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Úvodní	  slovo	  předsedy	  

Výbor	  oddílu	  2015	  

Výsledky	  Přeboru	  oddílu	  27.11.2015	  

Doplň	  sobě	  si	  sám:	  
HE 	  1. 	  DE	  1. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Veteránky 	  Veterány 	  Dě0	  

	  2. 	  	  	  	  	  	  	  2. 	  	  
	  3.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
Můj	  čas	  a	  umístění	  

	  Milé	  členky,	  členové,	  Kosice,	  Kosáci,	  Kosáčata,	  Slávis0!	  
	  
Je	  mi	  velkou	  cG	  projevit	  trochu	  emocí	  a	  začít	  vše	  výkřikem:	  „Konečně	  je	  to	  tu!“,	  po	  220	  letech	  předsedování…	  
	  
Jsme	  velký	  klub	  a	  velké	  kluby	  mají	  hodně	  členů,	  my	  jich	  na	  začátku	  roku	  měli	  125	  a	  nyní	  už	  127.	  Velké	  kluby	  
pořádají	  velké	  závody	  a	  to	  my	  umíme,	  letos	  jsme	  jich	  pořádali	  20	  a	  to	  nepočítám	  soustředění.	  Mimochodem	  na	  
naše	   závody	   jezdí	   závodníci	   z	   celého	   světa,	   dokonce	  až	  Nového	  Zélandu,	   jo	   a	  MTBO	  beru	   jenom	   jako	   jeden	  
závod,	   i	  když	  jedou	  5dní	  a	  pět	  nocí	  a	  startujících	  tam	  bylo	  705,	  což	  je	  fantas0cký	  světový	  rekord!	  Stejně	  jako	  
LODM.	  Celkově	  jsme	  za	  rok	  2015	  odstartovali	  4815	  závodníků	  z	  25	  zemí,	  hustý	  co	  říkáte!	  
Ve	  velkých	  klubech	  jsou	  i	  úspěšní	  závodníci,	  a	  to	  my	  tedy	  taky	  máme!	  Mlá0l	  zmátnul	  v	  Norském	  Hammaru	  	  na	  
MS	  všechny	  LOB-‐áky	  a	  přivezl	  bronz!	  Hašan	  vybojoval	  tamtéž	  na	  svém	  prvním	  MS	  v	  dorostencích	  21.místo.	  
Ondatra	  s	  Hašanem	  se	  vytáhli	  a	  vybojovali	  ve	  Švédsku	  na	  Tio-‐mile	  25.místo!	  Lukáš	  běhal	  neuvěřitelně	  rychle	  a	  
vyhrál	  zlatou	  olympijskou	  a	  taky	  bronzovou	  a	  další	  přidal	  Ondatra.	  Velká	  škoda,	  že	  jim	  nemohli	  na	  náměsG	  při	  
předávání	  medailí	  tleskat	  Wavok,	  Bóža	  a	  Kody!	  
Velké	   kluby	   spotřebují	   hodně	   peněz	   a	   to	  my	   tedy	   taky,	   víte	   že	   jsme	  měli	   letos	   obrat	   víc	   než	  milion	   korun?	  
Klobouk	  dolů	  před	  naším	  financministrem,	  že	  to	  dokázal	  všechno	  zaevidovat,	  propočítat,	  rozdělit	  a	  sečíst!	  
Podporujeme	  z	  toho	  hlavně	  ak0vity	  děG,	  soustředění,	  nové	  mapy,	  materiální	  vybavení	  na	  pořádání	  závodů.	  
Ve	  velkých	  klubech	  se	  trénuje	  o	  106	  a	  už	  to	  jede	  i	  u	  nás.	  Soustředění	  děG,	  velikonoce,	  letní	  závody,	  přespoláky.	  
Tréninky	  jsou	  pravidelně	  každé	  úterý	  a	  čtvrtek	  a	  pak	  se	  ještě	  domlouváme	  na	  víkendových	  ak0vitách.	  
Když	  tak	  vidím	  jak	  ta	  mládež	  běhá,	  už	  se	  těším	  na	  jaro,	  jak	  to	  ostatním	  natřeme	  J.	  
	  
3x3je	  vosum,	  štěsG	  přeje	  KOSům!	  

Háša 	  -‐	  předseda	  
Hasák 	  -‐	  místopředseda	  
Vodr 	  -‐	  tajemník	  a	  trenér	  mládeže	  
MláSl 	  -‐	  bruselský	  komisař	  
Aleš	   	  -‐	  trenér	  děU	  a	  mládeže	  
Sten 	  -‐	  správce	  materiálu	  
Karýk 	  -‐	  trenér	  dorostu	  a	  -‐nek	  
Máca 	  -‐	  módní	  revizorka	  klubového	  oblečení	  
Had 	  -‐	  financministr	  



Copyright	  ©	  KOS	  Plzeň	  2015	  

Zimní	  liga 	  leden	  

ČP	  v	  LOB 	  únor	  	  

Ještě	  dřív,	  než	  začala	  sezóna	  LOBů,	  
Aleš uspořádal	  	  závod	  zimní	  ligy	  na	  Radyni.	  
Závodu	  se	  zúčastnilo	  rovných	  80	  závodníků,	  
z čehož	  33	  KOSů	  se	  3	  medailovými	  úmístěními.	  
Nejlépe	  Ondra	  Hlinovský	  na	  2.	  místě!	  

ANO	  napošesté	  (potom,	  co	  jsme	  každý	  rok	  dvakrát	  
posouvali	  termín)	  to	  v	  Abertamech	  vyšlo!!!	  A	  že	  jsme	  
uspořádali	  nejlepší	  LOB	  za	  poslední	  dekádu	  svědčí	  
prostě	  všechno.	  Třeba	  tohle	  hodnocení:	  
	  
Závěr	  sezóny	  se	  vydařil	  skvěle	  po	  všech	  stránkách.	  
Lehce	   svažitý	   prostor	   zahrnoval	   jak	   smrkový	   les,	  
tak	   i	   louky	   a	   rašeliniště	   s	   mnoha	   remízky	   či	  
osamělými	   stromy.	   Pro	   sobotní	  Mistrovství	   ČR	   na	  
krátké	   tra1	   i	   odpolední	   pohárový	   sprint	   připravili	  
pořadatelé	   velmi	   hustou	   síť	   převážně	   skůtrových	  
stop,	  která	  hlavně	  v	  polootevřených	  pasážích	  měla	  
skandinávský	  charakter.	  Navíc	  oba	  závody	  se	  jely	  v	  
samostatných	   prostorech,	   které	   se	   téměř	  
nepřekrývaly.	  Nedělní	  	  ČP	  na	  klasické	  tra1	  pak	  dále	  
navíc	  využila	  upravených	  tras	  lyžařské	  magistrály	  a	  
nabídla	  zajímavé	  volby	  postupů.	  

	  

Pořádali	  jsme	  v	  roce	  2015	  

Kdo	   byl	   ,	   tak	   ví,	   kdo	   nebyl,	   tak	   neví,	   o	   co	  
přišel.	  	  Třebas	  o:	  	  
	  
	   -‐	   	   Fantas0cky	   polorozbořenou	   	   chatu	  
Barnabáš	  
	  -‐	  450km	  suprově	  naježděných	  stop	  
	  -‐	  Azurko	  sobotního	  závodu	  
	   -‐	   Že	   se	   žádnej	   Hasák	   nezapře	   (aneb	   jak	  
nejdřív	  Andy	  obšťatnil	  fenku	  Maky	  z	  Brna	  a	  
za	  63	  dní	  	  taky	  všechny	  Hasáky)	  	  
	  
	  
A	  kdo	  to	  vlastně	  všechno	  uspořádal?	  
Kupte	  Sudovi	  a	  zeptejte	  se	  jej!	  	  
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Oblže 	  duben	  

	  
Datum 	  Čas 	  Zívod 	  Místo 	  Ředitel 	  Hl.	  rozhodčí 	  Stavitel	  
11.	  4.	   	  10:00	   	  OP	  štafety 	  Tymákov 	  Lesič 	  Markéta 	  Kurcik	  
11.	  4.	   	  16:30	   	  OP	  +OblŽ	  sprint 	  Doubravka 	  Sten 	  Máca 	  Aleš	  
12.	  4.	   	  10:00 	  OblŽ	  klasika	   	  Radyně 	  Šimpi 	  Václavka 	  Karýk	  
	  
Antybál	  je	  nejlepší	  rozcvička,	  takže	  kromě	  toho,	  že	  jsme	  ráno	  vstali	  a	  ty	  štafety	  uspořádali,	  tak	  jsme	  
ze	  všech	  postupových	  kategorií	  postoupili	  na	  MČR	  do	  Vracova	  a	  všechny	  ostatní	  kategorie	  vyhráli	  .	  
	  
