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Ahojte, 
 to byste neřekli, jak jsou soustředění 
prospěšná. Nejen sportovně, ale i spo-
lečensky. Myslel jsem, že bude ročenka 
jednou konečně trochu střízlivější, ma-
ximálně s využitím zásob nasyslených 
během sezóny. Pak se jelo na víkend na 
hory, na lyže, na víno, na čerstvý vzduch. 
A inspirace do dalších témat byla tu. 
Děkuji tímto Janovi za uspořádání sou-
středění, trenérsko-organizační práce 

může mít opravdu netušené přínosy. A 
to ovšem platí i pro všechny ostatní, kdo 
ji pro své skupiny, svěřence a kamarády 
vykonávají. Děkujeme.
 Poděkování za spolupráci při realiza-
ci Ročenky patří opět Kamendovi, Deni-
se a Kačce za zpracování výsledkového 
servisu, samozřejmě i všem ostatním, 
kteří přispěli či odpovídali na otázky, a 
Jírovi, který doufám opět zajistí finále... 
kade

Ročenka 2014 klubu OK 99 Hradec Krá-
lové
Vydavatel: OK 99 Hradec Králové
Redaktor a sazba: kade 

Tisk: T-Mapy, DTP Viko
Vazba: DTP Viko
Náklad: 55 výtisků
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Klubová statistika
Počet členů: 236 (oficiální registrace v ČSOS po sezóně 2014)

Funkcionáři a další činovníci v roce 2014
Výbor
Předseda klubu: Martin Müller
Členové výboru: Jana Balcarová (87), Pavel Běhoun, Jakub 

Kamenický, Martin Müller, Milan Novotný, Jan 
Panchártek, Petr Vítek

Trenéři v roce 2014
Jana Balcarová (88), Katka Jiranová (v 
roce 2015 nepokračuje), Lenka Kunartová, 
Martina Novotná, Kateřina Samková

Mladší žactvo

Marcela Kubíčková, Pavel Háp, Pavel 
Faltejsek

Starší žactvo

Pavlína Chaloupská, Jana Valešová, Pavel 
Metelka

Mladší dorost

Renata Samková, Milan Novotný, Petra 
Novotná (a výpomoc Luděk Vandas, 
VAM)

Starší dorost, junioři

Jan Kamenický, Petr Losman Dospělí

Další dobrovolníci a funkce
Dotace Jana Valešová
Ekonomika Pavel Běhoun, Jana Balcarová (87)
Sklad Michal Tihon
Přihlášky na závody Vašek Jiran
Evidence přihlášek do systému,
Členské příspěvky

Jiřina Běhounová

Doprava, Registrace Petr Kadeřávek
Web, všeobecná tech. a IT podpora vše-
ho druhu...

Jíra Strnad

Milí kamarádi,
 první loňská událost se 
odehrála tak časně a byla tak 
silná, že naprosto automaticky 
našla své místo ještě na strán-
kách předchozí Ročenky, která 
tehdy teprve začala vznikat. 
Aspoň strohá vzpomínka na 
ní by však neměla chybět ani 
v této. Ani nemůže, protože 
ta vzpomínka už tu s námi je 
napořád. Bylo sedmého ledna, 
pozdě večer. Bylo úterý, tak-
že - jako už dlouhou řadu let 
vždy tou dobou - i tehdy jsme 
se pomalu U Pavlíny na Biřičce 
zvedali z druhé fáze pravidel-
ného tréninku. Tréninku, jehož 
společenská část je pro nás už 
pomalu důležitější, než ta spor-
tovní. Nikdy proto nechybí nějaká ta runda citrusů, když je zapotřebí připít někomu 
na zdraví. I tehdy jsme jednu otočili. Doneslo se nám, že posledních pár dní je něco 
jinak. Víc už jsme v ten moment udělat nemohli. Připít a doufat, že budeš bojovat 
tak, jako v předchozích měsících. A věřit na zázraky. Ty se ale nedějí.
 Nepochybujeme, že jsi ze svých cílů neslevil ani tam a stále pilně trénuješ. A 
běháš tam pořád za nás. My tady budeme pořád běhat za Tebe.

-4-
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Nejlepší výkony a sportovci roku 2014
Mistrovství světa, Itálie
6.  Jan Petržela štafety
22. Jan Petržela klasická trať

Mistrovství Evropy, Portugalsko
2.  Jan Petržela štafety
22. Jan Petržela sprint
25. Pavel Kubát klasická trať

Akademické mistrovství světa, ČR
2. Jan Petržela štafety
3. Jan Petržela krátká trať
8. Jan Petržela klasická trať
13. Pavel Kubát sprint
20. Pavel Kubát klasická trať
25. Denisa Kosová klasická trať
28. Denisa Kosová sprint

Juniorské mistrovství světa, Bulharsko
7. Markéta Novotná štafety

Mistrovství Evropy dorostu, Býv. jugosl. rep. Makedonie
1. Daniel Vandas H16 klasická trať
1. Weronika Cych D18 sprint
3. Daniel Vandas H16 štafety
16. Daniel Vandas H16 sprint

Finále světového poháru, Švýcarsko
12. Jan Petržela krátká trať
26. Jan Petržela sprint

Juniorský evropský pohár, Belgie
12. Klára Novotná sprint

Mistrovství České republiky
1. Družstvo dorostu (Bendák, Chaloupská, Růžička, Cych, Mašata, K. Novotná, 
Vandas)
1. Sprintová štafeta dorostu (Chaloupská, Mašata, K. Novotná, Vandas)

