě je to skoro nebaví -) 
 

Slovinsko training camp 
Cestu do Slovinska jsme zahájili kolem nedělního poledne 13.8. Jela dvě auta, dohromady 14 lidí (Z toho 10 KOSáků 
– Háša, Vodr, Lůďa, Spěvi, Radim, Filip, Adam, Regi, Maky, Káťa). Toho dne jsme se ubytovali v Rakouské Maltě, a 
abychom rozhýbali ztuhlé svaly, šli jme se krátce proklusnout. Druhý den jsme se vydali na cca 5-ti hodinový výlet 
v okolí nejvýše položené vodní nádrže jménem Kölnbreinsperre. Po výletě jsme se přesunuli do Slovinska a ubytovali 
jsme se v kempu u řeky Soči v Trentě. 

V úterý ráno jsem se vydali na horu Kanjavec. U Zasavské Koči jsme si dali oběd a rozdělili jsme se na dvě skupiny. 
První skupina vyšla až na Kanjavec, druhá ho obešla kratší cestou.  

Ve středu jsme si udělali kratší výlet ze sedla Vršič na Malou Mojstrovku. Po návratu jsme se vykoupali v chladné 
Soči a zahráli jme si fotbal. Druhý den jsme se přesunuli do Lokve a užili jsme si náš první trénink v závrtech. V pátek 
nás dopoledne čekaly pěkné okruhy s posilováním a po obědě jsme si zaběhli dlouhou, zničující, ale hezkou švýcárnu. 

Poslední den byl delší middle a pak už zase domů. V Rakousku se oddělilo auto, které pokračovalo na lobácké 
soustředění na Dachstein, my ostatní jsme v noci dorazili do Plzně. 

Moc jsme si užili Slovinský terén a těšíme se, až zase někam vyrazíme. 

 

 

Plzeňská MTBO liga 
A to ne jen taková, ale 1. ročník, plzeňské MTBO ligy! Ta probíhala od 12.4. do 11.10. 2017 každou lichou středu. 
A tu každou sudou středu se konala MTB vyjížďka.  
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Plzeňská liga čítala 8 závodů, kterých se účastnilo celkem 33 bikerů! Vítězem se stal Hašan a na pomyslnou bednu 
s ním  vystoupal ještě Ondra Kovář a Lesič. Celkové výsledky hledejte na facebooku Plzeňské MTBO ligy. 

Botokros 
x AKTUALIZACE: fotky 
x Závodu se zúčastnilo 155 závodníků. 
x Nejrychlejší na trati 1 míle byl Matěj Marek v čase 6:20. 
x Nejrychlejší ženou byla Jana Brantlová v čase 6:34. 
x Nejrychlejší na trati 3 míle byl Přemysl Švarc v čase 17:06. 
x Traťové rekordy Přemka Švarce a Pájy Zahálkové z roku 2015 nebyly překonány. 
x Děkujeme všem závodníkům, divákům, tolerantním pejskařům a pořadatelům.  
x No a příště zas! A kdy? No přece čtyřiadvacátého! 
x  A výsledky hýr: Výsledky 

Ostatní výkony roku 
Eliťák Robé 

 

Nejlepší MTBO a LOB dorostenec 2016 
V Ústí nad Orlicí se ještě loni konalo vyhlášení nejlepších orientačních sportovců ČR za rok 2016. A proč to píšu 
až teď? No protože to bylo až po naší VH přece! 

Každopádně Hašan získal vítězné “double” v kategorii dorostenec 2016 za své skvělé jízdy na MEDech v Rakousku 
(LOB) a Portugalsku (MTBO). Vítězství v kategorii Junior MTBO získala studentka ZČU Plzeň, Karlovaračka 
Veronika Kubínová a přidala k němu ještě 3.místo v juniorech LOB. Jo to je přesně ta, co nám pomohla vyhrát MČR 
družstev v MTBO a taky Vám o něm napsala parádní sloupek. 

Tak co Hašane, které vyhlášení má vyšší váhu? A co ty Verčo, kdypa ti uděláme registračku??  

https://www.facebook.com/groups/812896022190717/
https://goo.gl/photos/dq3RhgbshwEtsA6WA
http://kosslaviaplzen.cz/wp-content/uploads/LB2016.pdf
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Mimochodem v roce 2018 tuto akci pořádá náš klub, těšte se   ! a víte kde? No přece v Pekle! 

(PS. Nevyhrajete to aj letos??) 

Náhrobek z HROBu 
... lehce morbidní, leč náhrobek z MČR v horském orientačním běhu ve 
Všemině u Vizovic jsme si ale opravdu přivezly – příhodně jím nahradili 
diplomy (u nás za 2. místo mezi rakvačkami).  