	  

Pořádali	  jsme	  v	  roce	  2015	  
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Paralelní 	  duben	  

Krajský	  přebor	  škol 	  květen	  

	  Paralelní	  -‐	  konal	  se	  na	  místě	  činu,	  osobně	  přítomen	  i	  T.P.	  -‐	  
50	   násobný	   vítěz,	   útočil	   na	   něj	   J.B.	   -‐	   4násobný	   vítěz.	   Ale	  
zvítězil	   Jirka	   Vlaeš	   z	   Loko	   Plzeň,	   což	   už	   se	   žádnému	  
Lokoťákovi	   už	   30	   let	   nepodařilo	   a	   Mlá0l	   tak	   Prokšíka	  
nevyrovnal.	   Výsledky	   hnedle	   vedle….	   Jiří	   dej	   to	   na	  web	   a	  
karýku	  ty	  do	  ročenky.	  SUD	  

Na	  Bílé	  Hoře	  sedláček	  oře	  a	  omladina	  běhá	  orienťák!!	  
Kdy?	  Přece	  13.	  5.	  2015	  v	  Areálu	  TJ	  Bílá	  Hora	  
	  
Zúčastnilo	  se	  bezmála	  200	  závodnic	  a	  závodníků	  v	  pě0	  rozdílných	  dívčích	  a	  chlapeckých	  kategoriích.	  A	  
KOSové	  a	  KOSice	  na	  něm	  urvali	  přesně	  9	  (slovy	  devět)	  medailí!!	  
	  
O	  organizaci	  se	  postarali	  hlavně	  Máca	  s	  Lenkou	  Jarýk,a	  nájemná	  pracovní	  síla	  v	  podobě	  (Vendy,	  Hašan,	  
Petra	  Svobodů,	  PaBe,	  PéBé,	  Markéta	  Beránků	  a	  spoustu	  dalších,	  kterým	  patří	  také	  dík)	  
PS.	  Příště	  už	  si	  ty	  čipy	  rozdělíme	  předem,	  správně	  spočítáme	  výsledky,	  rozdáme	  správné	  poháry	  správným	  
dětem,	  vysvětlíme	  dětem	  pořádně	  co	  znamenají	  ty	  barvičky	  na	  mapě	  a	  nebudem	  je	  hledat	  po	  
odpolednech	  po	  bílé	  hoře	  J	  

Pořádali	  jsme	  v	  roce	  2015	  

LODM	  Plzeň	   	  červen	  

pondělí	  –	  Krátká	  trať,	  Košutka,	  10:00	  
středa	  –	  Smíšené	  štafety,	  Borský	  park,	  10:00	  
čtvrtek	  –	  Sprint,	  Skvrňany,	  12:20	  
	  
Kosáky	  	  zdatně	  representovali	  Ondra	  s	  
Lukášem.	  Kde	  	  kluci	  hned	  v	  úvodním	  middlu	  
oba	  shodně	  vyválčili	  	  bronzovou	  medailli.	  	  
Ve	  sprintu	  zazářil	  Lukáš,	  který	  s	  přehledem	  
vyhrál	  a	  stal	  se	  tak	  jedním	  z	  nejúspěšnějších	  
orienťáků	  LODM	  vůbec.	  
	  
Pořadatelská	  zákulisí,	  aneb,	  
-‐	  jak	  Vendy	  postavila	  super	  orienťák,	  kde	  se	  
favorité	  ztráceli	  i	  na	  sběrku,	  
-‐	  že	  tenistům	  se	  nelíbí	  kontrola	  na	  tribuně	  
centrkurtu,	  kde	  zrovna	  hrají	  finále	  
-‐	  že	  i	  5	  m	  vysoký	  plot	  děcka	  snadno	  
překonají,	  když	  začíná	  půl	  metru	  nad	  zemí	  
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5days	  MTBO 	  červenec	  

2.	  července:	  Etapa	  1: 	  middle	  
3.	  července:	  Etapa	  2: 	  sprint,	  7.	  kolo	  ČP,	  MČR	  ve	  sprintu	  

	  v	  podvečer:	  Štafety	  v	  orientačním	  Quadriatlonu	  
4.	  července:	  Etapa	  3: 	  middle,	  8.	  kolo	  ČP,	  WRE	  pro	  kategorie	  Elity	  
5.	  července:	  Etapa	  4: 	  long,	  9.	  kolo	  ČP,	  WRE	  pro	  kategorie	  Elity	  
6.	  července:	  Etapa	  5: 	  semi-‐free	  order	  middle,	  handicap	  start	  
	  

	  

Pořádali	  jsme	  v	  roce	  2015	  

3	  	  	   	  měsíce	  horečných	  příprav	  
x	  	  	   	  schůzek,	  telefonátů,	  zařizování,	  nácviků	  na	  vystoupení	  “ladies”,	  “duo	  pekelníkos”	  a	  

	  “haka”	  
3	  	  	   	  týdny	  proklatě	  krátkého	  spánku	  těch,	  co	  chystali	  mapy,	  tratě,	  ubytování,	  přihlášky,	  

	  zázemí	  
je	  	   	  úžasný	  zavřít	  oči	  a	  cí0t	  tu	  skvělou	  atmosféru	  (máte	  to	  taky…?)	  
8	   	   map	   s	   novými	   rozšířenými	   prostory	   lesa	   a	   stejný	   počet	   vystoupení	   rozproudil	  

	  závěrečný	  večírek.	  Protože	  MTBO	  závodníci	  jsou	  srdcaři,	  milují	  svůj	  sport	  a	  rádi	  se	  
	  druží	  

2	   	   	   	  krát	  okusili	  závodnící	  kopec	  Krkavec	  (jednou	  v	  písni	  é	  country	  brutal	  technofolkové	  
	  skupiny	  Semtexu	  a	  pak	  ve	  4.etapě)	  

0	  	  	   	  protestů	  bylo	  podáno	  v	  průběhu	  celých	  závodů	  
1	  	  	   	  zajímavý	  host	  v	  besedě	  poodhalil	  zákouG	  světové	  cyklis0ky	  (díky	  Franto)	  
5	  	  	   	  skvělých	  dní,	  závodů,	  večírků,	  setkání	  závodníků	  z	  24	  zemí	  
Alespoň	  18 	  krát	  prověřená	  voděodolnost	  stanu	  u	  party	  stan	  
705 	  Odstartovaných	  závodníků	  celkem,	  v	  jednom	  závodě	  669	  –	  světový	  rekord	  
1 	  Jen	  1x	  za	  2	  roky	  si	  průměrný	  biker	  užije	  Plzeňský	  večírek	  
	  
	  
Absolutní	  DÍKY	  patří	  VŠEM	  co	  pomohli	  uspořádat	  tenhle	  svátek	  a	  zas	  ukázali,	  že….	  
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O-‐duatlon 	  říjen	  

3xHS 	  listopad	  

Premiérové	  vítězství	  v	  letošním	  nočním	  závodě	  
zazanamenal	  Lesič,	  kterej	  si	  tak	  konečně	  spravil	  
chuť	  po	  ne	  úplně	  vydařeeným	  MTBO	  	  začátku	  
sezóny.	  
2.	  Flek	  Hašan	  (o	  finální	  spurt)	  
3.	  Karýk	  (	  o	  debilní	  volbu)	  

3xHS	  -‐	  Bylo	  nejtepleji	  ze	  všech	  ročníků	  -‐	  asi	  
budeme	  muset	  k	  tomu	  přistoupit	  jako	  k	  
normálnímu	  závodu,	  připravit	  prezentaci,	  
doklady...Běželo	  40	  Kosů…	  Uvažuju	  
	  

Pořádali	  jsme	  v	  roce	  2015	  
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Sedmihoří 	  děS	  ZCO 	  březen 	  	  

44	  děG	  a	  18	  trenérů	  z	  8	  oddílů,	  z	  toho	  14	  +	  6	  z	  KOSu	  

Na	  Sedmihoří	  bylo	  krásně	  jako	  vždy,	  
na	  Sycheráku	  se	  bydlelo	  mnohem	  lépe	  než	  v	  Boně0cích.	  
	  
1	  seznamovací	  lesní	  sprint,	  
1	  modelový	  závod,	  
6	  okruhů,	  
troje	  dvojčlenné	  štafety.	  

