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Poslušně hlásím…
„Poslušně hlásím, že za poslední rok se toho stalo víc než dost!“
Sezónu odstartovali lyžaři a nasadili laťku pěkně vysoko. Cinkalo to na veteránským MS, na
dorosteneckým ME a taky na národním MČR s parádním „KOSo double“. Jakoby ty výkony
katapultovaly mysl naší mládeže a ta trénovala kvalitě a odhodlaně pod vedením
neúprosných trenérů.
Výsledky na sebe nenechaly čekat a hned z jara si jich všímá a do ampliónu vykřikuje jejich
jména kdejakej méďa Béďa, zatím co jeho svěřencům se klepají střelky hrůzou, když mají
nastoupit na start štafet a proti nim má běžet KOSáckej západní expres. Skvěle se to
poslouchá, ale ještě lepší je vidět naše borce na vlastní oči na doběhu! Dorostenci a dospělí
taky nelenili, nicméně svoje ambice soustředili ponejvíc na pohled ze sedla bicyklu
opatřeného řídítky a taky volantem, pardón mapníkem. Mimochodem dóst dobrá partička
se letos rozjezdila po závodech a zajela dóst kvalitní výkony (nebo že by to bylo kvalitní ranní
kávou?) a cinkalo v Čechách, a na Moravě, a po Evropě, a ve světě a ještě teď si o tom
vypráví portugalský holky. Podzim byl jako vždy ve znamení mistrovských závodů a naše
vlajka byla na roztrhání! A co ještě umí naši borci? Lyžovat bez mapníku, bajkovat, kanikrossit,
atletit, florbalit, biatlonit, tmelit a tlemit se, tancovat, čírsovat, pořádně za to vzít,
rozmnožovati se a umí i získávat tituly akademické ve všech kategoriích.
Ufff, jsem strašně rád, že u spousty těch radovánek můžu být, ta naše KOSácká pohodová
atmosféra je prostě fenomenální! Přeji vám pěkné čtení a mám kontrolní otázku: „MEKÝ to
příští rok překonat…!?“

Váš předseda Háša s ú. (úctou)
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Mistrovství světa v LOB 2016
Veteránů

Mistrovství bylo někdy v zimě, sněhu bylo, jestli si vzpomínám
hodně. Konalo se to v Německu, ale jak se to tam přesně jmenuje
si už taky nepamatuji, myslím, že Fickenberg. Nebo Fückingberg?
Ale to nevadí, to není důležité, hlavně že tam byli lampioni a nebyli
tam přistěhovalci.
Závodilo se ve dvou disciplínách – midle se jel dvoukolově, jednou
v pátek a jednou v sobotu. Slivovici jsme mimochodem pili taky
v pátek i v sobotu, ale to si my, veteráni, můžeme dovolit. Dlouhá
trať nebyla až zas tak dlouhá, a to bylo dobře, a jela se v neděli.

I také borce sud zařízl!

Výsledky:
Vodr

H35

Gibon

H35

5.

Róber

H35

15.

Lenča

D40

3.

5.

Háša

H45

11.

12.

Hasák

H45

13.

11.

Jafa

H55

7.

13.

13.

16.

Jára Křenek H70

2.

1.

Z výsledků je vidět, že naši nadějní a perspektivní veterání se ve světě neztratili a všichni se
vešly do bodované třicítky, většina pak do elitní dvacítky. Bohužel žádné elitní dvacítky na
veteránském MS nezávodily.
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LOB řebříčky
Tento článek bude stejně krátký, jako byla
celá česká sezóna. Vrcholem se nakonec
stal víkend na Eduardu, kde se jelo
Mistrovství na krátké trati. Nebylo nás tam
mnoho, ale bylo nás vidět. Nejvíc bylo
vidět Jindru Hasmana se soplem u nosu,
ale to nikoho nepřekvapí, na to už jsme
zvyklí.
Ale k závodům. Sněhu nebylo moc, mimo
stopy chyběl chvílemi úplně, ale na kvalitě
závodů to příliš neubralo. V podstatě to
byly nejhezčí LOBy sezóny.
A co naši? Lukáš Richtr 1. Ondra Hasman
3., Háša taky 3. V pánské elitě byli na startu
všichni reprezentanti. Ale vyhrál Mlátil
s Vodrem. Vzhledem k tomu, jak ti naši
reprezentanti trénujou, se ani nedivím.

Do žebříčku se nakonec počítali pouze 3 závody – dva na Eduardu a jeden v Novém Městě,
kde nikdo z našich nestartoval.
A jak dopadl žebříček?
H14:
2. Lukáš R.
8. Vojta Spěváček

H17:
3. Hasáček
Hašan – nejel nic

H 35:
3. Hasák
6. Háša
10. Jarýk

H55:
8. Jafa
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H21B:
2. Karýk
3. Robert M.
HE:
20. Mlátil a Vodr

LOB MED Rakousko
Na přelomu února a března jsme vyrazili na Mistrovství Evropy
dorostu v LOBu, který se konalo na biatlonovém stadionu v
rakouském Obertilliachu. Měli jsme největší klubovou účast,
neb kromě dvou závodníků Honzy Haška a Ondry Hasmana,
jel i hlavní mazač Ondra Háša Hašek. Jel se sprint, middle,
long a štafety. Největším překvapením šampionátu byl
(konečně) sníh. I když to vypadalo, že závody nebudou kvůli
jeho nedostatku. V první závodní den napadl dobrý metr
čerstvého prašanu a pořadatelé museli nakonec start sprintu
odložit a později i zrušit. To se nám ale vyplatilo a při
opakovaném závodu si Honza dojel pro bronz. Další závody
už byly bez medaile, byť na štafetách skončila ČR čtvrtá ve
složení Ondra Hlaváč, Ondra Hasman a Honza Hašek!
Problémy ještě nastaly, když jsme se kvůli další závěji málem
nedostali na závěrečné vyhlášení a po něm následující
banket. Nakonec ale vše dobře dopadlo a domů jsme se
vrátili všichni živí a zdraví. No a co na závěr? Můžeme říct, že
jsme si užili alpské terény, že jsme si konečně letos zalyžovali
taky na sněhu a že už se nadšeni plně připravujeme na příští
rok do Finska.

Poslední část longu se jela
v dost zasněžených
loukách.
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Na middlu zase
převládaly někdy až
nečitelné motýlky.

10 Mila Švédsko
Dne 7. května 2016 vyjelo z Plzně auto, které řídila Evka a v něm 3 nadějní plzeňští kluci
(Honza, Šimon a Lukáš) – Ondra se ráno necítil nejlépe. Měli jsme namířeno do Uherského
Brodu, kde jsme si zaběhli MČR na sprintu, předali věci do zapůjčeného auta a společně s
dalšími osmi dorostenci a dvěma
dospěláky jsme se vydali na cestu
do Švédska. Po cestě jsme v Praze
ještě nabrali Hasáčka a Lenku. V
noci jsme dojeli do německého
Malchowa, kde jsme přespali. A
ráno do Rostocku, odkud jsme se
trajektem dostali do Dánska a
později i přes most do Švédska. Ve
Švédsku jsme se stavili u jezera
Vättern. Odpoledne jsme konečně
dojeli do klubovny klubu OK Avesta.
Bylo to tu super. Klubovna byla
uprostřed mapy, co víc si přát. Celý týden jsme se učili, jak se podle mapy ve Švédsku
orientovat (mapují toho o hodně méně než u nás) a jak v tomto terénu běhat. A nakonec
přišla Tiomila! Letos byla ve Falunu. Všem nám to přišlo o hodně lehčí než naše tréninky, což
bylo samozřejmě dobře. Naše nejlepší štafeta byla 47. druhá 54. a třetí 94. což přibližně ze tří
stovek štafet není špatné. Moc bychom chtěli jet znovu.