Dojmy stručně: terén byl výškově členitý, mapa dost přibližná a mrňavá 
(případné obíhačky tedy zatraceně dlouhé), smekavý úsek téměř na celé 
trati, účast slušná (157 dvojic, z toho většina stejných jako každý rok), 
počasí idylické, nádherná panoramata a přeběhy horských luk, jednotvárné 
popisy kontrol (údolí, údolí, údolí, konec údolí, údolí), výstup na poslední 
sběrku na infakrt, na občerstvovačkách i slivovice (protože Vizovice) a 
ubytování u Honnerů luxusní. 

Poučení, které jsme si odnesly – je-li celý závod s volným pořadím kontrol 
a na více hodin a nebereš si s sebou pití, plánuj postup i podle toho, kde je 
občerstvovačka, ať nemusíš desinfikovat bakteriologicky nejistou vodu 
lihovinou. 

Příští ročník je lákavý už jen místem samotným – KRNAP.  

Lenka a Jitka  
 

Verča Hášová, Martin Tesák, Nikola Rauch 
To jsou nejmladší kosáci/ kosice. A která že je ten/ ta nejmladší? Zapeklitá otázka! 

Sportovci roku 2017 
OB, tedy peší mapařinka 
Lukáš Richtr 

3. místo v žebříčku A, kateogrie H16 
CEYOC (Mistrovství střední Evropy dorostu): sprint – 4. místo, midle – 2. místo, štafety – 3. místo 
4. místo MČR middle 
8. místo MČR sprint 
LODM (Letní olympiáda dětí a mládeže) 1. místo sprint, 2 místo middle 

Regi Tokárová 
1. místo MČR NOB 

 

MTBO, aneb točení volantem 
Hašan  
2. místo Juniorské mistrovství světa (hromadný start) 
2. místo Juniorské mistrovství světa (štafety) 
1. místo Juniorské mistrovství Evropy (hromadný start) 
1. místo Juniorské mistrovství Evropy (štafety) 
2. místo Juniorské mistrovství Evropy (hromadný start) 
2. místo Juniorské mistrovství Evropy (štafety) 
1. místo Český pohár MTBO M20 
 
Hasáček  
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2. MED,  
3.v celkovém hodnocení českého poháru v M20 
 

LOB, to co se v Čechách moc nejezdí 
Hašan  
2. a 3. místo na Mistrovství Evropy dorostu 
Hasáček  
3. místo na Mistrovství Evropy dorostu 
 
Další excelentní závodníci... 
A-čkaři: Vojta Spěvák, Šimon Kurcík, Káťa Černá, Radim Tokár, Fíla Šauli, Kamča Richtrová, Ondra Kurcík,  
B-čkaři: Mára Hasman, Maky Staňková, Ondra Kovář, Radka Staňková, Kačka Šauli,  

A další parádní týmové výsledky… 
MČR MTBO družstva  

MWMWM 100 – 1. místo (Ondra, Klára, Lukáš, Saša, Hasáček) 
MWMWM  - 1. místo (Hašan, Blanka, Lesič, Verča, Mlátil) 
MWMWM 200 – 2. místo (Hasák, Jíťa, Háša, Lenča, Vodr) 

A ti na které jsem zapomněl, nechť se přihlásí!! 
Filip Šauli, Marek Štěrba a Radim Tokár. Kluci nezaváhali na MČR štafet oblastních výběrů žactva a zlatá obhajoba 
byla na světě. 

Filip Šauli (1. na úseku), Ondra Kurz (2.), Kamča Richtrová (3.) a Radim Tokár (8.) byli zástupci našeho 
klubu v osmičlenném výběru, který přivezl bronzovou medaili z Mistrovství ČR. 

Kosácké posily na sezonu 2017 i 2018 
Od sezóny 2016/2017 Na sezónu 2017/2018 
Regi Tokárová 
Káťa Černá 
Radim Tokár 
Vojta Spěváček 
hostující Šimon Mayer 
 

Vašek Šňupec?? 
Verča Kubínka?? 

A kdopa se k ním přidá? 
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Kládaři roku 2017 
Letošní kládu roku si odnáší Honza Doležal, který si svým výkonem na žebříčku A kdesi u Kamenice vysloužil parádní 
skoro sto minutovou ztrátu. Následuje jej Robé, kte již ovšem zaostává téměř o 20 minut. Pomyslnou bednu uzavírá 
Kopr na jeho prvním a zároveň i posledním letošním závodem ČP v MTBO, ultralongu. Shodou okolností stejný 
závod, za který si odnesl kládu loni Gibon. Pro úplnost ještě zmiňme, že hranici magické hodiny také pokořila Panda 
a Jirka Blažek. 