Soustředění	  	  

Velikonoce 	  St.Město	  p.	  Landštejnem 	  duben	  

O	  tom,	  jak	  zavádějící	  může	  být	  webová	  propagace	  ubytovacích	  možnosG	  se	  na	  vlastní	  zmrzlá	  těla	  
přesvědčilo	  75	  KOSů.	  Na	  internetu	  lákavě	  a	  teple	  vyhlížející	  ubytovna	  s	  180	  pokoji	  se	  v	  okamžiku	  příjezdu	  
sportovců	  změnila	  v	  papírovou	  chatrč	  prasečákovitého	  typu.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Statní	  muži	  a	  mužné	  ženy	  se	  však	  nenechali	  odradit	  ani	  zimou	  ani	  sněhem	  a	  absolvovali	  předepsané	  
tréninkové	  dávky	  v	  plném	  rozsahu.	  Teda	  kromě	  Václavky.	  Ten	  si	  po	  150	  minutách	  prvního	  tréninku	  
zprasil	  kotník,	  když	  uGkal	  před	  výhružně	  chrochtajícím	  divočákem,	  kterého	  simuloval	  Lesič.	  	  
	  
	  
Ostatní	  poběhali	  na	  pěkných	  ,	  občas	  ale	  dos0	  záludných	  
mapách.	  
	  
Došlo	  také	  na	  tradiční	  fotbalové	  klání	  „mladí“	  vs.	  „staří“.	  
Vítězný	  tým	  na	  5	  písmen	  _	  _	  _	  _	  _	  všichni	  vědí.	  
	  
	  
Vrcholem	  soustředění	  byly	  Velikonoční	  štafety,	  které	  	  
stavěl	  Robéér	  a	  drobet	  se	  mu	  protáhly.	  Někteří	  tak	  	  
završili	  celkovou	  kilometráž	  čítající	  přes	  70km.	  
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Mariánské	  Lázně 	  děS	  ZCO 	  květen 	  	  

No	   jasný	   zasoustředili	   jsme	   se!	   Znáte	   to,	   chcete	   jít	   závod,	   ale	   musíte	   se	   dát	  
dohromady!	   Stejně	   tak	   to	   maj	   prostě	   všichni!	   Proto	   měsíc	   před	   naší	   Letní	  
Olympiádou	   DěG	   a	   Mládeže	   jsme	   vyjeli	   do	   Mariánských	   Lázní,	   kde	   jsme	  
potrénovali	   speciálně	  na	  disciplíny	   	   LODM.	   Sprint,	   technickej	  middlík	   a	   parkový	  
štafety!	  	  
A	  protože	  my	  olympijonicí	   jsme	  pro	  Fair	  play	  vzali	   jsme	  sebou	   i	  ostatní	  oblastní	  
závoďáky	  a	  závodnice	  z	  kategorií	  HD14/HD16,	  aby	  si	  nemohli	  stěžovat,	  že	  jim	  na	  
příšGm	  oblži	  utečem	  J	  
	  
Za	  závoďáky	  KOS	  se	  účastnili	  Lukáš,	  Marek,	  Šimon,	  Filip,	  Radka,	  Lucka	  a	  Kačka.	  
…	  a	  za	  trenéry	  Aleš	  s	  Karýkem	  

Soustředění	  	  

Jesenice 	  děS	  ZCO 	  září	  

3	  dny	  volna?	  Kam	  jinam	  než	  do	  Jesenice!	  	  
(Otázka	  do	  kvízu:	  Který	  rok	  tu	  byly	  Velikonoce?)	  

Sobota	  -‐	  Janov,	  mapa	  Liščí	  rokle	  	  
dop	  –	  Kudy	  tam?	  –	  zvol	  si	  postup	  
odp	  –	  Na	  co	  koukat?	  –	  nakresli	  si	  mapu	  

Neděle	  -‐	  Kroučová,	  mapa	  Jiříkovo	  údolí	  	  
dop	  –	  Pořád	  dokola	  –	  azimuty/vrstevnice	  
(nahoru	  po	  čtyřech,	  dolů	  po	  pr….)	  
odp	  –	  Spolu	  a	  rychle	  –	  hromadné	  starty	  

Pondělí	  -‐	  Soseň,	  mapa	  Svatý	  Hubert	  sever	  II	  
na	  závěr	  štafety	  jako	  vždyafety	  (stavěl	  Hasák)	  
	  
Celkem	  50	  děG	  z	  8	  klubů	  ZČO,	  z	  toho	  13	  KOS,	  
2	  zrušené	  kotníky	  oblastního	  	  A družstva	  2	  týdny	  
před	  MČR.	  
	  
	  

Abertamy	  podzimní	  prázdniny	  říjen	  
Středa	  28.10.-‐1.11.	  to	  bylo	  pohodové	  krušnohorské	  soustředění	  se	  30cítkou	  účastníků:	  
Začalo	  svátečním	  výběhem	  na	  Blaťák	  v	  mlze,	  že	  i	  ptáci	  chodili	  pěšky	  
Několikrát	  jsme	  byli	  brosit	  techniku	  na	  kolečkových	  lyžích	  na	  Fichtlu	  
Nacvičovali	  správnou	  chůzi	  po	  sjezdovce	  na	  Plešivec	  a	  probíhali	  bažiništěm	  
A	  taky	  byl	  orienťák	  jak	  se	  patří	  
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Mapové 	  	  

Celý	  uplnulý	  rok	  jsme	  dřeli	  na	  mapě!!	  
	  
Společně	  s	  LPM	  každý	  týden	  zajisGme	  	  poc0vé	  poběhnání	  na	  mapě.	  V	  průběhu	  roku	  2015	  bylo	  
zorganizováno	  téměř	  20	  kvalitních	  mapáčů	  zaměřených	  na	  přicházející	  závody!	  Navíc	  v	  průněhu	  zimy	  
plynule	  přecházíme	  na	  zimní	  ligy.	  Informace	  jako	  vždy	  na	  Informace	  jako	  vždy	  nanašich	  stránkách	  v	  sekci	  
“tréninky”.	  	  
	  
	  	  

Společné	  tréninky	  2015-‐16	  

Úterní	  rychlovky	  

Úterní	  rychlovka?	  Ptáte	  se	  	  co	  to	  je?	  A	  to	  se	  nestydíte?	  
Jde	  o	  pravidelné	  úterní	  běhy!	  A	  jak	  už	  název	  napovídá,	  jdeme	  do	  rychlos0!	  Prtožee	  potřeba	  jít	  do	  rychlos0,	  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	  rychlos0.	  Proč?	  
Protože	  ve	  víc	  lidech	  se	  člověk	  hecne,	  je	  to	  sranda,	  rychlejc	  to	  uGká,	  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	  Hradiš0,	  Borčáku,	  nebo	  třeba	  na	  Chlumu.	  Na	  srazy	  se	  
domouváme	  přes	  rychlovkářskou	  skupinu	  na	  Facebooku.	  
	  
	  
	   tělocvična	  

Vede	  Máca	  +	  Ivka,	  truchu	  běháníčka,	  púosilováníčka	  a	  mapové	  teorie,	  vhodné	  pro	  žactvo!	  
Od	  17:30	  v	  Předních	  Skvrňanech	  
	  
	  

Čtvrtky	  v	  Borčáku	  
Čtvrtky	  v	  Borčáku	  jsou	  Běhací	  tréninky	  hlavně	  pro	  děS	  a	  dorost	  budou	  pravidelně	  každý	  ve	  čtvrtek	  na	  
Borech	  na	  Sláviivždy	  od	  17:00	  

•  …Sraz	  10min	  před,	  šatna	  (v	  hlavní	  budově	  u	  oválu)	  je	  zajištěna	  
•  …Trénink	  je	  určen	  všem	  od	  90	  let	  a	  bude	  rozdělen	  na	  výkonnostní	  skupiny	  na	  místě	  
•  …Trénink	  se	  koná	  za	  každého	  počasí	  
•  …trénink	  je	  zaměřen	  na	  techniku	  běhu	  a	  týmové	  hry	  
•  …konec	  18:00	  
•  …trénink	  vede	  odborný	  pedagog	  Ondra	  Vodrážka	  

•  Aktuální	  info	  na	  našich	  stránkách	  v	  sekci	  “tréninky”	  
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ME	  Švýcarsko,	  Lenzerheide	  