OB A,B žebříčky
Celorepublikové žebříčky v orientačním běhu A a B se běhaly! Bylo jich skoro stejně jako
MTBO a LOBů dohromady nebo jako západočeských oblžů!
Největších úspěchů dosáhli ti nejrychlejší! V žebříčku A:
H16A



D14B:
19.m Ondra Hasman - A
20.m Honza Hašek - A

D18B


19. m Kamča Richtrová (věkem D12) - A
36. m Lucka Kovářová
32. Radka Staňková

D20B
14. Eliška Kroupová




D35B







1.m Katka Obytová - A
3.m Lucka Šafrhansová

H14
4.m Iva Šauli
6.m Lenča Hasmanová






2.m Luky Richtr - A
8.m Šimon Kurz - A
17.m Filip Šauli – A
45. Ondra Kovář a 52. Mára Hasman

4.m Hasák

To je Áčkařů! …a jeden veterán

H45
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OB Mistrovství ČR ve sprintu a MČR a Veteraniáda
na klasické trati
Vzhledem k tomu , že se moje účast na OB závodech dá spočítat na prstech jedné ruky
minus tři , dostala se mi milá povinnost obohatit ročenku článkem o Mistrovsví ČR ve sprintu ,
klasické trati a MČR veteránů.
Na první uvedený závod jsem vyrazila pouze jako řidič pro naše nadějné závodníky Lukáše ,
Šimona, Honzu a Ondru (onemocněl den před odjezdem). Nutno dodat, že všichni uvedení
závodníci plus já , jsme hned po doběhnutí sprintu pokračovali směr Švédsko okusit atmosféru
švédské TIOMILY.Cesta do Uherského Brodu po D1 utekla jako voda. Při představě , že za dvě
hodiny pojedu stejnou cestou zpátky mě utěšovala jen naděje , že budu mít větší auto , víc
dětí a v Praze přisedne už skoro zdravý Ondra a Lenka Hasáků jako druhý řidič a nej
spolujezdec na cestu směr švédská Avesta.
Zpět ke sprintu. Chlapci měli jasný cíl vyběhnout si licenci A . Lukáše a Šimona jsme museli o
rok postrašit , ale i tak závod zvládli skvěle.
Výsledky H 16
 Honza Hašek 11 licence A
 Lukáš Richter 20 licence A
 Šimon Kurz 36
Tratě byly rychlé a pro diváka přihlížejícího v parku a ulicích Uherského Brodu i divácky
zajímavé.Víc toho asi ode mne jako ''znalce map a terénu '' nedostanete, snad jen, že počasí
přálo a cesta na Sever proběhla bez menšího zádrhelu.
Druhým závodem , kterého jsem se v tomto roce zúčastnila bylo MČR veteránů a MČR na
klasické trati v krásném prostoru Pusté Rybné na Vysočině . Cílem všech našich závodníků
bylo postoupit v sobotu do finále A . Účastníky zájezdu byli Honza Hašek, Ondra Hasman,
Markét Staňková ,Máca a já.
Při příjezdu na shromaždiště bylo sluníčko , které vydrželo až do večera , kdy začalo pršet až
do neděle večera.A opět jsme u otázky jaký byl terén ? Mapaři po návratu z les 5íkali , že na
pi.. . Já jako ne mapař jsem byla naprosto spokojená . Buď se dalo běžet po cestě a nebo
při zvolení azimutu bylo vždy dost záchytných bodů ,aby nikdo neodbočil úplně jinam :))).
Každopádně finále A se povedlo Honzovi, Máce a mě. Ondra finále B a Markét C. Druhý
den lilo a podle mapařů byl les stejně na pi.. jako v sobotu. Nevím mě se líbil a celý závod
jsem si užila. A i chlapci vypadali spokojeně. Výsledky:






Honza H16 A 16
Ondra H16 B 12
Markét D16C 14
Máca
D 45
12
Evka
D40
13
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OB oblastní žebříčky aneb Oblže
Oblžů byla hromada, rovných dvacet, jako každej rok! A to nemluvím o vložených závodů,
kterých bylo taky aspoň deset! A abychom se nenudili, Mariánskolázeňští nám udělali ještě
jeden bonusovej víkend na konci září navíc! Níže se podívejte na to, jak jsme ovládli celkové
hodnocení! Jak vyhrála Kačka, Barča, Šimon, jak Robé zařízl všechny ostatní makáče z H21
a kolik že to kosáků vůbec bylo hodnoceno? A jak se tento počet změnil oproti loňskému
roku?
Oblastní žebříček
počet KOSů v kategorii
Výsledek v roce 2016
D10
D12
1. Šauli Kačka
B
16. Richtrová Kamča A
17. Beránková Šárka
22. Mikešová Julie
D14
3. Staňková Radka
B
7. Kovářová Lucie
8. Richtrová Kamila
D16
5. Staňková Markéta B
12. Svobodová Saša
D18
2. Doležalová Dorotka B
7. Spěváčková Blanka
8. Kroupová Eliška
10. Mikešová Adéla
D21
1. Doležalová Barča
7. Hasmanová Lenka
16. Obytová Katka
19. Lesová Markéta
20. Hlinovská Johana
23. Hercigová Tereza
26. Šafrhanzová Lucie
D35
3. Šauli Iva
4. Sobotová Jana
15. Richtrová Lucie
17. Beránková Lenka
19. Kovářová Jitka
29. Hasmanová Lenka
34. Beránková Markéta
42. Staňková Marcela
44. Polívková Markéta
46. Vodrážková Kateřina
D45
13. Staňková Marcela
21. Martínková Věra
25. Bouchalová Zdena
D55
2. Doležalová Liběna
D65
3. Beránková Pavla
6. Jedličková Jindra
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2015

2016

rozdíl

2
4

0
4

-2

1

3

+2

2

2

6

4

-2

8

7

-1

8(-1)

10(-1)

-2

2

3(-1)

1

1

2

2

Celkem děvčat KOSic
H10
H12

35

34

-1

3
1

0
4

-3
+3

9

8

-1

2

1

-1

2. Kurz Ondra
B
9. Sobota Ondra
10. Hasman Jakub
18. Svoboda Antonín
H14
1. Kurz Šimon
2. Šauli Filip
8. Spěváček Vojta
9. Kovář Ondra
17. Richtr Lukáš
19. Polívka Vráťa
25. Svoboda Vojta
29. Hasman Marek