1. Štafeta dorostenek (Chaloupská, W. Cych, K. Novotná)
1. Jan Petržela H21 noční
1. Barbora Chaloupská D16 noční
1. Lenka Svobodová D20 noční
1. Markéta Novotná  D20 krátká
2. Družstvo dospělých (Losman, Čepová, Kamenický, Kosová, Petržela, M. Novot-
ná, Kubát)
2. Lenka Svobodová D20 sprint
2. Klára Novotná D18 klasická trať
3. Sprintová štafeta dospělých (Čepová, Losman, Kosová, Kamenický)
3. Petr Losman H21 sprint
3. Daniel Vandas H16 sprint
3. Barbora Chaloupská D16 klasická trať
3. Lenka Svobodová  D20 krátká trať
4. Štafeta mužů (Kamenický, Kubát, Petržela)
4. Mateusz Dzioba H20 noční
5. Jan Petržela H21 sprint
5. Jan Petržela H21 krátká trať
5. Petr Horáček H18 noční
6. Denisa Kosová D21 noční
6. Mateusz Dzioba H20 krátká trať
6. Mateusz Dzioba H20 klasická trať
8. Štafeta žen (M. Novotná, Čepová, Kosová)
10. Monika Topinková D21 sprint

Dlouhodobé soutěže
1.  Dorost (DH18)  Česká liga klubů 
2.  Muži (H21)  Český pohár štafet
2.  Dorostenky (D18)  Český pohár štafet
2.  Daniel Vandas H16 Žebříček A
3. Dorostenci (H18)  Český pohár štafet
3.  Klára Novotná D18 Žebříček A
4.  Dospělí (DH21)  Česká liga klubů
4. Ženy (D21)  Český pohár štafet
4. Lenka Svobodová D20 Žebříček A
4. Barbora Chaloupská D16 Žebříček A
5. Novotná Markéta D20 Žebříček A
6.  Petr Losman  H21 Český pohár
8.  Jan Petržela H21 Český pohár 
10. Denisa Kosová D21 Český pohár
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Náš sportovec roku a Dospělák roku

Jan Petržela
 Vloni jsme zaznamenali jeden z historicky největších úspěchů člena klubu, 
když Honza získal na mistrovství Evropy se svojí štafetou stříbrnou medaili. Na 
mistrovství světa byl naším jediným zástupcem, se štafetou byl díky šestému mís-
tu na velké bedně, na akademickém MS pak už ale přidal bronz na krátké trati 
a další štafetové stříbro. Na MČR vyhrál noční a byl členem stříbrného družstva 
dospělých, klasiku vynechal s ohledem na svůj pobyt ve Finsku, kde se právě po 
loňské sezóně stal členem elitního klubu Kalevan Rasti. To vše v 21-22 letech...

-8-

Mladší žák roku

Míša Metelková 
 Metelkovic nám začínají být čím 
dál více vidět - nejenže se členem 
našeho klubu vloni stala i mamka 
Táňa, výborná atletka, ale do výsled-
ků žákovských kategorií viditelně 
promlouvá další generace. Na tom-
to místě ankety tak nahradila Ondru 
jeho sestřička, zasloužila si to zejména 
celkovým vítězstvím jarní i podzimní 
části Východočeského poháru ve své 
kategorii (D10C).

-9-



OK 99 HRADEC KRÁLOVÉ                               ROČENKA 2014OK 99 HRADEC KRÁLOVÉ                               ROČENKA 2014

-11--10-

Starší žák roku

Ondřej Metelka
 Takže tady už není v zásadě co dodat. Prvním rokem v kategorii H14C skončil 
na jaře i na podzim ve Východočeském poháru celkově druhý a (opět) byl členem 
družstva, které vyhrálo mistrovství ČR oblastních výběrů žactva.

-10-

Dorostenec roku

Daniel Vandas
 V této kolonce byla tentokrát hodně 
velká tlačenka, ale Dan v ní vítěztsví ob-
hájil a po zásluze - na mistrovství Evro-
py dorostu vyhrál klasiku a byl členem 
bronzové štafety. Doma byl třetí na MČR 
ve sprintu, na krátké se o medaili připravil 
zazmatkováním a klasiku promarodil, ale 
byl finišmenem vítězných dorostenců na 
mistrovství sprintových štafet a družstev. 
Musíme ale aspoň zmínit vítězství Wero-
niky Cych na sprintu ME dorostu a pět 
medailí Báry Chaloupské z MČR.

-11-
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Juniorka roku

Lenka Svobodová
 
  I zde se nám loňské jméno opakuje, i když tady to 
medailemi cinkalo  „jen“ na domácí scéně, na domácích 
mistrovstvích Lenka získala tři. Na srovnatelné úrovni 
často běhala i Markéta Novotná, která nás navíc, společ-
ně s Mateuszem Dziobou, zastoupila na MS juniorů.

-12-

Veteránka roku
Petra Novotná

  Tradičně náročná rubrika na hodnocení a výběr jednoho ze 41,5 % naší člen-
ské základny. Z hlasování vzešla vítězně Petra, která vloni stanula z našich nej-
výše v žebříčku Českého poháru veteránů a ve své kategorii získala zlato na kla-
sice a stříbro na krátké trati MČR (resp. správně tedy Veteraniády ČR). Z nich ale 
mají medaile například také Pavlína Chaloupská a Honza Mikulecký (no dobře 
a jednu bramboru taky Kája Kavalír). Ale třeba takový veterán Sosák nám sbírá 
pořád mistrovské medaile v kategorii dospělých.