V	   lednu	   se	   jedu	   po	   tříleté	   belgické	   LOBovací	   pauze	   rozzávodit	   na	  
Mistrovství	  Evropy	  do	  švýcarského	  Lenzerheide.	  Okolo	  Alpy,	  slunce,	  
trochu	  prašanu	  –	  prostě	  konečně	  letos	  pěkná	  zima:	  
Poslední	   LOB	   jsem	   jel	   na	   ME	   na	   Ukrajině	   v	   únoru	   2012.	   Bylo	   to	  
znát.	   První	   závod	   ve	   Švýcarsku	   byl	   sprint.	   A	   sprintoval	   jsem	   jak	  
Alenka	  v	  říši	  divů.	  Jel	  jsem	  radši	  s	  rozvahou,	  abych	  nechyboval	  a	  jel	  
plynule.	  Ale	  neklaplo	  to,	  končím	  na	  konci	  4.	  desítky.	  
Další	  závod	  long	  hromadně.	  Je	  teda	  dost	  zkrácenej,	  protože	  je	  málo	  
sněhu.	  Fyzicky	  se	  cejGm	  dobře.	  Na	  začátku	  mám	  delší	  farsty,	  takže	  
se	  propadám.	  Pak	   se	  ale	   zas	  posouvám.	  Mapově	   to	   těžký	  nebylo,	  
spíš	  fyzicky.	  A	  taky	  to	  bylo	  o	  tom,	  jestli	  0	  není	  líto	  prasit	  si	   lyže	  na	  
šutrech	  a	  hlíně.	  V	  lesních	  pasážích	  sněhu	  moc	  nebylo	  a	  všechno	  se	  
nedá	  odpružit.	  I	  když	  jsem	  chtěl	  do	  posledního	  kola	  měnit	  lyže,	  tak	  
si	   to	   rozmejšlím	   –	   další	   kameňačky	   se	   mi	   nechce	   vyrábět.	   V	  
posledním	  kole	  už	  to	  fyzicky	  moc	  netáhne	  a	  navíc	  dělám	  paralelní	  
chybu	  cca	  na	  40″₺.	  Předjíždí	  mě	  starej	  Bělorus.	  Finišuju	  na	  konci	  třeG	  
desítky.	  Myslel	   jsem,	   že	   to	   bude	   lepší.	   Aspoň	   dojíždím	   nejlepší	   z	  
českejch	  kluků	  a	  ztráta	  na	  vítěze	  není	  o	  moc	  větší,	  než	  na	  sprintu.	  
Middle	  se	  mi	  jede	  fyzicky	  dobře.	  Na	  začátku	  opět	  dvě	  špatný	  volby	  
postupu	  v	  čárkách	  –	  chyba	  na	  minutu.	  Ale	  pak	  už	  to	  jde.	  V	  závěru	  je	  
trochu	  poGž	  v	  kyslíku	  ukočírovat	  namotanou	  a	  několikrát	  kříženou	  
trať.	  Ale	  celkem	  se	  daří.	  Je	  z	  toho	  25.	  místo,	  půl	  míny	  za	  Škoďákem.	  
TOP15	  dneska	  byla	  v	  našich	  silách.	  
Štafety	  super	   rozjíždí	  Škodík	  –	  v	  kontaktu	  asi	  minutu	  za	  čelem,	  se	  
Švýcarem	  a	  s	  2-‐3	  minutama	  náskoku	  na	  EST	  a	  LAT.	  KLádin	  ale	  jede	  
opět	  kanál.	  Ještě	  větší,	  než	  na	  longu.	  Oba	  páni	  z	  PobalG	  kolem	  něj	  
profičí	  jak	  na	  motorce	  a	  mě	  to	  předává	  se	  2-‐3	  minutama	  ztráty	  na	  
šestýho	   Estonce.	   Švýcar	   je	   nadobro	   v	   pánu.	   Jede	   se	   mi	   dobře	  
fyzicky,	   mapově	   čistě	   a	   i	   přes	   delší	   farsty	   v	   půlce	   předjíždím	  
Estonce.	  Lotyše	  sice	  stahuju,	  ale	  málo.	  Už	  ho	  jen	  zahlídnu	  v	  cílovém	  
pytli	  minutu	  před	  sebou.	  Takže	  jsme	  v	  redukovaným	  pořadí	  7.	  Je	  co	  
zlepšovat.	  
Výsledky	   jsem	   čekal	   lepší,	   ale	   zas	   na	   druhou	   stranu	   jsem	   rád,	   že	  
jsem	  jel.	  Doufám,	  že	  ty	  úvodní	  mapový	  šoky	  už	  nebudu	  prožívat	  v	  
Norsku	  na	  MS!	  (mlaMl)	  
	  	   MS	  v	  LOB	  Norsko,	  Hamar	  
V	  únoru	  se	  koná	  MS	  v	  norském	  Hamaru.	  To	  je	  tam,	  co	  Sáblice	  jezdí	  dělat	  světový	  rekordy	  v	  
rychlobruslení.	  
Po	  25.	  místě	   v	   rozpačitým	   sprintu	   je	   pro	  mě	  druhým	   závodem	   long	   intervalově.	  Dělá	   se	   krásně	   a	  
navíc	  projíždíme	  horníma	  otevřenýma	  pasážema	  prostoru	  po	  turis0ckých	  magistrálách.	  Je	  to	  žrádlo.	  
Dlouhé	  volby	  s	  přejezdy	  po	  plných	  střídaj	  prudký	  kopce	  soupaž	  v	  čárkách.	  V	  první	  půlce	  mi	  to	  nějak	  
netáhne,	  druhá	   je	  výrazně	   lepší.	   Je	   to	  30km	  s	  800m	  převýšením,	  většina	  soupaž.	  Dělám	   jen	   jednu	  
cca	  minutovou	  chybu	  na	  K9	   (mapa)	  a	  pár	  menších	  chyb	  na	  volbách	   (K15,	  K17).	  V	   cíli	   z	   toho	  mám	  
dobrej	  pocit.	  Je	  z	  toho	  19.	  místo.	  No	  čekal	  jsem,	  že	  by	  to	  mohlo	  být	  lepší.	  Z	  našich	  kluků	  jsem	  na	  tom	  
nejlíp,	  zbytek	  je	  ve	  3.	  desítce.	  	  
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Poslední	   závodní	   den	   jedem	   štafety.	   Po	   tom	   kanálu,	   co	   jsme	   zajeli	   ve	   Švýcarsku,	   kde	   nás	   vyklepli	  
Lotyši	  a	   skoro	   i	  Estonci,	   je	  cíl	   jasnej:	  být	  na	  velký	  bedně,	   tzn.	  porazit	  PobalG.	  Na	  Švýcary	  papírově	  
nemáme.	  Tak	  asi	  proto	  se	  s	  náma	  Richo	  vsadí,	  že	  když	  je	  říznem,	  nechá	  nám	  na	  banket	  karton	  piva,	  
kterej	  nes0hl	  vypít.	  Škůdka	  jede	  první	  a	  vede	  si	  parádně.	  Na	  stadion	  přivádí	  celej	  balík	  Seveřanů,	  jen	  
Rusák	  jim	  kousek	  cuknul.	  Předává	  třeG	  a	  jsme	  v	  kontaktu.	  Švýcaří,	  Lotyši	  a	  zbytek	  světa	  už	  má	  díru.	  
Kládin	   nedivočí,	   nechává	   si	   čelo	   ujet	   a	   jede	   si	   to	   svoje.	   Zkušeně.	   Kdyby	   se	   Nora	   a	   Fina	   náhodou	  
udržel,	  tak	  by	  určitě	  přijel	  bez	  nějakýho	  terčíku.	  Kladin	  K12	  to0ž	  skoro	  vynechává….	  Při	  odjezdu	  z	  11.	  
jsem	  se	  překouknul,	  a	  mapoval	  si	  už	  postup	  na	  13.	  Když	  mi	  to	  přestalo	  sedět,	  jak	  to	  že	  jsem	  pořád	  
nedojel	  na	   tu	   rolbovku,	   tak	   jsem	  zastavil	   a	  pořádně	   se	  podíval	  do	  mapy.	   Jaké	   to	  bylo	  překvapení,	  
když	  jsem	  v	  ní	  objevil	  ještě	  jakousi	  kontrolu	  12,	  a	  navíc	  schovanou	  za	  kupkou	  jen	  20m	  ode	  mne.	  Nor	  
s	  Finem	  to0ž	  udělali	  to	  samé,	  jen	  s	  jedním	  malým	  rozdílem:	  jsou	  příliš	  rychlí	  na	  to,	  aby	  zastavovali,	  a	  
tak	  se	  o	  existenci	  dvanáctky	  dozvěděli	  až	  po	  vyčtení	  čipu…	  Tak	  takhle	  se	  píše	  historie.	  
Rázem	   jsme	  na	   třeGm	  místě,	   což	   v	   té	   chvíli	   nevíme.	  Kládin	  mi	   to	  předá	  na	  5.	   fleku	  a	  mě	   stresuje	  
hlavně	  to,	  abych	  udržel	  náskok	  na	  Švýcary	  -‐	  rozumněj	  karton	  piva.	  Jedu	  celý	  závod	  sám,	  hlídám	  si	  to,	  
abych	  neudělal	  chybu.	  Cestou	  na	  K11	  (mapa)	  si	  podle	  Škůdkovo	  pokynů	  v	  brutálním	  sjezdu	  k	  potoku,	  
kde	  už	  je	  to	  úplně	  rozvorané	  od	  lavorů,	  radši	  3x	  sedám,	  než	  abych	  něco	  rozlámal.	  Lidi	  na	  stadionu	  se	  
někdy	  touhle	  dobou	  dovídají,	  že	  jedu	  na	  bronzový	  pozici.	  Cílovej	  pytlík	  mám	  delší	  než	  první	  a	  druhý	  
úseky,	  tak	  jsou	  mi	  pokyny	  od	  Škoďáka	  k	  ničemu.	  Za	  mnou	  nikoho	  nevidím,	  tak	  to	  dost	  kontroloju	  a	  
jedu	  si	  spokojeně	  do	  cíle	  pro	  ten	  karton	  piv	  za	  skalp	  Švýcarů.	  Přijde	  mi	  trochu	  divný,	  proč	  v	  cíli	  tolik	  
lidí	  fandí	  a	  proč	  tam	  Kládin	  s	  vlajkou	  skáče	  jak	  čerGk	  z	  krabičky.	  Spíkra	  nevnímám,	  tak	  přejedu	  čáru	  a	  
ptám	  se	  Kládina:	  Co	  tady	  děláš	  ty	  vole,	  kolikátý	  jsme?	  …	  Máme	  bronz	  ty	  vole!	  Chvilku	  mi	  trvá,	  než	  to	  
zpracuju,	  ale	  to	  už	  tam	  na	  nás	  skočil	  i	  Škůdka.	  Pár	  lidí	  mi	  pak	  říkalo,	  že	  můj	  výraz,	  když	  mi	  to	  Kládin	  
řekl,	  byl	  neskutečnej	  -‐	  totální	  překvapení	  a	  nadšení.	  (mlaMl)	  
	  