A
A
B
B
A

H16
6. Hlinovský Ondra
H18
H21

1(-1) 0
11(-1) 11(-2)

-1
-1

12

6

-6

4(-1)

5(-1)

-1

6

4

-2

4.Martínek Robert
6.Vodrážka Ondra
10. Václavík Jan
12. Kamaryt Tomáš
21. Rauch Standa
23. Beránek Honza
24. Hasman Honza
25. Anděl Robert
42. Hasman Ondra
43. Tesař Daniel
44. Bouchal Radek
H35
3.Kurz Zdeněk
16. Hasman Jan
17. Richtr Aleš
18. Kroupa Štěpán
25. Bartovský Pavel
34. Anděl Robert
H45
7. Staněk Rosťa
17.Polívka Vráťa
30.Richtr Aleš
31. Svoboda Radek
32. Mikeš Roman
H55
2. Blažek Jiří
7.Doležal Jan
10. Beránek Petr
14.Suchý Václav
H65

1

1

7.Nykles Vláďa
Celkem KOSáků chlapáků:

43

37
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Celkem KOSů a KOSic ve všech kategoriích:

78

71

-7
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OB oblastní soustředění
Duben – Sokolov
Jarní rozmapování – 3 technické tréninky na Třídomí u Horního Slavkova, 1 sprint v Sokolově
a k tomu testy na dráze. Kosácká účast: 14 dětí a 5 dospělých.
Květen – Přimda
Intenzivní příprava na Vyzývací pohár začala pátečním sprintem v Mariánkách a
pokračovala tréninky zaměřenými na kontaktní závodění na mapách z loňských áček u
Maršových Chodů. 22 účastníků včetně dorostu a trenérů.
Září - říjen – Kašperk
Náročná mapařina na šumavských kopcích Sedlo a Kůstrý před odjezdem na MČR štafet do
skal u Kamenického Šenova. Nepatrný pokles účasti – 13 dětí, 4 dospělí.

Krajské kolo přeboru škol v orientačním běhu
26.4.2016 – Borský park
Počasí nám letos moc nepřálo, přesto jsme měli
v historii našeho pořádání zatím největší účast.
Přijelo a doběhlo 225 závodníků v 10ti
kategoriích, včetně těch nejmenších z 1.-3. tříd
ZŠ. Zúčastnilo se 13 škol plzeňských a po jedné
ze Sušice, Kralovic a Dolní Lukavice. V hlavních
kategoriích zvítězilo Masarykovo gymnázium a
odjelo reprezentovat náš kraj do Bohnic na
celostátní finále.
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Oblastní výběry žactva
Vyzývací pohár
V okolí Brna skončila Západočeská oblast na 2. místě za Východočechy. Z VPM bodovali:
Štafety sobota
H14 - 1. Filip Šauli, Šimon Kurz, Lukáš Richtr (VPM)
D12 - 2. Radka Staňková, Kačka Šauli, Kamča Richtrová (VPM)
H12 - 7. Ondra Kurz, Sam Janoch (MLAú, Marek Štěrba (SKV)
H14 - 8. Radim Tokár(NEJ), Honza Oncirk (ONO), Ondra Kovář
Sprint sobota
H14 - 1. Lukáš Richtr
D12 - 6. Kamča Richtrová
H12 - 8. Ondra Kurz
H14 - 13. Šimon Kurz
D12 - 19. Kačka Šauli
H14 - 21. Filip Šauli
Štafety neděle
D12 - 1. Kačka Šauli, Kamča Richtrová, Radka Staňková
H14 - 3. Lukáš Richtr, Radim Tokár (NEJ), Šimon Kurz,
H12 - 4. Jonáš Černý(MLA), Marek Štěrba (NEJ), Ondra Kurz
H14 - 10. Honza Oncirk (ONO), Ondra Kovář, Filip Šauli
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M ČR štafet a oblastních výběrů
Štafety
3 – 2 – 1, to je umístění nejlepší západočeské štafety v kategorii H14 za poslední 3 roky. Letos
konečně zasloužené vítězství v sestavě Filip Šauli, Šimon Kurz a Lukáš Richtr

Oblastní výběry
Filip Šauli (9. na úseku), Kamča Richtrová (4.), Ondra Kurz (3.), Radka Staňková (6.)a Kačka
Šauli (5.) výborně rozběhli prvních 5 úseků nejsilnějšího družstva ZČO a po 5 úsecích drželi 3.
místo za Prahou a Východočechy. Po obrovském záseku na 7. úseku ale Lukáš Richtr vybíhal
na poslední úsek se ztrátou přesně 10 minut na medaili a ani suverénně nejlepším výkonem
na úseku už nezlepšil výsledné 5. místo, nakonec necelých 6 minut od bedny. Kvůli zklamání
z promarněné šance na medaili, která byla tentokrát tak blízko, trochu zaniklo, že výsledek
družstva byl stejný jako loni a lepší než kdykoli v předchozích 10 letech. V doplňkové
kategorii záloh oblastních výběrů („Mix žáci“) potěšili Vojta Spěváček (1. na úseku) a Ondra
Kovář (3.) při účasti 19 štafet.
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OB Ranking
..aneb celorepublikový žebříček v kategoriích H/D21, do něhož se počítá top 10 závodů
sezóny
Umístění Jméno

Registračka

Body

Koeficient

124

Kamaryt Tomáš

VPM8807

79092

7653

183

Vodrážka Ondřej

VPM7702

73800

7141

284

Bouchal Jiří

VPM8449

62629

6060

365

Václavík Jan

VPM8701

53721

5198

405

Martínek Robert

VPM7700

48389

4682

637

Anděl Robert

VPM8001

22652

2192

702

Jirka Jakub

VPM7905

17208

1665

713

Rauch Stanislav

VPM8201

16791

1625

755

Hasman Jan

VPM6901

14092

1363

822

Beránek Jan

VPM7202

10309

997

1049

Hasman Ondřej

VPM0002

4289

415

1128

Bouchal Radek

VPM8549

2878

278

1146

Tesař Daniel

VPM8203

2638

255

1263

Hercig Tomáš

VPM8800

0

0

Umístění Jméno

Registračka

Body

Koeficient

226

Vodrážková Kateřina

VPM7995

49202

4851

277

Doležalová Barbora

VPM9252

39977

3941

291

Lesová Markéta

VPM8494

39024

3847

374

Veselá Anna

VPM9250

26574

2620

400

Obytová Kateřina

VPM9752

23301

2297

461

Hasmanová Lenka

VPM7551

17411

1717

550

Šafrhansová Lucie

VPM9753

9972

983

649

Jirková Petra

VPM8450

5703

562

675

Hlinovská Johana

VPM9751

5160

509

751

Staňková Markéta

VPM0153

3329

328

844

Doležalová Dorotka

VPM9950

839

83

871

Hercigová Tereza

VPM8650

0

0

871

Bouchalová Vendula

VPM8787

0

0

871

Václavíková Monika

VPM8750

0

0

A děvčata
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Vícedenní závody
Pěkné prázdniny (TUR)
Na 25. ročník „Pépéček“ pořadatelé z Turnova připravili po mnoha letech 2 ikonické terény
– Drábovnu a Kalich, a tak není divu, že povolený limit 1 200 závodníků byl vyčerpán 11 minut
od spuštění přihlášek. Kromě normálních tratí pořadatelé nabídli i kategorii „U“ s mapou bez
cest, porostů a podobných zbytečností. Na Kalichu ale staviteli těch informací v mapě
připadalo i tak zbytečně moc, proto v některých místech vypustil i vrstevnice. Za hustého
deště v tmavých částech lesa z toho byla docela slušná výzva.
Výsledky: Kamča – 7. D14, Aleš – 2. H21UK

A kdo chce vidět opravdu vtipný sestřih, jak to běhají eliťáci, nechť se podívá na GPS
momenty z PP (http://tur.cz/pekneprazdniny/).