-13-
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Kolektivní výkon roku

Družstvo dorostu
 Vítězství berou jen vítězové. Družstvo dorostu vyhrálo MČR v této kategorii, zatímco 
dospělí přispěli k medailovému doublu (dosaženému po osmi letech) „pouze“ stříbrem 
a teď se můžeme přít o to, který z těchto výsledků byl hodnotnější :) . Podobným skó-
re - vítězstvím dorostu a bronzem dospělých - však dopadla i naše účast na historicky 
prvním MČR sprintových štafet, na němž jsme se tak stali medailově nejúspěšnějším 
klubem.

Pořádali jsme
Datum Závod Centrum Ředitel

Hl. rozhodčí
Stavitel

9. 3. Brutus kros Roudnička Denisa Kosová
22. 3. Jarní pohár - 

dlouhá trať
Vysoká nad 
Labem

Jiří Strnad
Ondřej Veselý

Aleš Balcar ml.

23. 3. Český pohár 
štafet

Jiří Strnad
Tomáš Vítek

Petr Vítek

29. - 31. 8. Cena východních 
Čech
E1 - middle
E2 - klasika
E3 - zkrácená
(Orient Show)

Radvanice Ř: Aleš Balcar ml. 
HR: Jan Panchártek

Radek Kubíček
Pavel Kubát
Petr Losman

(Jan Kubát)

18. 10. Východočeský 
pohár - zkrácená 
trať

Hrachoviště Ř: Tomáš Zelenka
HR: Jakub 
Kamenický

Karim Azeb

21. 12. Vánoční sprint HK - ZŠ 
Štefánikova

Jan Panchártek
Petr Horáček

Jan Panchártek

Jíra a Zelí, naše pořadatelské jedničky.
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Nejaktivnější člen klubu
 Bodový systém hod-
nocení aktivit v klubo-
vé činnosti umožňuje i 
vyhodnocení toho nej-
aktivnějšího. Pohledem 
do loňského souhrnu se 
jím stal Honza Panchár-
tek, který nasbíráním 30 
bodů „zvítězil“ s poměrně 
značným náskokem před 
Milanem Novotným, Al-
dou a Janou Balcarový-
mi, Pavlem Běhounem, 
Pavlem Faltejskem, Jírou 
Strnadem, Jančou Vale-
šovou a dalšími a dalšími. 
A dalšími. A dalšími...  
 Tuto „anketu“ bychom 
rádi učinili každoročně 
pravidelnou, jako dal-
ší formu poděkování za 
hromadu věnovaného 
času a úsilí. Za symbolic-
kou cenu pak bude indi-
viduálně vybráno vždy 
něco dotyčnému blízké, 
v případě Panchyho to 
bude tedy pravděpodob-
ně něco k pití. A jelikož za 
pořádání patří poděko-
vání, nejen matematicky 
vyjádřené, každému, jistě 
se s námi hned po nara-
žení rád podělí :-).

Japko nepadlo daleko od 
stromu. Panchy tatík je 
nadále neodmyslitelným 
vedoucím úseku poslední 
pomoci.

Vydané mapy

Název Měřítko Použito pro závod
Biřička Jih 1:10 000 JP štafety, VčP
Biřička Jih 1:15 000 JP dlouhá trať
Kolčarka 1:10 000 CVČ - E2
Kolčarka Východ 1:10 000 CVČ - E2
Kolčarka Západ 1:10 000 CVČ - E2
Závora střed 1:10 000 CVČ 2014 - E1
Závora sever 1:10 000 CVČ 2014 - E3
Hlušina 1:1 000 / 1:2 

500
CVČ 2014 - Orient Show

Podzámčí 1:4 000 Vánoční sprint
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Na společnou cestu
 

Katka je možná méně viditelným členem klubu, ale tím spíše je záhodno, aby se 
nám tu ukázala. A od svatby konané dne 24. 5. 2014 na zámku v Kostelci nad Orlicí 

má tedy i nové příjmení:

Katka Kunhartová a Pavel Říha

Nová generace
 Tak požehnaný rok už tedy dlouho nepamatujeme, vloni si čáp pro lety OK99 musel 
zřídit permanentku a bohatě se mu vyplatila. Ve dvou vlnách, zimní a podzimní, nám na 
trať skoro hromadně vyběhlo po jedné čtyřčlenné a jedné tříčlenné štafetě!

Matouš Černý
3,96 kg a 52 cm.

25. 1. 2014

Michal 
Vítek

3,30 kg a 50 cm
14. 2. 2014
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Magdalena
Tihonová
3,20 kg a 49 cm.

17. 2. 2014

Klaudie 
Šímová
3,18 kg a 50 cm.

27. 2. 2014

Veronika 
Jiranová
3,54 kg a 49 cm

12. 9. 2014

Jáchym
Potůček
3,64 kg a 51 cm

3. 10. 2014

Nina 
Melicharová

2,73 kg a 46 cm
11. 10. 2014
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Skupina nej-
m l a d š í h o 
žactva
 … jsme nejmenší a 
je nás nejvíce. Celý rok 
se scházíme co každé 
pondělí ať v lese na 
Bíře nebo v tělocvič-
ně. Určitě si nás také 
všichni všimli na Veli-
konocích a na rozlou-
čení. Společně jsme 
také byli již tradičně 
na konci prázdnin na 
víkend na Dachovech 
- tentokrát dokonce 
se dvaceti dětmi.
 S podporou rodičů 
jezdíme i na závody a 
zdoláváme záludnosti 
tratí D10C a N nebo 
zkoušíme HáDéeRka. 
V „céčkách“ letos do 
žebříčků zasáhli: Bět-
ka, Marťa, Davídek, 
Amča a Janička. Na 
závodech se ale vídá-
me i s ostatními dětmi 
a rodiči!
 Z jara bychom rádi skupinu 
rozdělili na dvě. „Zkušeňáci“ by 
tak mohli jít společně za dalším 
dobrodružstvím a k menším by-
chom mohli přijmout zase pár 
další orienťáckých nadšenců.