Po	  dnu	  volna	  máme	  na	  programu	  middle	  hromaďákem.	  Jedem	  4	  kola.	  Start	  je	  maso	  jako	  vždy,	  padá	  
se,	  lámou	  se	  hole.	  Cestou	  na	  K2	  (mapa)	  se	  dotahuju	  na	  ty,	  co	  startovali	  z	  prvních	  řad.	  Pak	  už	  se	  to	  
míchá,	  pořád	  někdo	  kolem	  lítá	  a	  člověk	  mapu	  koriguje	  výrazně	  míň,	  než	  při	  intervalovým	  startu.	  Při	  
průjezdu	  do	  druhého	  kola	  mi	  hlásí,	  že	  jsem	  12.-‐13.	  Druhé	  kolo	  mám	  kratší	  jedničku,	  chyby	  nedělám	  
a	  na	  průjezdu	  jsem	  10.	  Ve	  třeGm	  kole	  začínám	  bejt	  v	  kyslíku	  a	  hned	  vyrábím	  cca	  minutovou	  chybu.	  
Stačilo	   na	   chvíli	   vypadnout	   z	   mapy..	   Úplně	   zbytečně.	   Nikoho	   celé	   kolo	   nevidím	   a	   na	   stadionu	  
projíždím	  13.,	  kousek	  za	  dvěma	  Rusákama	  a	  Kazachem	  Sorokinem,	  kterej	  je	  taky	  Rusák.	  A	  těsně	  před	  
Erikem	   Rostem	   (SWE).	   No	   v	   takový	   společnos0	   normálně	   nejezdím.	   Poslední	   okruh	   je	   kratší	   a	  
nefarstovanej.	  Zkoušíme	  s	  Erikem	  jinou	  volbu,	  že	  bysme	  ty	  Rusáky	  fikli.	  No	  nebylo	  to	  lepší,	  naopak	  
máme	  větší	  díru	  a	  Erik	  už	   je	   taky	  přede	  mnou.	  Poslední	  kilák	   jsou	  neskutečný	  bomby.	  Nevím,	  kdo	  
tam	  vepředu	  sGhá	  mapovat.	  Asi	   jedou	  na	  autopilot.	  Razil	   jsem	  pro	  sichr	  všechno,	  okolo	  čeho	  jsme	  
proletěli.	  Ve	  finiši	  už	  žádnou	  parádu	  nepředvádím	  a	  dojíždím	  14.	  Můj	  nejlepší	  výsledek	  na	  MS	  vůbec,	  
takže	  nadšenost.	  Jen	  ta	  TOP10	  byla	  pár	  vteřin…	  
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Závody	  2015	  

1.-‐2.5.	   HUN	   Long	  (Mass	  start)	  +	  Middle	   Várgeszte	  

8.-‐10.5.	   XHK	   MČR	  Štafety	  +	  Long	  +	  Middle	   Hradec	  Králové	  (Biřička)	  

23.-‐24.5.	   TSU	   Middle	  +	  Long	   Náměšť	  na	  Hané	  

3.-‐5.7.	   VPM	   MČR	  Sprint	  +	  Middle	  +	  Long	   Plzeň	  

8.-‐9.8.	   TZL	   Middle	  +	  Long	   Zlín	  

5.-‐6.9.	   VBA	   Middle	  +	  Long	   Lozorno	  

26.-‐27.9.	   TBM	   MČR	  Middle	  +	  MČR	  Long	   Zvůle	  

17.-‐18.10.	   OSN	   Middle	  +	  Sprint	  +	  MČR	  Družstva	   Nové	  Město	  n.M.	  (Vysočina	  aréna)	  

Závody	  2015 	  MTBO	  	  

ČP	  

Účast	  na	  závodech	  ČP	  MTBO	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Co	  z	  toho	  vyplývá?	  Že	  průměrně	  jezdí	  na	  závody	  9	  KOSáků	  a	  je	  jim	  celkem	  jedno,	  jak	  je	  to	  daleko.	  

Do	  plně	  naloženého	  Pomeranče	  se	  vejde	  	  pouze	  8	  lidí	  a	  8	  kol,	  proto	  je	  potřeba	  zhubnout.	  

A	  protože	  si	  to	  zaslouží	  a	  jinde	  k	  tomu	  není	  prostor,	  děkuji	  Gmto	  našemu	  oddílovému	  autobusu.	  

MTBO	  headlines	  sezóny	  2015	  

• 	  Hašan	  vystrkuje	  růžky	  a	  3.	  nejlepším	  časem	  na	  úseku	  MČR	  družstev	  si	  maže	  nejen	  všechny	  starší	  a	  
zkušenější	  KOSáky,	  ale	  také	  mistra	  světa	  v	  MTBO	  Fran0ška	  Bogara.	  Nepochopitelně	  je	  zařazen	  pouze	  
mezi	  „sledované“	  závodníky	  reprezentace.	  

• 	  Áďa	  vyhrává	  5	  závodů	  ,	  celkové	  pořadí	  ČP	  a	  sledovaný	  reprezentant	  je	  taky.	  	  
• 	  Jájín	  ukázal,	  že	  pořád	  umí	  zajet	  do	  desítky	  v	  elitě	  

• 	  Mlá0l	  na	  závody	  nejezdí,	  ale	  vždycky	  si	  vyžebrá	  elitu	  

• 	  Karýk	  na	  závody	  jezdí,	  elitu	  si	  nevyjíždí,	  ale	  vyžebrá	  si	  ji	  taky	  
• Gibon	  na	  závody	  jezdí	  a	  žebrat	  nemusí.	  Elitu	  si	  normálně,	  poc0vě,	  zaslouženě	  vyjíždí.	  

• 	  Lesičovi	  elitní	  chleba	  nechutná	  a	  těší	  se	  do	  Áček.	  	  	  
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Závody	  2015 	  MTBO	  	  

ČP	  

MTBO	  headlines	  sezóny	  2015	  –	  pokračování	  z	  předchozí	  strany	  

• Zdravíčko	  si	  vyjíždí	  Áčko	  a	  bere	  si	  Péťu,	  tak	  je	  štastnej	  
• 	  ZaGmco	  ostatní	  sbírají	  olympijské	  body	  v	  normálních	  kategoriích,	  Tesák	  sbírá	  v	  kategorii	  M21C	  body	  
paralympijské.	  Ani	  na	  5	  pokusů	  nedokázal	  vyhrát	  a	  postoupit	  do	  Béček	  	  

• Háša	  vypadá	  na	  kole	  jako	  že	  umře,	  ale	  pořád	  je	  rychlej	  

• 	  JaFa	  letos	  sezónu	  „prokitoval“	  	  
• 	  Markét	  se	  dostává	  na	  vrchol.	  Bohužel	  ne	  s	  Lesičem,	  ale	  s	  Českou	  televizí	  	  v	  pořadu	  „S	  ČT	  Sport	  na	  
vrchol“	  

• 	  Péťa	  si	  vyjíždí	  Áčko	  a	  bere	  si	  Zdravíčka,	  tak	  je	  šťastná	  
• 	  Panda	  v	  každém	  závodě	  ujíždí	  před	  kládou	  roku	  a	  má	  z	  toho	  _	  _	  _	  _	  _	  (viz	  foto…)	  

• 	  	  Kvalita	  vystoupení	  	  pořadatelů	  během	  sobotních	  večírků	  neustále	  stoupá.	  Důkazem	  může	  být	  
Mistrovství	  ČR	  v	  jízdě	  na	  trenažeru	  v	  podání	  šumperáků,	  nebo	  nezapomenutelná	  	  brněnská	  paličková	  	  
show.	  	  Bude	  potřeba	  zapracovat	  na	  mužské	  čás0	  vystoupení	  v	  rámci	  MTBO	  5days.	  
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A	  náš	  výsledek??	  	  