MČR middle
Do sekce vícedenní to sice nepatří, ale o to více vynikne
jeden z nejhodnotnějších výkonů letošní OB sezóny, ne – li
vůbec nejhodnotnější KOSácký výsledek v dorostenecké
kategorii na MČR v middlu a to 4. místo Ondry

Hasáka

v H16
Fotky nejsou stejně tak ani jako očité svědectví, víme jen, že
Ondra si je skoro všechny pěkně s rukama za hlavou spláchl
do... 
Tak Ondro, pověz, jak to tenkrát bylo??
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Pětidenní v Itálii 2.-7.7.2016 Valsugana Trentino

Tady jsme běhali

Tady jsme hledali.

Občas na to neviděli.

I nějaké medaile byly.

Účastníci zájezdu.

Tady jsme lezli

Tady jsme chodili.

Bajkeři trénovali.

Zkrátka dobře jsme se
měli:-)

A naše děti to zhodnotily: „Babi, my jsme tak rádi, že už jsme u tebe a
nemusíme nic dělat.“
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MTBO žebříčky
1. a 2. kolo ČP MTBO zavítalo do malebné krajiny pravoúhlých
cest v okolí Čestic u Rychnova nad Kněžnou. První letošní závod
(Ultralong) byl ve znamení dlouhých postupů a usilovného
šlapání. V neděli jsme si potom odpočinuli na krátké trati, která
byla terénem hodně podobná sobotním závodu.. Na tento
závodní víkend vyrazilo 22 nadržených KOSů, kteří chtěli ukořistit
první letošní body do českého poháru. A bodů se nám podařilo
ukořistit hodně.
1. kolo ČP.: Tonda Svoboda (M12) -2., Marek Hasman (M14) - 1., Adam Hašek (M17) - 5.,
Mlátil (M21A) - 1., Lesič (M21A) - 2., Háša (M40) - 1., Saša Svobodová (W17) - 2.
2.kolo ČP: Marek Hasman (M14) - 2., Adam Hašek (M17) - 4., Mlátil (M21A) - 1., Jaryn Honner
(M21A) - 4., Lesič (M21A) - 5., Háša (M40) - 4. , Saša Svobodová (W17) - 1.

3. a 4. kolo ČP MTBO nás zavedlo do Řásné poblíž Telče, kde si na na nás pořadatelé z
OK Jihlava připravili sobotní Middle a nedělní Long. Zdejší terén byl zvlněný až kopcovitý se
silnou sítí cest různé klasifikace. Velký podíl na dobré náladě a vyladění KOSácké formy na
nedělní závod měl Gibon, který dodal hojné množství exportního piva z plzeňského pivovaru.
Ani taková podpora však nepomohla Jájinovi k tomu, aby opravil sobotní DISC zaviněný
pádem, a v neděli vynechal kontrolu, která byla na přímém postupu - prostě smolař víkendu
:-)
3. kolo ČP: Marek Hasman (M14) - 3., Ondra Hasman (M17) - 2., Honza Hašek (M20) - 4., Mlátil
(M21E) - 5., Jaryn Honner (M21A) - 4., Lesič (M21A) - 5., Zdravíčko (M21B) - 1., JaFa (M50) 5., Saša Svobodová (W17) - 1., Jitka Kovářová (W40) - 3.
4. kolo ČP: Ondra Kovář (M14) - 2., Marek Hasman (M14) - 3., Ondra Hasman (M17) - 3., Honza
Hašek (M20) - 5., Mlátil (M21E) - 5., Háša (M40) - 5., Saša Svobodová (W17) - 4.

5. a 6. kolo ČP MTBO nás pozvalo do Rakouska kam
se vydala hrstka statečných KOSáků, ale s
rakušákama zase pěkně zatočili. Trochu je trápilo
počasí, ale to nás přece nerozhodí :-)
5. kolo ČP: Marek Hasman (M14) - 2., Ondra Hasman
(M17) - 1., Adam Hašek (M17) - 2., Honza Hašek (M20)
- 2., Mlátil (M21E) - 1., Karýk (M21E) - 5., JaFa (M50) 4. Saša Svobodová (W17) - 3.
6.kolo ČP: Marek Hasman (M14) - 1., Ondra Hasman
(M17) - 1., Adam Hašek (M17) - 2., Honza Hašek (M20)
- 2., Mlátil (M21E) - 4., JaFa (M50) - 5., Saša Svobodová (W17) - 2.

- 16 -

7. a 8. kolo ČP MTBO pořádané oddílem EKP-Ekonom Praha se
uskutečnilo u fotbalového hřiště v Jabkenicích. Na víkend si pro nás
připravili rychlé mapování na krátké trati a o něco pomalejší
mapování na klasické trati. Tento víkend měl ve výsledkové listině
mnohokrát uvedeno místo času poznámku DISC, protože pořádající
oddíl si na nás připravil pár záludných postupů a pečlivě si hlídal
dodržování pravidel MTBO. Pro zpestření závodů zařadil i pár pasáží
z cyklokrosové trati. Na oplátku za neustálé zdůrazňování závodních
pravidel si mužské osazenstvo KOSáků vymyslelo malou pomstičku
pro Kalinu :-) viz kvíz

7.kolo ČP: Ondra Kovář (M14) - 5., Honza Hašek (M17) - 1., JaFa (M50) - 5., Saša Svobodová
(W17) - 2., Jitka Kovářová (W40) - 3.
8. kolo ČP: Ondra Kovář (M14) - 2., Honza Hašek (M20) - 3., Saša Svobodová (W17) - 2., Jitka
Kovářová (W40) - 4.

9. a 11. kolo ČP MTBO zavítalo do kopcovitého terénu v okolí Šternberku.
Pořadatelé z GIGant orienteering měli před sebou velkou výzvu v
podobě 4 závodů za 3 dny. Páteční middle, sobotní sprint na
tankodromu, který ještě ozvláštnili povolením jízdy i mimo cesty, a
odpolední MČR štafet,v neděli na nás pak čekal long. Se svým úkolem
se GIGanti vyrovnali se ctí a i nám se ve velmi kopcovitém terénu dařilo,
hlavně v juniorských kategeriích.
9. kolo ČP: Ondra Kovář (M14) - 3., Ondra Hasman (M17) - 3., Honza
Hašek (M20) - 1., Lesič (M21A) - 1., Jaryn Honner (M21A) - 5., Saša
Svobodová (W17) - 3., Jitka Kovářová (W40) - 4.
11. kolo ČP: Marek Hasman (M14) - 1., Ondra Hasman (M17) - 4., Jaryn
Honner (M21A) - 2., Háša (M45) - 2., JaFa (M55) - 4., Jitka Kovářová (W40) - 2.