Tak vzhůru do toho! :-)
Janička, Lenka, Martina, 
Kačka a ..? 

Jak se trénuje

Skupina pokročilejšího žactva
 
 V roce 2014 naše skupina čítala 16 dětí ve věku od 10 do 12 let a 3 trenéry: Pavel 
Háp, Pavel Faltejsek, Marcela Kubíčková.
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     Ve spolupráci se sku-
pinou mladšího dorostu 
jsme pravidelně trénovali 
a účastnili se soustředění. 
Absolvovali jsme Veliko-
noční soustředění, letní 
soustředění při Ceně Vý-
chodních Čech a na pod-
zim jednodenní společný 
výlet na Ostaš.
     Ve skupině jsou žáci, 
kteří si vyběhli možnost 
závodit v roce 2015 na 
velkých závodech žebříč-
ku B - Jakub Chaloupský, 
Šimon Bárta, Adélka Van-
dasová a Eliška Suchán-
ková. Většina našich „desí-
tek“ přechází do kategorie 
DH12, takže je čekají o 
něco těžší závody a tomu 
samozřejmě budou odpo-
vídat i mapové tréninky. 
V roce 2014 jsme trénovali 

Mladší dorost 
 Skupina mladšího dorostu se v roce 
2014 zase trošku rozrostla, nadále spo-
lupracovala s mláďaty (skupina st. žáků), 
staříky (skupina st. dorostu) a kamarády 
ze Slavie. Celý rok probíhalo mnoho spo-
lečných soustředění, závodů, tréninků…. 
Jako trenéři musíme říct, že je pro nás 
čest vést tuto prima partu!
 Začátek roku jsme strávili zejména na 
schodech hokejového stadionu, na pon-
dělních „nočnících“ nebo tradičních pá-
tečních laufech od Lidlu. V lednu skupina 
měla možnost položit všetečné dotazy 
našim oddílovým reprezentantům (Ňuf, 
Junior).  
 Mapovou přípravu jsme zahájili 
v březnu na soustředění v Doksech a 
spolu s celým oddílem jsme potrénovali 
na velikonočním soustředění ve Sloupu. 
Celá skupina byla trenéry podporová-
na v účasti na závodech dle příslušných 

2x v týdnu, a to v pondělí a ve středu. V pondělí jsou mapové tréninky v lesích oko-
lo Hradce Králové, ve středu trénink společně s SCM mimo Hradec Králové (výjezd). 
Přes zimu je v pondělí tělocvična na ZŠ Štefánikova a ve středu běžecký trénink 
(případně plavání). Je již zřejmé, že se tvoří dobrá parta, děti na tréninky chodí a vy-
padají, že je to baví. My trenéři, ve spolupráci s trenéry skupiny mladšího dorostu, 
považujeme dobrý kolektiv za důležitý základní předpoklad pro dobrou účast na 
trénincích i závodech. Proto jsme si letos po posledním tréninku u Chaloupských 
na zahradě opekli nějaké špekáčky a společně poseděli s kytarou u ohně, také o 
Vánocích jsme ozdobili společně stromeček v lese na Biřičce a potom jsme ještě u 
Chaloupských hráli hry. Jak se blíží zase jaro, tak se všichni těšíme do lesa.
Úspěchy:
Děvčata D10 – Miška, Anička a Johanka skvěle závodily celý rok 2014, V D12 Adél-
ka,  Eliška – výborné výsledky, Katka a Viki se zlepšovaly.
Kluci H10 – Matěj a Lukáš – výborné výsledky, H12 – Kuba a Šimon výborné výsled-
ky, Radim pracoval na zlepšení a dařilo se mu.

POCHVALU SI ZASLOUŽÍ VŠICHNI, JSOU TO BORCI :-)
                                                                                                  
Trenéři: Marcela, Pavel a Pavel
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licencí jednotlivých 
svěřenců.  Poslední 
společnou akcí před 
létem byla lesní bitva 
PHK vs. SHK. Vítěz? 
Kdo ví. :-)
 Prázdniny jsme 
prožili volněji. Spo-
lečně jsme se účast-
nili pouze Ceny Vý-
chodních Čech.  Za to 
v dresu závodníků a 
částečně i pořadatelů. 
Na podzim jsme opět 
běhali závody žebříč-
ku A i B, společně se 
skupinou st. dorostu 
a Slavie jsme vyrazi-
li na soustředění do 
Srbska. Úderem září 
opět začaly tréninky 
a zejména ženská část 

skupiny to vzala opravdu zodpovědně. Celou sezónu jsme zakončili (snad již) tra-
dičním běžkařským soustředěním na Horních Mísečkách.
 Rok 2014 byl pro naši skupinu úspěšný i výsledkově. Barča Chaloupská získala 
čtyři zlata na MČR (NOB, sprintové štafety, štafety, družstva), jen o chlup ji unikla 
nominace na EYOC (náhradnice) a spolu se Šimonem Chvátilem se pro rok 2015 
opět dostali do výběru dorostu ČR. Ondra Metelka zářil na VČP (2. místo jaro i pod-
zim) a spolu s výběrem VČO obhájil titul na MČR družstev. Jako skokana roku mu-
síme zmínit ještě Janičku 
Kubíčkovou, která slouží 
jako skvělý příklad, že 
s pílí a snahou lze doká-
zat mnoho. Rok začala 
s licencí C a postupně se 
dopracovala až k licenci 
A.
 Správný směr a dob-
rou náladu v roce 2015 
přeje skupina mladšího 
dorostu!