Závody	  2015 	  MTBO	  -‐	  žebříček	  

	   	  	  
MÍSTO 	   	  JMÉNO 	   	  REG.	  ČÍSLO	  
	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  M14	  
1 	   	  Hašek	  Adam 	   	  VPM0101	  
10 	   	  Hasman	  Marek 	   	  VPM0201	  
	  

M17 	   	  	  
6 	   	  Hasman	  Ondřej	   	  VPM0002	  
8 	   	  Hašek	  Jan 	   	  VPM0001	  

M21E 	   	  	  
15 	   	  Fajtl	  Jaroslav 	   	  VPM9001	  
36 	   	  Les	  Mar0n 	   	  VPM7906	  
44 	   	  Bouchal	  Jiří 	   	  VPM8449	  

M21A 	   	  	  
6 	   	  Anděl	  Robert 	   	  VPM8001	  
32 	   	  Kamaryt	  Tomáš	   	  VPM8807	  
60 	   	  Beránek	  Jan 	   	  VPM7202	  

M21B 	   	  	  
7 	   	  Jirka	  Jakub 	   	  VPM7905	  

M21C 	   	  	  
5 	   	  Tesař	  Daniel 	   	  VPM8203	  

M40 	   	  	  
6 	   	  Hašek	  Ondřej 	   	  VPM6902	  
59 	   	  Svoboda	  Radek	   	  VPM6903	  

M50 	   	  	  
7 	   	  Fajtl	  Jaroslav 	   	  VPM6001	  

W17 	   	  	  
6 	   	  Svobodová	  Alexandra 	  VPM0051	  

W21E 	   	  	  
27 	   	  Doležalová	  Vendula 	  VPM8787	  

W21A 	   	  	  
18 	   	  Lesová	  Markéta	   	  VPM8494	  
35 	   	  Khulová	  Petra 	   	  VPM8450	  

W21B 	   	  	  
18 	   	  Hladká	  Jana 	   	  VPM8850	  
25 	   	  Khulová	  Petra 	   	  VPM8450	  
28 	   	  Kratochvílová	  Lucie 	  VPM9251	  

Gibon 
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Kláda	  Roku	  

Závody	  2015 	  Ostatní	  

Datum	   Závod	   Kategorie	   Jméno	   čas	   Ztráta	  
Úmístění	  
kládaře	  

05.09.2015	  
Český	  pohár,	  INOV-‐8	  CUP	  -‐	  žebříček	  
A,	  žebříček	  B-‐Čechy	  

H55B	   Doležal	  Jan	   181:57:00	   	  +126:24	  
1	  

17.05.2015	  
Český	  pohár,	  INOV-‐8	  CUP	  -‐	  žebříček	  
A,	  žebříček	  B-‐Čechy	  

H55B	   Doležal	  Jan	   142:08:00	   	  +	  94:05	  
2	  

20.09.2015	   Oblastní	  žebříček	   H21	   Hercig	  Tomáš	   163:18:00	   	  +	  94:06	   3	  

26.04.2015	   Oblastní	  žebříček	   H21	   Hercig	  Tomáš	   173:24:00	   	  +	  88:27	   4	  

08.05.2015	  
Jarní	  trojúhelník	  -‐	  E1,	  mistrovství	  
oblas0	  na	  klasické	  tra0	  

H55C	   Doležal	  Jan	   122:48:00	   	  +	  78:20	  
5	  

28.03.2015	   Oblastní	  žebříček	   H45	   Blažek	  Jiří	   100:02:00	   	  +66:51	   6	  

08.05.2015	  
Jarní	  trojúhelník	  -‐	  E1,	  mistrovství	  
oblas0	  na	  klasické	  tra0	  

D55C	   Doležalová	  Liběna	   105:54:00	   	  +	  63:47	  
7	  

08.05.2015	  
Jarní	  trojúhelník	  -‐	  E1,	  mistrovství	  
oblas0	  na	  klasické	  tra0	  

D21C	   Doležalová	  Barbora	   114:03:00	   	  +	  61:59	  
8	  

05.09.2015	  
Český	  pohár,	  INOV-‐8	  CUP	  -‐	  žebříček	  
A,	  žebříček	  B-‐Čechy	  

H21B	   Bouchal	  Radek	   138:21:00	   	  +	  59:25	  
9	  

09.08.2015	   Český	  pohár	  MTBO	  -‐	  11.	  kolo	   W21B	   Kratochvílová	  Lucie	   125:04:00	   	  +	  58:12	   10	  

16.05.2015	  
Český	  pohár,	  INOV-‐8	  CUP	  -‐	  žebříček	  
A,	  žebříček	  B-‐Čechy	  

H21B	   MarGnek	  Robert	   94:12:00	   	  +	  56:53	  

Ahoj Honzo,  
s přesně 10-ti denním předstihem ti gratuluju ke kládě roku a zároveň smekáme za 
výkon z Mariánskolázeňský klasiky 5.9.2015 v Maršových Chodech. (Asi bychom zbaběle 
vyměkli a nedokončili) 
Miluška Lokajíčků (která drží kládu z loňska) na VH bohužel nebude, proto se výhradního 
práva na stavbu podzimního přeboru KOS vzdává. Tím pádem tobě, jakožto držiteli 
letošní klády, připadá tuta “ radost” 

 
Tuto byla korespondence těsně před VH… Bohužel co čert nechtěl ani Honza dnes nemohl: 
 

“ …  na tenhle termín opravdu nemůžu, nehledě na to, že to neumim :-)  Snad příště...”  
 
Takže příští rok! J 
 
PS: Tome málem, příští rok! 
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Douhodobé	  soutěže	  2015 	  Žebříček	  A	  a	  B	  
	  	  	  

H16	  
21.	   	  H16 	  VPM 	  Hašek	  Jan 	  A 	  498	  	  
22.	   	  H16 	  VPM 	  Hasman	  Ondra 	  A 	  494	  
	  
Oba	  závoďáci	  si	  Gmto	  vyběhli	  	  licenci	  A	  na	  příšG	  rok!	  

Žebříček	  A	  INOV-‐8	  CUP	  v	  OB	  

Žebříček	  B	  -‐	  Čechy	  v	  OB	  

D18 
4.   D18  VPM 9752  Obytová Kateřina  B  469.80  
6.   D18  VPM 9751  Hlinovská Johana  B  460.43  
10.   D18  VPM 9853  Kroupová Eliška  B  414.24  
12.   D18  VPM 9753  Šafrhansová Lucie  B  394.49  
15.   D18  VPM 9852  Mikešová Adéla  C  312.70  

D35 
6.   D35  VPM 7551  Hasmanová Lenka    399.92  
7.   D35  VPM 7250  Sobotová Jana    397.58  

D40 
4.   D40  VPM 6951  Staňková Marcela    479.98  

H14 
4.   H14  VPM 0204  Richtr Lukáš  A  484.58  
14.   H14  VPM 0208  Kurz Šimon  A  407.34  
15.   H14  VPM 0301  Šauli Filip  A  403.15  
17.   H14  VPM 0201  Hasman Marek  A  394.55  

H45 
2.   H45  VPM 6902  Hašek Ondřej    494,34  
4.   H45  VPM 6901  Hasman Jan    468.84  
19.   H45  VPM 6801  Staněk Rostislav    270.68  

H50 
6.   H50  VPM 6301  Kurz Zdeněk    452.04 
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Kosice	  

D10 
13  Beránková Šárka   VPM0551   87 
19  Polívková Magda   VPM0006   23 
 

D12 
2  Richtrová Kamila   VPM0451  B  370 
4  Kovářová Lucie   VPM0350  B  353 
5  Staňková Radka   VPM0452  B  349 
6  Šauli Kateřina   VPM0456   302 
 

D14 
5  Staňková Markéta   VPM0153   306 
 

D16 
6  Doležalová Dorotka   VPM9950   278 
10  Svobodová Alexandra  VPM0051   89 
 

D18 
2  Hlinovská Johana  VPM9751   271 
3  Kroupová Eliška   VPM9853   238 
5  Obytová Kateřina   VPM9752   191 
6  Šafrhansová Lucie   VPM9753   179 
8  Mikešová Adéla   VPM9852   86 
10  Doležalová Dorotka  VPM9950    60 
 

D21 
1  Hasmanová Lenka  VPM7551   350 
3  Doležalová Barbora  VPM9252   274 
12  Hercigová Tereza   VPM8650   115 
18  Lesová Markéta   VPM8494   57 
19  Hašková Eva   VPM7352   56 
24  Doležalová Vendula   VPM8787   40 
27  Vodrážková Kateřina VPM7995   33 
28  Veselá Anna   VPM9250   32 
 