12. a 13. kolo ČP MTBO se odehrálo v krajině Rumcajse v Řáholci. Sobotní závod se nám
vydařil. Následoval krutopřísný večírek, který byl o
tomto víkendu velice kvalitní, pivo i zelená tekli
proudem! Nedělní ráno už bylo jak to tak po
večírcích bývá o dost horší. Ale nedělní závod
podle toho nevypadal, opět se náš klub ukázal
jako nejlepší v republice!
12. kolo ČP: Ondra Kovář (M14) - 2., Tonda
Svoboda (M14) - 3., Ondra Hasman (M17) - 1.,
Adam Hašek (M17) - 3., Honza Hašek (M20) - 3,
Lesič (M21A) - 1., Háša (M40) - 2, JaFa (M50) - 5.,
Saša Svobodová (W17) - 1.
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13. kolo ČP: c., Adam Hašek (M17) - 3., Honza Hašek (M20) - 4., Mlátil (M21E) - 3., Jaryn Honner
(M21A) - 1., Saša Svobodová (W17) - 2., Jitka Kovářová (W40) - 4.
14. kolo ČP MTBO bylo pojato netradičně. Smržovka si pro nás
připravila hodně atraktivní noční sprint. Když se v lese
pohybujete na kole je to o držku, když se na kole pohybujete
v lese při MTBO za tmy je to o život 😄 Tolik světlušek a bludiček
v lesích u Jablonce nad Nisou k vidění ještě nikdy určitě
nebylo.
14. kolo ČP: Ondra Kovář (M14) - 1., Ondra Hasman (M17) 1., Adam Hašek (M17) - 2., Honza Hašek (M20) - 3., Karýk
(M21E) - 4., Lesič (M21A) - 4., Jitka Kovářová (W40) - 5.
17. a 18. kolo ČP MTBO Poslední kola českého poháru se jela v okolí autodromu v Sosnové a
v Gibonovo rodišti. Sobotní den obsahoval hned 2 závody. Ráno jsme se vydali na middle a
odpoledne na poslední kolo ČP ve sprintu. Oba závody se jeli v malebné krajině pískových
cest, pěšinek zapadaných listím a krásných skalních scenérií. Za zmínku stojí určitě i páteční
a sobotní večer. Oba tyto večery se vydařili na výbornou. V pátek jsme my, gurmánští
KOSové, zapadli do krásného místiního pajzlíku Sklářská restaurace a po rozpačitém začátku
večera jsme si to nakonec dokázali pěkně užít. :-) V sobotu na nás čekalo vyhlášení
celkového pořadí ČP v novoborské sokolovně, které provázel bohatý program složený z
tanečních vystoupení, ale hlavně z koncertu skvělé skupiny Los Chuperos. Sobotní večírek si
nejvíce užili ocenění z celkového pořadí ČP, protože jak je v Plzni zvykem, vyhrané trofeje se
plnily jak jinak než ZELENOU a to hned několikrát!
17.kolo ČP: Lukáš Richtr (M14) - 1., Marek Hasman (M14) - 3., Ondra Kovář (M14) - 5., Adam
Hašek (M17) - 3., Honza Hašek (M20) - 1., Mlátil (M21E) - 2., Lesič (M21A) - 4.
18. kolo ČP: Ondra Kovář (M14) - 1., Marek Hasman (M14) - 4., Adam Hašek (M17) - 3., Mlátil
(M21E) - 5., Lesič (M21A) - 2., Háša (M40) - 3., Vláďa Kovář (M40) - 4., Lucka Kovářová (W14)
- 3.
Celkově to dopadlo??
M14
2. Mára
3. Ondra
10. Luďa
11. Tonda

M17
1. Hasáček
3. Adam
M20
2. Hašan

M21A
3.LEsič
8. Jaryn
40. Zdravíčko
43. Tošík

ME

M21B
44 Tesák
M50
7.Jaroušek Jafa

M40
3.Háša
16. Vláďa
54. Prcek

W17
1.Saška
W21B
25. Lucka Panda

W21A
15. Janička
21. Markét
29. Peťa
46. Blanka

A nejlepší na konec, ve W40 byla Jíťa 4. a Peťa jedeadvacátá!
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12. Karýk
16. Jájin
37. Mlátil
45. Gibon

MTBO MČR
Krom klasických patnácti pohárových závodů MTBO se jako již každoročně jely tři mistrovské
závody jednotlivců a dva týmů, tedy klubových štafet a klubových družstev! To máme
celkem 5 mistrovství MTBO za jednu sezónu! Není tohle pěknej sport??
Sprint se štáflema
První z dvojici z mistrovství nám přinesl krutopřísný,
kopcovitý Gigantí Šternberk. Gigantí hlavně proto, že
kromě dvou mistrovských závodů si na svou
pořadatelskou prvotinu, naložili ještě middle a long a
to v gigantických kopcích!! Šlo o kombinaci sprintu a
štafet. Ve sprintu se dařilo hlavně omladině v čele
Ondrou Kovářem, Hasáčkem, Hašanem a vetošům
Hášovi s Lesičem. Zbytek výsledků, bych raději
nevytahoval… Raději bych pochválil výkony při
štafetách, která následovaly hnedle odpoledne po
sprintu.
Pro historicky nejlepší umístění si dotočili v hlavní
mužské kategorii Hašan, Karýk a Jájin. Třetí flek byl
výsledkem hlavně čisté jízdy spolu s vopícháním
všech kontrol! Škoda, že oslavy nám drobátko
pokazili pořadatelé, kteří vyhlášení přesunuli až po
dojezdu neděleního závodu… asi něco tušili 
Zbytek štafet si nevedl o nic hůře, posuďte sami níže!! Dvanáctá dvojková štafeta! Sedmý
flek pro děvčata! 5. místo pro mix veteránky, žactvem?? Osmé místo pro veterány!
Fantastický!
M
3. místo
VPM1 – Hašan, Karýk, Jájin
12. místo
VPM2 - Le sič, Zdravíčko, Jaryn
M120
8. místo - Háša, Vláďa, Jafa
Open
5. místo – Ondra, Jíťa, Mára
W
7. místo - Blanka, Markét, Janička
Mydlil s Longem
Mistrovské dvoj-víkendy pokračovaly závodem na longu a
middlu. Oba závody připravila SNS Smržovka v čele s Mákem
Svobodou, který musel strávit v příměstském Jabloneckém lese
nemalou část svého života, když
hledal všechny kančí stezky a
srnčí přechody. Ano, tento víkend
se nesl ve znamení ouzkých hado
vitých
singlíků,
často
„okořeněných kluzskými kořeny“!
Tady se nám dařilo o poznání lépe nežli ve Šternberku! Důkazem
je 24, slovy dvacetčtyři, umístění v TOP 10 s 18 umístěními na
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velké bedně! Gratulace Haškové, Kováři, Hásici, Lesiči  Posuďte sami, úplný výčet
mistrovských kluků a děvčat níže.