Janča
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Skupina dospělých

 Opět jsme zestárli, 
někteří z nás už se do-
konce jednou nohou 
řadí do skupiny vete-
ránů, ale stále jsme 
v plné síle a nová síla 
taky přichází od juni-
orů. Ani v uplynulém 
roce jsme nezaháleli a 
vedle tréninků a závo-
dů jsme se zúčastnili 
celé řady společných 
akcí. 
 Tou první bylo kla-
sicky lyžařské soustře-
dění, tentokrát na Tur-
novské chatě. Sněhu 
ale moc nebylo, takže jsme 
značnou část tréninků bě-
hali raději po vlastních a ob-
divovali krásy osady Jizerka.
 Tradiční součástí roku je 
i velikonoční soustředění, 
za kterým jsme se vydali do 
Sloupu. Nutno dodat, že nás 
trenéři nijak nešetřili a bylo 
to docela brutální, ale určitě 
nám to dalo sílu do nadchá-
zející sezóny a společenská 
stránka věci také nijak neu-
trpěla.
 Potom už přišly na řadu první důležité závody. Hned po sprintu ve Znojmě jsme 
se ale vydali na další mini-soustředění. Na Čeřínku jsme potrénovali a poté se pře-
sunuli na závody. I přes malou účast to byla akce velmi příjemná a odhalila pevné 
jádro týmu.
 Odpočinek je potřeba a o pár řádků dále vás o něm informuje Dádule. Prázdniny 
jsou časem odpočinku, ale také časem vrcholných orienťáckých akcí. Na MS nás le-
tos zastupoval Ňuf, ke kterému se na AMS přidali ještě Junior s Denisou. Zastoupení 
jsme měli zásluhou Markéty i na JWOC. Ostatní si užívali prázdnin, zúčastnili se po 
různých skupinkách různých závodů a dalších akcí. A na závěr jsme pořádali CVČ, 
která byla opět po všech stránkách velmi výživná.

 Na regeneraci mnoho času 
nebylo, čekalo nás totiž MČR 
sprintových štafet ve Smiři-
cích. Konečně jsme prolomili 
poměrně dlouhou smůlu a 
získali dospěláckou medaili 
ve štafetě, tentokrát bronzo-
vou. Super úspěch, ale čekaly 
nás ještě další důležité štafety, 
a tak jsme vyrazili na soustře-
dění do Radvanic. O něm opět 
dále informuje Dádule ;-)
 I klubový vrchol sezóny na-
konec skončil dobře. Naštěstí 
se nám na něj vrátily síly z Fin-
ska (v podobě Juniora a Ňufa). 
V sobotních štafetách to ještě 
ideální nebylo, ale večer jsme 
to v klidu probrali nad (plzeň-
ským) pivem a v neděli jsme 
mohli sklidit další medaili, ten-
tokrát stříbrnou.
 Sezónu jsme zakonči-
li v Srbsku a před Vánocemi 
jsme se ještě rozloučili na be-
sídce na Biřičce. Loni jsem na 
tomto místě trochu kritizoval a 
moc pozitivní ohledně výsled-
ků jsem nebyl. Letos je situa-
ce jiná. Úkol jsme z velké části 
splnili a můžeme být spokoje-
ní. Pořád je ale dost prostoru 
pro zlepšení. Velmi pozitivní je 
v tomto ohledu návrat Sosáka 
do Hradce. Pod jeho vedením 
se teď v pondělí trápíme v po-
silovně, v úterý na dráze a ve 
čtvrtek v kopcích nad Roud-
ničkou. Konečně to zase vy-
padá na pořádnou skupinu a 
nadcházející sezónu vyhlížíme 
s radostným očekáváním! ;-)

Kamenda
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a  pohledem Dádule 
...

 Vzhledem ke své finské misi 
(studijní pobyt Erasmus ve fin-
ském Turku), jsem část letošní 
sezony zmeškala. Nicméně o 
zásadní akce letošní sezony 
jsem nepřišla. 

Relax u Karla  14.-16. 6. 2014

 Každoročně se naše trénu-
jící skupinka schází u Karla na 
chalupě, v blízkosti pískovco-
vých velikánů Českého Ráje. Postupně si začínám všímat skutečnosti, že čím jsme 
starší, tím jsme línější. Dříve jsme na chalupu dojeli na kole téměř až z Hradce, ab-
solvovali několik mapových tréninků a stále jsme měli energii na večerní opékání 
či grilování, ranní smažení palačinek a hlavně i na cestu na kole domů. Teď už jsme 
rádi, když se svezeme vlakem do Libuně, k snídani nám stačí housky s marmeládou 
a odpoledne si můžeme dát šlofíka.
 Letos se cyklistická skupina smrskla jen na pár silných jedinců: Ondráš, Kače-
na, Jéňa a já, zčásti i cyklistka Terinka. Zbytek dal přednost motorem poháněnému 
stroji a vozil se v autě. Ač jsem nebyla přítomná na akci celý víkend, v sobotu jsem 
běžela VČP na Kašparově chatě, myslím, že byla velmi zdařilá. Nedělní mapový tré-
nink v podobě okruhů jsme běželi na mapě Kančí zoubek, s cílem řádně se připravit 
na mistrovství na krátké trati ve skalním terénu. Vrcholem Relax víkendu byl sprint 
u Karla na zahradě, který jsme všichni běželi nejméně dvakrát, neboť motivace a 
chuť překonat nejlepší čas rostla s každým doběhnuvším závodníkem. No a cestu 
domů jsme si zkrátili tak, že jsme dojeli na kolech do Ostroměře. V plánu bylo jet 
z Ostroměře hned vlakem do Hradce, akorát „Čekejte dlouho“ (ČD) nás nenechaly 
čekat dlouho a oznámily nám, že pojedeme náhradním autobusem (s celou třídou 
školáků a s těmi našimi 4 koly). A aby toho nebylo málo, v Hořicích jsme museli pře-
sednout na jiný autobus a zpoždění, které jsme měli, ani počítat nebudu, protože 
kdybychom jeli na kolech, tak už jsme bývali byli dávno doma. Příště nesmíme být 
asi tak líní!!!