D35 
3  Kovářová Jitka   VPM7350   339 
5  Sobotová Jana   VPM7250   327 
6  Staňková Marcela   VPM6951   269 
11  Šauli Iva   VPM7852   236 
14  Richtrová Lucie   VPM7451   214 
23  Beránková Lenka   VPM7051   125 
38  Hasmanová Lenka   VPM7551   40 
49  Polívková Markéta   VPM7354   13 
 

D45 
14  Martínková Věra   VPM5351   59 
21  Bouchalová Zdena   VPM5757   30 
 

D55 
7  Doležalová Liběna   VPM5950   227 
 

D65 
3  Beránková Pavla   VPM4350   277 
5  Jedličková Jindra   VPM4550   130 

Dlouhodobé	  soutěže 	   	  Oblastní	  žebříček	  -‐	  OB	  
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H10 
3  Hasman Jakub   VPM0501   356 
7  Sobota Ondřej   VPM0502   288 
17  Svoboda Antonín   VPM0601   52 
23  Svoboda Tonda   VPM0503   28 

H12 
3  Kurz Ondřej   VPM0503  B  369 

H14 
1  Richtr Lukáš   VPM0204  A  396 
2  Kurz Šimon   VPM0208  A  376 
3  Hasman Marek   VPM0201  A  357 
5  Šauli Filip   VPM0301  A  333 
6  Kovář Ondřej   VPM0200  B  318 
15  Polívka Vratislav   VPM0203   141 
18  Hlinovský Ondřej   VPM0102   95 
21  Svoboda Vojtěch   VPM0207   68 
26  Hašek Adam   VPM0101   24 

H16 
6  Hasman Ondřej   VPM0002  A  247 
7  Hašek Jan   VPM0001  A  104 

H18 
3  Hasman Ondřej   VPM0002  A  99 

H21 
1  Kamaryt Tomáš   VPM8807   384 
20  Martínek Robert   VPM7700   105 
21  Honner Jaroslav   VPM7802   98 
22  Vodrážka Ondřej   VPM7702   85 
23  Tesař Daniel   VPM8203   83 
24  Bouchal Jiří   VPM8449   80 
25  Václavík Jan   VPM8701   72 
27  Hercig Tomáš   VPM8800   63 
40  Hasman Ondřej   VPM0002   26 
41  Rauch Stanislav   VPM8201   24 
43  Anděl Robert   VPM8001   22 

H35 
1  Kurz Zdeněk   VPM6301   380 
2  Hasman Jan   VPM6901   339 
4  Kovář Vladimír   VPM7200   324 
8  Richtr Aleš   VPM6601   251 
14  Hašek Ondřej   VPM6902   212 
16  Staněk Rostislav   VPM6801   188 
25  Beránek Jan   VPM7202   92 
30  Les Martin   VPM7906   66 
31  Anděl Robert   VPM8001   66 
32  Bartovský Pavel   VPM6101   63 
35  Svoboda Radek   VPM6903   36 
38  Kroupa Štěpán   VPM6904   21 

H45 
2  Blažek Jiří   VPM5009   316 
13  Polívka Vratislav   VPM7003   159 
24  Mikeš Roman   VPM7002   56 
28  Staněk Rostislav   VPM6801   26 

H55 
4  Beránek Petr   VPM4502   254 
6  Doležal Jan   VPM5701   232 
8  Nykles Vladimír   VPM4702   204 
16  Blažek Jan   VPM5005   49 
20  Fajtl Jaroslav   VPM6001   30 
21  Suchý Václav   VPM5502   26 

H65 
12  Křenek Jaroslav   VPM4401   36 

Dlouhodobé	  soutěže	  2015 	  Oblastní	  žebříček	  -‐	  OB	  

…	  a	  kosáci	  



Copyright	  ©	  KOS	  Plzeň	  2015	  

Pánové 
 

Pořadí  Jméno    Reg. 
 
75  Bouchal Jiří    VPM8449 
104  Kamaryt Tomáš   VPM8807 
237  Vodrážka Ondřej   VPM7702 
464  Martínek Robert   VPM7700 
585  Václavík Jan    VPM8701 
618  Anděl Robert    VPM8001 
701  Honner Jaroslav   VPM7802 
794  Jirka Jakub    VPM7905 
839  Tesař Daniel    VPM8203 
968  Rauch Stanislav   VPM8201 
974  Hasman Ondřej   VPM0002 
1023  Bouchal Radek   VPM8549 

A dámy 
 
Pořadí  Jméno    Reg. 
 
 
262  Hasmanová Lenka   VPM7551 
272  Bouchalová Vendula   VPM8787 
313  Lesová Markéta   VPM8494 
350  Vodrážková Kateřina   VPM7995 
365  Doležalová Barbora   VPM9252 
459  Veselá Anna    VPM9250 
512  Hašková Eva    VPM7352 
659  Jirková Petra    VPM8450 
777  Richtrová Lucie   VPM7451 

Dlouhodobé	  soutěže	  2015 	  Ranking	  -‐	  OB	  



Copyright	  ©	  KOS	  Plzeň	  2015	  

Závody	  2015 	  OB	  
Žactvo	  KOS	  reprezentuje	  Západočeskou	  oblast	  

Vyzývací	  pohár	  
	  

V	  	  dvoudenním	  mezioblastním	  utkání	  žactva	  v	  Kroučové	  a	  Žatci	  skončila	  Západočeská	  oblast	  na	  3.	  
místě	  za	  Východočechy	  a	  Středočechy.	  Z	  VPM	  nejvíc	  bodovali:	  
Štafety	  sobota	  
D12	  -‐	  3.	  Radka	  Staňková,	  Lucka	  Kovářová,	  Kačka	  Šauli	  
D12	  -‐	  4.	  Eliška	  Fišarová,	  Iva	  Nádeníčková,	  Kamča	  Richtrová	  
H14	  -‐	  4.	  Lukáš	  Richtr,	  Marek	  Hasman,	  Šimon	  Kurz	  
H12	  -‐	  5.	  Honza	  Oncirk,	  Filip	  Šauli,	  Radim	  Tokár	  
Sprint	  sobota	  
D12	  -‐	  8.	  Radka	  Staňková	  
D12	  -‐	  10.	  Kamča	  Richtrová	  
Štafety	  neděle	  
D12	  -‐	  2.	  Iva	  Nádeníčková,	  Kamča	  Richtrová,	  Eliška	  Fišarová	  
H12	  -‐	  2.	  Radim	  Tokár,	  Honza	  Oncirk,	  Filip	  Šauli	  
H14	  -‐	  3.	  Marek	  Hasman,	  Šimon	  Kurz,	  Lukáš	  Richtr	  
	  
	  
	   M	  ČR	  štafet	  a	  oblastních	  výběrů	  
Štafety	  
ü Západočeská	  štafeta	  obhájila	  zlato	  z	  Radyně	  v	  kategorii	  HD12.	  Kosáky	  v	  ní	  zastupoval	  Filip	  Šauli.	  
ü Marek	  Hasman,	  Šimon	  Kurz	  a	  Lukáš	  Richtr	  vylepšili	  loňské	  3.	  místo	  štafety	  H14	  a	  skončili	  druzí	  
pouhých	  7	  s	  za	  zlatem	  
Oblastní	  výběry	  
ü Neuvěřitelný	  obrat	  nastartoval	  Filip	  Šauli	  na	  3.	  úseku	  družstva	  Západočeské	  oblas0	  1,	  který	  vybíhal	  
na	  beznadějném	  	  17.	  místě	  se	  ztrátou	  skoro	  13	  minut.	  Zaběhl	  4.	  čas	  na	  úseku	  a	  ztrátu	  na	  čelo	  závodu	  
stáhl	  na	  10	  a	  půl	  minuty.	  I	  další	  úseky	  podaly	  výborné	  výsledky	  (m.j.	  Kamila	  Richtrová	  	  6.	  místo	  na	  4.	  
úseku	  a	  Lukáš	  Richtr	  3.	  místo	  na	  8.	  úseku).	  	  Nakonec	  tedy	  5.	  místo	  přesně	  5	  minut	  za	  medailí	  (a	  
zlepšení	  o	  1	  místo	  pro0	  loňskému	  roku).	  
ü Družstvo	  ZCO	  2	  skončilo	  	  12.	  (2.	  z	  „béček“)	  –	  Šimon	  Kurz	  	  12.	  na	  úseku,	  Radka	  Staňková	  10.	  
ü Družstvo	  ZCO	  3	  skončilo	  	  17.	  (2.	  z	  „céček“)	  –	  Ondra	  Kurz	  	  10.	  na	  úseku,	  Markéta	  Staňková	  15,	  atd.	  
ü Celkem	  startovalo	  34	  úplných	  družstev.	  