Kategorie

Závoďák

M50

Ondra Kovář
Luďa
Mára
Adam
Hasáček
hašan
Lesič
Jaryn
Tošík
Zdravíčko
Karýk
Jájin
Háša
Vláďa Kovář
Hasák
Jaroušek

Kategorie

Závoďák

W14

Lucka Kovářů
Maky Staňků
Sašenka
Blanka
Janička
Markét
Peťa
Panda
Jíťa Kovářů

M14

M17
M20

M21A

ME

M40

W17

W21A

W21B
W40

Mistrovští klucí
Mčr Long Mčr middle SNS
SNS
3
1
2
N/A
N/A
N/A
7
2
disk
3
1
2
5
3
6
6
23
7
24
34
6
8
7
14
10
4
14
10
19
24
11
7
Mistrovská děvčata
Mčr Long Mčr middle SNS
SNS
5
3
5
5
N/A
N/A
9
16
11
10
20
20
21
31
11
Disk
4

Mčr sprint - GIG
3
N/A
6
7
2
3
1
34
N/A
25
30
35
3
disk
N/A
26
Mčr sprint - GIG
N/A
N/A
5
disk
11
12
25
14
7

Spolu s fantastickými umístěními se nám ve výsledkách objevilo i pár disků.. Jakpa to vyřešíte
hříšníci??
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Bejková družstva – na závěr to nejlepší!!
„Družstevní“ neděli nám připravili Bogárovci
v Sosnové. Téměř totožný terén s letošními
pěšími družstvy určitě nebyl cizí pro Gibona,
jehož rodný dům neopomněli namalovat na
mapu a centrum umístit naproti jeho
přechodnému bydlišti.
Zároveň po sobotním osahání terénu jsme měli
jasno i my ostatní, a když sobotní zábava byla
rozehnána ke 12-té hodině, nebránilo nám už
vůbec nic zabojovat v družstvech!
Nenechali jsme nic náhodě a poskládali rovnou
5 pětičlenných družstev a ukecali tři závodnice
v čele s Renčou Paulíčkovou a Romčou Kubínů!
Výsledkem toho bylo 2. a 8. místo celkového pořadí!
Hernajs 5x5 je 25, druhá odmocnina z 25 je 5, 5+5 je 10 a 10/2 jsou 2 … to není náhoda! A
2+8 je taky 10 a 10/5 jsou taky 2! A co ostaníštafety?VPM3 skončili 23 a VPM 5 skončili 46.
(Což je mimochodem dvojnásobek dvacettrojky)






2. místo - VPM1 – Jájin, Janička, Karýk, Renča, Mlátil
8. místo - VPM2 – Hašan, Romča, Háša, Ondra Kovář, Lesič
23. místo – VPM3 – Tošík, Peťa, Zdravíčko, Luďa, Gibon
46 . místo – VPM5 – Vendy, Lucka, Tonda Svoboda, Panda, Věrka – akvizice z večírku)
DISK – VPM4 - Vláďa, Jíťa, Adam, Mára, Jafa

EYMTBOC 2016 Portugalsko
To je EuropeanYouthMountainBikeOrienteeringChampionshipsDvatísíceŠestnáct v Portugalsku

Na konci července jsem se společně s celým naším reprezentačním týmem vydal do
Portugalska na své první MTBO mistroství Evropy. Už od začátku v týmu panovala pohodová
nálada. Poté co jsme na letišti počkali asi hodinu a půl na zavazadla mohli jsme se vydat do
města kde ležel náš první hotel, ležel hned přes ulici kde ležel prostor pro štafetový závod.
Další den jsme se přejeli ubytovat na hotel do městečka Luso, kde jsme bydleli až do konce
mistroství. Po přesunutí jsme odjeli na model. Večer jsme si sedli v jedné ze společenských
místností a začalo nám docházet, teda alespoň mně, že nás čeká vrchol sezóny...
První z několika dnů "D" nastal. Vydali jsme se společně s Tomíkem, Richardem a Vilmou
prvním autem, společně s námi jel ještě Meloun (trenér) a Leoš (mechanik), ostatní přijeli asi
půl hodiny po nás a to Kanti(y)s, Maty, Andrea a Verča. A nervozita začala působit i na mě,
což se moc často nestává, rozjížděl jsem se asi dvě hodiny a pak to přišlo, závod...
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Po dojetí do cíle a spadnutí z kola jsem
začal okamžitě nadávat, protože hned
na jedničku mi tam vjel nějaký
Portugalec autem a nechal jsem tam
asi 20 vteřin. Po vyčtení, ale přišla
euforie, 1. místo? "Děláte si p*del, to není
možný" říkám Tomíkovi... Ale zároveň
jsem věděl, že za mnou šlo asi ještě
deset kluků, o kterých jsem si myslel, že
jsou daleko lepší než já... Ale ne nikdo
mě nepředjel, bylo to neskutečný! 1.
závod, 1. místo...
Tímhle pro mě začalo něco co jsem nečekal a to to, že budu závodit o přední příčky. Zároveň
zajeli výborně v juniorkách Verča Kubínová, která s přehledem vyhrála, v ženách zajela
dobře Martinka Tichovská, která dojela 6.. Další den následoval pro nás dorostence
neoficiální závod s hromadným startem, pro ostatní to byl volný den.
Další závod byl middle. V tomto
závodě jsem se na kontrolu číslo 4
pokusil využít možnost ježdění v
lese, ale tak strašně mě to zmátlo
až jsem tím udělal hloupou chybu
asi na 50 sekund.... Po průjezdem
diváckou
kontrolou mi
ještě
"nepípla" podivácká kontrola a tak
jsem tam nechal dalších 10 vteřin, i
tak jsem měl v cíli nejrychlejší čas,
ale ještě byl v lese Thomas.
Nakonec se ukázalo, že mě moje
dvě dementní chyby stáli vítězství,
protože mi Thomas dal pouze 5
sekund, ale i tak jsem byl šťastný,
zasloužil si to!
Ostatní zajeli taky skvěle, v dorostenkách dojela druhá Vilma Králová, v mojí kategorii byl
Richard pátý, v juniorkách dojela opět první Verča, v juniorech osmý Kanti(y)s, v ženách byla
zase šestá Martinka a v mužích zajel neskutečně Vojta "Needy" Ludvík, který dojel druhý, taky
Vojta Stránský a Kryštof Bogár kteří se seřadili na 6. a 7. místě. Následující den přišel long, moje
nejmíň oblíbená disciplína, startoval jsem předposlední a za mnou jel už jen Thomas, byl jsem
nervózní jako nikdy... Závod jsem jel čistě, až na jednu drobnou chybku hned na začátku.
Když jsem přijel do cíle, byl jsem zase první, nechápal jsem to... Thomas přijel dlouho za mnou
a byl naštvaný, už od pohledu bylo vidět že se mu to nepovedlo a tudíž jsem věděl, že jsem
vyhrál.
V longu také zajeli skvěle v dorostenkách Vilma, v juniorkách nedošlo k žádnému překvapení
a Verča ovládla tento závod o 7 minut, v juniorech Maty Ludvík, který dojel 6., v ženách
zajela tentokrát nejlépe Renata Paulíčková, Maruška Březinová byla osmá a Martinka
uzavírala 1. desítku, v mužích to byl tentokrát Kryštůfek, který byl 2. a 1. desítku v mužích
uzavíral Mára Pospíšek.
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A poslední den nás čekali štafety a závěrečný banket. Po předchozích výsledcích jsem do
juniorské štafety nominoval já, a po domluvě
s klukama mě nechali jet první úsek. Byl
jsem nervózní jako prase, ale po
odstartování jsem ucítil, že to dneska
půjde, už na mapovém startu jsem byl
první a takhle se to táhlo až do
konce mého úseku, který jsem
nakonec předával na prvním
místě, s tím, že na zádech jsem
si dovezl štafety Itálie a obě
finské štafety. Do lesa šel
Maty, jel skvěle, předával v
závěsu za štafetami
Švédska
a
Finska.
Kanti(y)s šel na
věc, v průjezdu byl asi 20
sekund
za
nakonec
vítězným
Finem... Po
jeho dojezdu do cíle to bylo
neskutečný! Nikdo to nečekal!
Za
náma pak na 3. místě dojeli
Rusové.
Ostatní jeli taky neskutečně, juniorky vyhráli,
opět velkou zásluhou Verči, ženy byly 3., a muži
ve složení Vojta Stránský, Vojta Ludvík a Kryštůfek
senzačně ovládli závod štafet!
Mapu ze štafet ještě nezveřejnili, asi ani nezveřejní...
Pak
Někdo si
do Lisabonu