Ostatní výkony jsou vlastně úplně zanedbatelné a v podstatě o nich nemá vůbec smysl mluvit… 

datum Závod   Jméno čas ztráta na 
vítěze (min) 

04.06.2017 
Manufaktura Český pohár, 
INOV-8 CUP - žebříček A, 
žebříček B-Čechy 

H55B 38. Doležal Jan 156:39:00 + 98:30:00 

09.09.2017 Žebříček B-Čechy H21A 60. Martínek Robert 163:37:00 + 79:26:00 

06.05.2017 Český pohár MTBO – 1. kolo M40 29. Koprnicky Kamil 218:50:00 + 69:25:00 

25.06.2017 Český pohár MTBO – 10. kolo W21B 14. Kratochvílová Lucie 155:55:00 + 63:25:00 

28.05.2017 
Mistrovství oblasti na klasické 
trati H55 6. Blažek Jiří 118:47:00 + 60:23:00 

04.06.2017 
Manufaktura Český pohár, 
INOV-8 CUP - žebříček A, 
žebříček B-Čechy 

H45B 39. Staněk Rostislav 113:04:00 + 51:41:00 

04.06.2017 
Manufaktura Český pohár, 
INOV-8 CUP - žebříček A, 
žebříček B-Čechy 

D45B 38. Tokárová Regina 109:12:00 + 50:14:00 

13.05.2017 Žebříček B-Čechy D40B 59. Richtrová Lucie 105:56:00 + 49:51:00 

06.05.2017 Český pohár MTBO – 1. kolo M21E 27. Honner Jaroslav 193:20:00 + 47:15:00 

02.04.2017 Oblastní žebříček H12 14. Svoboda AntonĂn 62:02:00 + 46:23:00 

13.05.2017 Žebříček B-Čechy H21A 46. Václavík Jan 140:50:00 + 45:05:00 
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Historické okénko 
Kdopa se to na nás směje v roce 1988 na paralelním? A kdopa byli ti finalisté a kdopa jej vyhrál? 
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Termínovka, aneb co nás čeká v 2018 

 

 

17.-18.3. Skrýše  10. ročník
24.3. 1. OŽ krátká, 1. SŽ Č. pohár štafet PHK
25.3. 2. OŽ krátká
29.3.-2.4.Velikonoční soustředění
7. 4. 3. OŽ krátká, 2. SŽ
8.4. 4. OŽ klasika
14.4. MČR NOB STH
15.4. ž. A – sprint SJC
21.4. 5. OŽ klasika
22.4. 6. OŽ klasika
27. 4. 3. SŽ / OP sprint (E1 JTR)
28. 4. 7. OŽ klasika (E2 JTR)
29.4. 8. OŽ klasika (E3 JTR)
5. 5. ž. A, ž. BČz –  krátká
6. 5. ž. A, ž. BČz – klasika
12.5. 9. OŽ / OP klasika ČP middle
13.5. 10. OŽ klasika ČP long (FO)
19. 5. MČR sprint ČP middle
20. 5. ž. A – krátká ČP long
26. 5.
27. 5.
2.6. ČP middle + MČR sprint
3.6. MČR štafety
9. 6. OP klasika KRL ž. A – krátká ASU 
10.6. ž. A – klasika ASU 
16.6. MČR middle 
17.6. MČR long
23.6. ČP middle
24.6. ČP long

31.8. 5. SŽ (E1 West Cup) Testy TSM
1.9. 11.OŽ klas.(E2 West Cup)
2.9. klasika (E3 West Cup)
8. 9. ž. A, ž. BČz – krátká
9. 9. ž. A, ž. BČz – klasika
15.9. ČP middle
16.9. ČP long
22. 9. 12. OŽ krátká
23. 9. 13. OŽ klasika
28.9. MČR sprintových štafet ČP sprint
29.9. 14. OŽ krátká Č. pohár štafet ČP middle
30.9. 15. OŽ klasika Č. pohár štafet ČP long
6.10.
7.10.
13.10. M ČR štafet
14.10. M ČR klubů a obl.výběrů žactva
20.10. ČP middle + sprint
21.10. MČR družstev

MTBOCELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE OBOBLASTNÍ SOUTĚŽE OB

NEK

KSH

ONO

...a prázdninová pauzička na vícedenní

OBLASTNÍ SOUTĚŽE OB CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE OB

PGP

Oblastní soustředění žactva

Soustředění TSM + výběr žactva 
(Tiomila)

KAD+
JES

VPM

MLA

Soustř. TSM, SCM + výběr žactva

MAS

Oblastní soustředění žactva

BSO

 Č. pohár štafet + ž. A – sprint / 4. SŽ (Vyzývací pohár) 
Č. pohár / OP štafet (Vyzývací pohár)

SBK

EKP+
PVD

VTA TZL

SKV

LPM+
VPM

Soustředění TSM, SCM + výběr 
žactva

BOR

SPC

BOR

MTBO

VBA

GIG

MČR krátká TBM VLI

Soustředění TSM, SCM + výběr 
žactva

PVDVodňanský kapr

TZL

M ČR na klasické trati JPV+
KON

Oblastní soustředění žactva