	  
5.	  Západočeská	  oblast	  1	  
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Ostatní 	   	  Vícedenní	  závody	  

Slovinsko	  -‐	  Lipica	  

7.3.	  –	  11.3.	  2015	  
Slovinsko	  -‐	  Lipica	  
5	  –	  0	  denní	  rozmapování	  

Výsledky lipica open 
Ondra Kurz 1. M10!! 
Filip Šauli 2. M12! 
Šimon Kurz 4. M14! 
Zdeněk Kurz DNF 2. Etapa (4. Místo v E 5) 
Tomáš Kamaryt 30. H21E 

HSH Vysočina Cup 
 
D35 
3. Hasmanová Lenka 
H16 
6. Hasman Ondřej 
H45 
7. Hasman Jan 

Advanta 
 
Adršpachšské skály a skalky 
 
D12 
2 Richtrová Kamila  
3. Šauli Kateřina 
D35 
10 Šauli Iva  
H12 
4. Šauli Filip 
H14 
1. Richtr Lukáš 
15. Hašek Adam 
H16 
5. Hašek Jan 
H45 
6. Hašek Ondřej 
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Ostatní 	   	  Vícedenní	  závody	  

Czech 5 days – Bohemia 
 
T10P 
1. Kačka Sobotová 
D12A  
4. Richtrová Kamila 
D16B  
4. Doležalová Dorota 
D18B 
2. Obytová Kateřina 
4. Kroupová Eliška 
8. Šafrhansová Lucka 
D21C 
8. Doležalová Barbora 
D35A 
6. Hasmanová lenka 
D35B 
3. Sobotová Jana 
D55B  
6. Doležalová Liběna 
H12 
11. Ondra Sobota 
12. Kuba Hasman 
H12A 
2. Filip Šauli 
6. Ondra Kurz 
H14A 
4. Lukáš Richtr 
10. Šimon Kurz 
11. Marek Hasman 
H14B 
5. Adam Hašek 
H16A 
8. Ondra Hasman 
H45A 
11. Jan Hasman 
H50A  
6. Zdeněk Kurz 
 

A Pépéčka? 
Na Pépéčka se vydaly jen 2 auta a to hlavně kvůli PP 
kultůře. Takže výsledky moc nečekávejte! Každopádně 
Mlátil s Karýkem dřeli v elitě, Lesič ve vetoších, Markét v 
nadějných ženách. A Dorostenky v D18! 
 
Večer jsme se všichni sešli abychom odběhané kilometry 
zhodnotili také na tanečním parketu a taky využili 
nakoupené pivenky. 
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Ostatní 	   	  Ostatní	  výkony	  roku	  

Evka vyhrála s Žitem Bike adventure 
… a potom si vítězství zopakovali na podzimním HROBu 
 
Karýk se stal druhým vícemistrem Evropy v OB Hasičů a Policajtů v middlu 
… a pak si to zopakoval na longu 
 
Hašan s Ondrou fantasticky zaběhli na švédský Tio Mile a skončili na 24 fleku! 
 
Toša zabojoval na Ironmanovi za deset a půl hoďky! 
 
Vodr odpíchal rukama Vasaloppet 
 
Václavíkovi maj novou Kosici 
 
Rauchovi maj nového Kosáka 
 
Rauchovi maj nového Kosáka 
 
Mlátil, Vendy a Toša vylezli na Chachani - 6057mnm 
 
Tesák sic už po 5. ztratil zub, ale našel Věrku 
 
Papír si vzal Nas 
 
Zdravíčko si vzal Péťu 
 
Vendy zas Mlátila 
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Ostatní 	   	  Akce	  2016	  

Tréninky – pravidelné 
 
úterý TV 17:30-19:00 - tělárna,  
od jara úterní mapové tréninky v úterý 
ve středu úterní rychlovky 
Čtvrtek – běh Borský park 
 
OB soustř Soustředění velikonoce Nový Bor   Gibon 
Soustředění dětí                                                            Aleš 
Soustředění TSM/SCM O+H+…     
 
 
Pořádané závody 
 
Antybál - 15.4.2015 
 
Oblže – 9 – 10.4. 2015 
Sobota - Krkavec štafety 
Sobota - Petohrad sprint,  
Neděle -  Radyně klasika, KP dětí škol, 3xHS, paralel, O-duatlon 
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Ostatní 	   	  Akce	  2016	  

Termínovka OB - jaro 

OBLASTNÍ SOUTĚŽE CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE

19.3. Č. pohár štafet PHK
26.-27.3. Velikonoční soustředění

2. 4. 1. OŽ krátká

3. 4. 2. OŽ klasika

9. 4. OP štafety, 3. OŽ-OP sprint

10. 4. 4. OŽ klasika
16. 4. MČR NOB DOK
17. 4. Č. pohár štafet TUR
23. 4. 5. OŽ klasika

24. 4. 6. OŽ klasika

30. 4. ž. A, ž. B-Č – klasika SHK
1. 5. ž. A, ž. B-Č – krátká LTU
7. 5. 7. OŽ krátká MČR sprint
8. 5. 8. OŽ klasika MČR sprintových štafet
14. 5. ž. B-Č – klasika

15. 5. ž. B-Č – krátká

20. 5. krátká (E1 JTR)

21. 5. 9. OŽ-OP krátká (E2 JTR)
22. 5. 10. OŽ klasika (E3 JTR)
28. 5. ž. A – klasika ASU
29. 5. ž. A – krátká AOP
4. 6. ž. A – sprint + Č. pohár štafet (Vyzývací pohár)

5. 6. Č. pohár štafet (Vyzývací pohár)
11.6. 11. OŽ krátká, sprint

12. 6. 12. OŽ krátká

18. 6. OP klasika (při ŽB KRL) ž. B-Č – klasika
19. 6. ž. B-Č – krátkáá

25.-26.6. M ČR na krátké trati PGP
1.7. krátká (E1 Šindelová)

2.7. 13. OŽ klasika (E2 Šindelová)
3.7. 14. OŽ klasika (E3 Šindelová)

VSP

LCE

Oblastní soustředění žactva + SCM B

Jarní akademie OB - dorost (12.-15.5.)

VBM+
BBM

LPM

BSO

KRL+
JES

JES

VPM

MAS

SKV

MLA

Oblastní soustředění žactva

Soustředění TSM + výběr žactva
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Ostatní 	   	  Akce	  2016	  

Výběr z prázdninových závodů 
 
  2. -  7. 7. - 5 Days of Italy 2016 Pieve Tesino, Trentino, Itálie  
  8. - 10. 7. - H.S.H. Vysočina cup, Třebíč, ČR 
10. - 16. 7. - O'France, L'Hospitalet, Aveyron (Midi Pyrénées), Francie 
13. - 17. 7. - Kopaonik open 2016, Raska, Srbsko 
14. - 17. 7. - Grand prix Silesia, ???, ČR 
16. - 23. 7. - Swiss Orienteering Week 2016, Engadin St. Moritz, Švýcarsko 
21. - 24. 7. - Slovak Karst Cup, Rožňava, Slovensko 
27. - 31. 7. - OOcup/2016, Villach, Rakousko / Lake Fusine, Itálie / Soriška planina, Slovinsko 
29. - 31. 7. - EDUARD 2016, Eduard, Jáchymov, ČR 
  3. -  6. 8. - Bubo cup 2016, Cres, Chorvatsko 
  5. -  7. 8. - Rumcajsovy míle, ???, ČR 
10. - 14. 8. - Česká Kanada 2016, Zvůle, Kunžak, ČR 
20. - 21. 8. - Pěkné Prázdniny s OB v Českém ráji, ???, ČR 

Termínovka OB - podzim 

OBLASTNÍ SOUTĚŽE CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE

26.8. krátká (E1 West Cup)

27.8. 15. OŽ klasika (E2 West Cup)

28.8. 16. OŽ klasika (E3 West Cup)

3. 9. 17. OŽ krátká

4. 9. 18. OŽ klasika

10. 9. Č. pohár, ž. A, ž. B-Č – klasika

11. 9. Č. pohár, ž. A, ž. B-Č – krátká

17. 9. ž. A – sprint + Č. pohár štafet

18. 9. Č. pohár štafet
24. 9. 19. OŽ klasika

25. 9. 20. OŽ krátká

1.-2.10. Oblastní soustředění žactva M ČR na klasické trati LPU
8.10. M ČR štafet
9.10. M ČR klubů a obl.výběrů žactva

Srovnávací testy mládeže ročník nar. 1997 – 2002 
(podmínka pro zařazení do TSM na rok 2017)

BOR

ZBM

TJN

NEJ

KSH

MLA
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3	  x	  3	  je	  vosum,	  štěsU	  přeje	  KOSům!	  