následovalo částečné balení a nakonec to nejlepší, banket!
to užil míň, někdo víc. Ráno jsme si dobalili věci, nasnídali se a odjeli
na letiště a odletěli jsme do domů do Česka.

Historické okénko
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Sportovci roku 2016
Induviduální výsledky
Jan Hašek
3.MED LOB, 2x1.MED+2.MED, 2.JMS štafety, MČR MTBO
Další excelentní závodníci...
Ondřej Hasman – 4.MČR OB middle, 1.MTBO ž.
Lukáš Richtr – 2.ŽB OB, LOB
Marek Hasman – 2.ž MTBO
Adam Hašek – 3.ž MTBO
Ondra Kovář – 3.ž MTBO
Kateřina Obytová – 1.ž B
Lucie Šafrhansová – 3. ž B
A-čkaři: Filip Šauli, Šimon Kurz, Kamila Richtrová
B-čkaři: Kačka Šauli, Radka Staňková, Lucka Kovářová,
Markéta Staňková, Dorotka Doležalová, Eliška Kroupová,
Ondra Kurz, Kuba Hasman, Vojta Spěváček
Parádní týmové výsledky...
1. štafeta MČR v OB: H14 – Filip-Šimon-Lukáš
5. MČR družstev oblastních – Filip-Kamča-Ondra Kurz-Ráďa-Kačka-Lukáš
2. OB vyzývací pohár – bodující: Kamča, Kačka, Radka, Lukáš, Šimon, Filip, Ondra Kovář,
Ondra Kurz
1. místo Štafety MS MTBO juniorů Hašan, Maty a Kantič
3. místo štafeta MČR MTBO muži: Hašan, Karýk, Jájin
2. místo MČR MTBO hlavní kategoie: Jájin, Janička, Renča, Karýk, Mlátil
4. místo Mistrovství Evropy Dorostu v LOB Ondra Hlaváč, Hasáček a Hašan
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Kládaři roku 2016
Letošní kládu si zaslouží Gibon, za úvodní závod MTBO žebříku. Počasí nám tou dobou, co si
vzpomínám, přálo. Jelo se v krátkých v celkem placatým lese… Gibone, copa si tam dělal?
Menší klacík by patřil Vláďovi také za MTBO, jenže Vláďa si mezitím stačil i vyměnit kolo,
Gibone.
Ostatní výkony jsou vlastně úplně zanedbatelné a v podstatě o nich nemá vůbec smysl
mluvit…
Datum
07.05.2016

Závod

Kategorie

Český pohár
M21E
MTBO - 1. kolo

Jméno

Čas

Ztráta na Ztráta na
Umístění
vítěze
kládaře

Anděl Robert

258:39 + 83:55

00:00

1

Český pohár
03.09.2016 MTBO - 12. M40
kolo

Kovář Vladimír

140:05 + 83:16

+ 00:39

2

Český pohár,
10.09.2016 WRE, INOV-8 H45B
CUP -

Staněk
Rostislav

151:52 + 82:05

+ 01:50

3

Oblastní
žebříček
15.10.2016
(Vodňanský
kapr)

H35

Kroupa Štěpán

138:45 + 78:14

+ 05:41

4

H21A

Martínek
Robert

174:39 + 75:00

+ 08:55

5

Kratochvílová
Lucie

148:52 + 73:57

+ 09:58

6

Hasman Jan

167:50 + 71:29

+ 12:26

7

18.06.2016

Žebříček
Čechy,

B-

22.05.2016

Český pohár
W21B
MTBO - 4. kolo

Mistrovství ČR
18.09.2016 v MTBO na M40
klasické trati,
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Ostatní výkony roku
Kosí natáčení Mallorca, duben 2016
Páni točí na úzkejch gumách,
někdo víc a někdo míň,
někdo sedí poprvé letos na
kole a někdo už má nalítáno
2000km,
někdo
dal
dvoustovku za den, někdo drtí
kopce jenom na velkou
placku a colu a někdo ne, v
horách, zahrádkách, Palmou i
po rovině, na kávičku, dortík,
colu nebo pivo, jak je komu
libo, za deště i větru, při
kterým Tesák s Lesičem
dokázali na špici po rovině
vyvinout rychlost krásnejch
15km/h. Celkem nám to
hodilo
nějakých
750km
pěknýho svezení za 6 dnů práce, někomu u víc!