Podzimní soustředění v Radvanicích  19.-21.9.2014

 Po pořádání CVČ v Radvanicích nebylo nic lehčího, než využít vytištěné mapy a 
postavené tratě ze závodů a také si odběhnout pár mapových tréninků v kopcích 
kolem Radvanic. 
 Překvapením hned při příjezdu bylo naše ubytování. Před odjezdem jsem se 

dívala na internetové stránky našeho hotelu a libovala jsem si, že to vypadá moc 
pěkně. Ale realita byla trochu jiná – vypadalo to jako základní škola přestavěná na 
hotel. Na druhou stranu to, co jsme potřebovali, nám to prokazatelně poskytlo – 
postel, sprchu, teplo.  
 První mapový trénink byl formou věšák-sběrač. Vydalo se nás do lesa jen pár a 
vzhledem k přicházející pozdní hodině jsme nikdo nezvládl celou trať. Sobotní do-
poledne jsme opět věnovali mapě a zaběhli si middle v krásném kamenitém terénu 
Závory. Odpoledne fáze byla spíše zaměřená na vytrvalost - výběh do Adršpachu. 
Teda spíš z Adršpachu…. Tam jsme jeli vlakem a běželi jsme zpět do Radvanic. Celá 
skupina se rozdělila podle výkonnosti na několik menších skupinek, ale i tak jsme se 
všichni ve zdraví a v plné síle večer sešli u večeře. Nedělní dopoledne byla na progra-
mu zkrácená trať a jako poslední fáze celého soustředění byly smíšené dvoučlenné 
štafety v Petříkovicích. Cestou na start, která byla jen a jen do kopce, jsem nabyla 
dojmu, že v takto ošklivém lese jsem snad ještě nikdy neběhala. Ale nakonec to tak 
strašné nebylo. A aby naše soustředění nebylo tak idylické, když jsme seběhli dolů 
k autům, 
začalo pr-
šet, Alda 
nestihl vlak 
a musel jet 
s námi au-
tem domů 
a po dlou-
hé debatě, 
kudy je lep-
ší jet do HK, 
jsme zvolili 
cestu, kde 
jsme nara-
zili na ně-
kolik objíž-
děk a naše 
v a r i a n t a 
byla nako-
nec nejspíš 
ta nejpo-
malejší.

Dádule
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Budeme pořádat v roce 2015

Datum Závod Centrum Ředitel
Hl. rozhodčí

Stavitel

1. 3. Brutus kros Roudnička -
20. 3. Jarní pohár

noční
Běleč nad 
Orlicí

Martin Müller
Tomáš Vítek

Jan Panchártek

21. 3. Jarní pohár
zkrácená klasika

Martin Müller
Tomáš Vítek

Radek Kubíček

21. 3. Jarní pohár
banket

Třebecho-
vice pod 
Orebem

22. 3. Jarní pohár
štafety

Běleč nad 
Orlicí

Martin Müller
Michal Tihon

Petr Losman

7. 11. Východočeský 
pohár - zkrácená 
trať

Běleč nad 
Orlicí

21. 12. Vánoční sprint HK Farářství

Závod štafet byl vyřazen z Českého 
poháru štafet, pro jeho zatraktivnění (a 
jelikož tímto již nejsme vázaní stano-
veným modelem) je v kategoriích H/
D21 vypsán jako závod čtyřčlenných 
štafet, denní závod bude zkrácenou 
klasikou, aby závodníci vydrželi náročný 
program, jenž navíc zahrnuje i banket. 
Bodovým systémem bude ze všech tří 
závodů vyhlášena soutěž klubů. Celý 
Jarní pohár je vyhlášen jako Memoriál 
Petra Samka.

Nové posily
 I letos přivítáme hodnotnou novou posilu (dalších pár přestoupivších se jis-
tě neurazí :) ), i když v podstatě na půl cesty k nám byl už loni, hostujíc pro závo-
dy štafet a navíc beztak studuje v HK. Z Lokomotivy Trutnov k nám přestoupil  

Honza Bendák
 Do POB Opava naopak odchází Janka Macinská, která k nám před nemno-
ha lety přišla v zásadě z důvodů soukromého charakteru, jež už pominuly, a 
vrací se tak do klubu, z nějž k nám tehdy přišla, k němuž tedy už měla vztah
a který má z domovských Košic přecejen o něco blíž (i když odtamtud už je to skoro jedno...).
 Tato rubrika je správným prostorem i pro připomenutí, že každoročně vítáme posily 
nejen v podobě přestupů, ale zejména díky příchodu dalších nejmladších. Zrovna po 
loňské sezóně to stojí za zmínku, jelikož v jejím úvodu jsme byli v tomto ohledu mimo-
řádně úspěšní - zatímco rok 2013 jsme uzavírali s počtem 208 registrovaných členů, letos 
to bylo 236 a přirozený úbytek mezi nejmenšími nadšenci jsme v zásadě vyrovnali i letos, 
šest týdnů před uzávěrkou registrací pro rok 2015 jsme na čísle 232. Dík za to samozřejmě 
patří zejména našim trenérkám a trenérům, jejich práce a nadšení je ovšem zároveň spo-
lečným závaz-
kem do budouc-
na, pro jehož 
naplnění budou 
vždy vítány dal-
ší nadšené nové 
síly - i to je nyní 
aktuální, někte-
ré z těch dosa-
vadních se musí 
věnovat svých 
domácím trénin-
kovým skupin-
kám a hledají za 
sebe zástupce!
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Nová motivace
Do průběžné tréninkové činnosti jsme přimíchali trochu soutěživosti v podobě možnosti 
utkat se o vítězství v celoročně probíhajícím klubovém žebříčku, do nějž lze získat body na 
šesti různých tratích
Klubová mistrovství OK99 / Klubový žebříček
Disciplíny:
1. NOB – Jarní pohár 4. Sprint – Vánoční sprint
2. Klasika – Velikonoční soustředění 5. Kros – Klokan kros
3. Middle – zakončení sezóny 6. Model SHK – nejlepší zaznamenaný čas roku

Model SHK jsou trvale postavené modelové tratě (k dispozici jsou 2 - ženy, muži) na 
vrstevnicové mapě na Biřičce. Mapa a info jsou k dostání u trenérů
Kategorie:
Ž - žactvo, D - dorostenky & veteránky, H - dorostenci & veteráni, DE - ženy, HE – muži
Tabulka kategorií v jednotlivých závodech:

                                   Kategorie
Disciplína Závod Ž D H DE HE
NOB Jarní pohár* DH14A D18A/

D45A
H18A/
H45A

DE HE

Klasika Velikonoční soustř. Ž D H DE HE
Middle Zakončení sez. Ž D H DE HE
Kros Klokan kros DK D H DE HE
Sprint Vánoční sprint DK D H DE HE
Model SHK Nejlepší čas roku** Ženy Ženy Muži Ženy Muži

* Uvedené kategorie mají stejnou trať
** Časy jsou zaznamenávány v tabulce, na kterou odkazuje banner na webu SHK 
(http://www.shk-ob.cz , žlutý banner vpravo dole)
Klasifikační řád: Bodování se účastní pouze registrovaní členové klubu pro daný rok
 Body se získávají dle pořadí v každé disciplíně a kategorii samostatně
 Bodový zisk je rozdělen dle pořadí následovně:  20-16-13-10-8-6-4-3-2-1
 Klubový žebříček je sestaven na základě součtu bodů závodníka z 5 závodů s nej-
vyšším bodovým ziskem a to bez rozdělení na kategorie
 Závodník s nejvyšším bodovým ziskem se stává Sportovcem klubu pro daný rok a 
jeho jméno bude zvěčněno v Síni slávy OK99

Správný směr!

Nová klubovna
Je to tak. Toto letité téma se posunulo do fáze, kterou lze nazvat více než nadějnou. Sešly se 
správné okolnosti a projekt je v běhu. Leckdo jste již zaslechli zvěsti o budování nové klubov-
ny. Jaký je tedy vlastně skutečný stav věcí?“
 Podařilo se zajistit pozemek, který přímo sousedí s novou klubovnou SHK, tedy v 
oblasti křižovatky ulic K Biřičce a Nad Rybníky, cca 350 m západně od naší stávající klu-
bovny. Patří rodině Tihonových a předpokládá se jeho dlouhodobý pronájem klubu za 
velmi přátelských podmínek.
 Ve stávajícím Územním plánu (ÚP) je ve funkční ploše „Plochy lesů hospodářských“, 
takže na něm lze postavit pouze stavbu nazvanou např. „sklad nářadí pro údržbu lesa“. 
Záměr výstavby klubovny byl předběžně projednán na odboru hlavního architekta 
(OHA) s tím výsledkem, že výjimku ze současného ÚP nelze udělit - s ohledem na blí-
žící se nový ÚP jsou již takovéto změny ponechávány až pro něj. Uspěli jsme však s ná-
mitkou ke konceptu nového ÚP a v něm již pozemek bude zahrnut do funkční plochy 
„Rekreace hromadná“. V ní bude možné postavit nejen klubovnu, ale např. i ubytová-
ní. Byla nám doporučena etapizace výstavby. Předmětem I. etapy by byl alespoň onen 
„sklad nářadí pro údržbu lesa“. Ve spolupráci s výborem již architekt Michal Potůček mj. 
vypracoval návrh etapizace a její náplň. Výstavba skladu s rozlohou cca 20 m2 by reálně 
mohla začít již v dubnu 2015; jeho konstrukce by pak v další etapě umožnila jednoduché 
rozšíření. Platnost nového územního plánu se odhaduje na léto nebo podzim 2016. V 
II. etapě by pak byl vybudován samotný objekt klubovny, v návrhu pak jsou další dvě 
etapy, jejímž předmětem by bylo 
nejprve v zásadě rozšíření a zvý-
šení komfortu a nakonec sauna. 
 Budeme se snažit o dotaci, v 
několika letech po sobě, nelze ji 
však získat na I. etapu, protože 
podmínkou je souvislost objek-
tu se sportem, což s ohledem na 
dovolený účel stavby ve stávají-
cím ÚP není možné.