Šumavskej přejezd
Aby toho točení nebylo málo,
hrstka odvážlivců si jednoho
krásného červencového
odpoledne přejela Šumavu
pěkně od Sušice přes Poledník
na Belvedér až zpátky do Plzně.
Párkrát zmokla, píchla, píchla
řetěz, kule zapařila i vlky
vytvořila, ale na pívo pravidelně
stavila!
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Vítání
Víťana
VPM1616,

Mlátila

9. srpna 2016 na Plovárně Hradiště
Víťan děkuje všem KOSáckým
tetičkám a strejdům za kvalitní
zapíjení jeho zdraví. Když taťka po
pár dnech začal být opět schopen
počítat, sčotl to na 120 piv, 45 birelů
a 34 buřtů. Vína a kofoly nepočítal. A
zelený spočítat nedokázal. Asi
protože je MEKÝ a usnul, jak by řek
Kurcík!
Taťka se taky doslechl, že na Víťanovo zapíjení v 0:30 dorazil i GaBa s kytarou poté, co se v
0:15 dozvěděl, že se Víťan zapíjí. Protože není MEKÝ. A chtěl si taky zapět prostonárodní písně.
Snad všichni dorazili domů v jednom kuse. I když jednomu KOSovi po střetu s kandelábrem
neprošlo kolo vidlicí a dovezli ho želvy a jinej po 3 hodinách spánku odjel na jednání do
Mannheimu. Dalšího zase ve 4 dovezli domů muži zákona, protože ho sebrali majíce za to, že
to je hledaný sprejer. On přitom šel jen spořádaně domů z Hradiště!
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Tesákovo Konečná
I na Tesáka došlo. Nejprve jsme se důstojně, jako šviháci lázeňští, v Konstantinkách rozloučili
s Tesákova svobodou. A posléze došlo na strkání hlavy do chomoutu. Z Věrky Konečné je
Tesáková a z Tesáka Danek Nekonečný.

- 28 -

Koprovo Padesátka
Borský park. V hlavní roli Kamka v nejlepčích letech. Objetá padina. A jak jinak než na
velkou placku! Jsme zvědaví na to družstvo dle Kamkovo vlastního výběru na Krkonošskou
70!
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O-duatlon
Téměř 50 závodníků ve všech věkových kategoriích se 28.9.zúčastnilo 22.ročníku O-duatlonu
v Letkově, který pořádá Hasák. S využitím nové mapičky na mikro-O na Kubendyho skále, v
pořadí disciplín MTBO, OB, MTBO (za poslední ročníky typičtějším) zvítězil Mlátil ke zlosti Ondry
Vodra, jenž si chtěl připsat historicky 10.vítězství, nakonec v drsném finiši udržel 2. pozici před
Karýkem. V ženách natrhla všem cyklistické kalhotky Romana Kubínová z Karlových Varů.
Tratě stavěl Ondra
Hasáček,
startoval,
fandil a počítal Tomáš
Prokeš.
Po závodě jsme si
nafotili
naše
dorostence na kole,
jak jezdí přes rašící
stromky na zarostlé
pasece,
kterážto
fotka se se stala tváří
pro 5days MTBO 2017.
Na této fotce jsou
nejúspěšnější
závodníci O-duatlonu
ve svých kategoriích.

3xHS
Ředitel děkuje všem pomocníkům,
dobrovolníkům
a
přinuceným
pořadatelům za pomoc. Akorát,
když jsme jeli domů, tak jsme si
všimli, že nikdo nesundal igelitové
fábory, tak tam visí asi ještě dneska.
Když někam něco pověsim, Mlátile,
tak si to taky sundám, ne.:-) Budeš si
to muset příští rok zopakovat.

Kurcíku srůstej!
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…tím to nekončí!!
Hašan dvakrát vyhrál dorostenecké ME v MTBO a přidal stříbro ze štafet na juniorském MS
Vodr a Lenča vybojovali stříbro a bronz na veterásnkém MS LOB na Fichtelbergu
Hašan vyhrál MČR hladké lyže sprint
Jelen ladně zatančil s Johy na jejím maturitním plese
Sud s Mlátilem v na vteřinu stejném čase vyfoukli reprošům titul mistra ČR LOB na middlu
Bike Adventure: Hasák + Marek Hasák 2. v kat. Family, Háša + Evka 3. ve veteránských
mixech
Tesák požádal Věru
Karýk přivábil Marušku do Plzně
Věrka dostala Tesáka do KOSího chomoutu během 4 měsíců od zásnub
Maruška odstěhovala Karýka od Toši
Kopr vyhrál Ztracené kobylky
Tomča počal další Čoudí mládě
Saška Prcků vyrazila študovat do daleké Francie
Lenča + Jitka vyhráli veteránky na MČR v horském OB
Háša a Sten dostavili dům
KOSí slávistický družstvo má stříbro z mistrovství republiky družstev a klucí bronz ze štáflí
Radka Staňková vyhrála s týmem MČR v cheerleadingu
Burák se letos stal mistrem Evropy v kanikrossu
A VÝKONEM ROKU SE STÁVÁ: Jájin dostudoval
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Paralelní 2016
U vrchu Krkavce se sešlo 16 účastníků, 15 jich přišlo včas
na start v 16.30 – 16.45. Jeden přišel až v 18.00 a usnadnil
tak postup Jirky Valeše do Semifinále. Dále přišly 3 diváci
od Fajtlů a 4 diváci od Hejnů, dalo by se říci, že tam bylo
Hejno Fajtlů. Vodrovi pomáhal neběhající Rosťa Staněk.
Copa vám budu povídat, je to ostuda!! Dres Bernta
Friléna získal už podruhé Jirka Valeš z Lokomotivy Plzeň,
když v prvním a druhém kole vyřadil Roberta, toho času
na konečné tramvaje č. 4, v semifinále Aleše Richtra o
2 minuty a ve finále zvítězil nad bloudícím triem Suchý
Stehlík Bouchal (o celých 5 minut)
… Třeba ho jednou přetáhnem do pořádnýho klubu…

Velikonoční soustředění
Většina z vás tam byla, tak co bych vám vyprávěl. Bydleli
jsme v Drhlenech, těsně vedle Turnova a běhaly po šutrech,
po pískovsích! Navštívili nejznámější orienťáckou křižovatku

v republice, pochodili na Drábských
světničkách,
poběhali
na
hradě
Valečově… Ostatně jako téměř každej rok!

Zhodnocení?? Jak jinak bylo to skvělý –
jsmejsmepřec nejskvělejší oddíl na světě!
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Antybál
Antybál byl letos ve žlutym,
aby bylo veselo při tom
vzpomínání. A že veselo
bylo, tancovalo se zpívalo,
veselilo a vůbec nám
nevadilo, že jsme opět
prodělali kalhoty…

Antybále, Bejky vzpomínáme!

Síň slávy

- 35 -

Štěpán Kodeda
KOS Plzeň, SC Jičín, IFK Mora (SWE), OK Parma (FIN)
5. února 1988 - 30. března 2015
Český reprezentant
reprezentant v LOB

v OB,

juniorský

Účastník tří MS v OB
Dvojnásobný Juniorský mistr světa v OB
– 2007 štafety, 2008 sprint
Akademické MS 2012 – 2. místo

Mistrovství ČR v LOB
2002 – 1. místo H16
2010 – 1. místo štafety LOB

Mistrovství ČR v OB
2003 – 1. místo H16 klasika
2003 – 3. místo H16 sprint
2004 – 2. místo H16 klasika
2004 – 2. místo H16 sprint
2005 - 2. místo H18 sprint
2005 – 1. místo H18 middle
2005 – 3. místo H18 klasika
2007 – 2. místo H20 dlouhá
2007 – 3. místo H20 sprint
2008 – 1. místo H20 sprint
2008 – 2. místo H20 dlouhá
2009 – 2.místo H21 sprint
2011 – 1. místo H21 klasika
2012 – 1. místo H21 middle
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