Jedná se o pozemek p.č. 
373/2, tj. ten velký upro-
střed.

-35-
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Jak běžel rok ... na domácí půdě

MČR v nočním OB
26. 4. 2014, Daskabát, UOL

 Hustníčky v okolí moravské obce 
Daskabát hostily první letošní mistrov-
ství - MČR v nočním OB. Naši běžci vy-
bojovali 3 tituly - v kategorii D16 Bára 
Chaloupská, v kategorii D20 Lenka Svo-
bodová a vynikající formu potvrdil mezi 
muži Honza Petržela, když druhého Mi-
loše Nykodýma deklasoval o celých 8 
minut! Dvě medaile přidali i veteráni - v 
D40 3. Pavlína Chaloupská, v H75 2. Hon-
za Mikulecký. 
 Hned několik našich dorostenců se 
vydalo hledat noční lampiony popr-
vé - Šimon, Jáchym a Kryšpín, ale tedy 
pouze mistrovské, odvahu již nasbírali 
z bezpočtu tréninků (ač je to možná k 

nevíře, v trochu jiné věkové kategorii 
si na nočním MČR odbyl premiéru taky 
Kade... anebo má špatnou paměť :-) ).
 Nadšení mladších znamenalo trochu 
logistický oříšek, ale při dopravě auty se 
za to mohla stihnout všeliká KPČ. 

Janča, Snímky: Kade
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 Čtvrteční „den vítězství“ strávila 
početná oddílová skupina na MČR ve 
sprintu v jihomoravském Znojmu. Pořa-
datelé z Žabovřesk Brno připravili tech-
nicky náročné tratě, jejichž ústředním 
tématem byly zapeklité uličky starého 
města, tratě byly ovšem velmi pestré - 
startovní výběh z běžné zástavby do 
historické, dlouhý postup do teras na 
svahu, kličkování křížem krážem v dolí-
ku se starší domkovou zá-
stavbou, pro eliťáky navíc 
pod dohledem TV kamer, 
přeběh terasami nad údo-
lím Dyje a městská zástav-
ba s parkovými vsuvkami. 
Opět nezklamala Lenka a 
získala stříbro v juniorkách, 
bronz v mladších doros-
tencích přidal Dan. 
 Zmíněný postup v úvo-
du byl velmi zajímavý díky 
délce a typové i výškové 
rozmanitosti prostorů na 
volbách, u leckoho rozho-
doval o úspěchu či neú-
spěchu. Sosák na něm sice 
nezvolil úplně nejoptimál-
nější variantu, ale udržel se 
v souboji o medaile a nako-
nec získal v hlavní elitní ka-
tegorii bronz, čímž po pěti 
letech přidal do své sbírky 
další cenný kov z indivi-
duálního MČR! Mlaďákům 
(Ňuf, Junior a Kamenda) 
tak nezbylo nic jiného, než 
zamáčknout slzu a vyleštit 
medailistovi boty, aby nám 

MČR ve sprintu
8. 5. 2014, Znojmo, ZBM

neudělal na vyhlášení ostudu...
 V užším kruhu jsme pak na jihu pře-
čkali do víkendových landštejnských 
béček a potrénovali na svazích Čeřínku, 
trochu lépe jsme se díky milému ma-
lému soustředění taky poznali s naším 
novým polským kamarádem Rafałem.

Janča, Kade
Snímky: Kade, Iva Kubátová
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MČR na krátké trati
21.-22. 6. 2014, Teplice nad Metují, ASU

 Pro letošek bylo pořadatelskému 
profesionálovi Aljošovi svěřeno mis-
trovství na krátké a ve spolupráci se 
všehoschopným mapařem Lešťou jej 
umístil do bezprostředního sousedství 
Teplicko-adršpašských skal - již tedy 
mimo oblasti přírodních rezervací, ale 
pořád na území CHKO Broumovsko. Pro 
semifinále byl použit les v okolí Lysého 
vrchu, nabízející jen pár kamenitých 
partií ve svahu, finále pak bylo natěsná-
no na sousední Hejdě.
 Na finálový závod se bude asi ještě 

dlouho vzpomínat, Béďa se nechal po 
vlastním výkonu v amplionu slyšet, že 
technickou náročností by terén přirov-
nal snad jen k MS 1972. Některá místa 
byla opravdu poseta kameno-srázovo-
-skalními útvary, mezi nimiž to chtělo 
zpomalit a pořádně zabrejlit do mapy, 
proloženými vrstevnicemi, u nichž bylo 
náročné vyčíst správný tvar. Tratě byly 
nakroucené na malém prostoru, s kříže-
ními a ostrými úhly, nejdelší tratě měly 
dokonce výměnu mapy (tedy pouze je-
jím otočením). Mnohdy byl prostor na 
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desítce už velmi špatně čitelný, našly se 
i kartografické chyby (velikosti objektů, 
transparentnost barvy). Stavitel nešet-
řil ani fyzičku běžců a nakladl jim do 
cesty nejedno údolí a svahy. Orienťáčtí 
labužníci budou vzpomínat na mnoho-
stranně zajímavý a vydatný závod, ti, 
kdo mají z kamenitých terénů a strmých 
svahů respekt, se spíš pokusí co nej-
rychleji zapomenout. Autor těchto řád-
ků však přiznává, že patří mezi ty první a 
je si dobře vědom toho, že mnozí z těch 
druhých volili mnohem méně smířlivý 
tón...
 Výzvou pro další pořadatele nebo 
soutěžní komisi by mohlo být zohled-
ňování kvality zahraničních běžců při 

losování do semifinálových skupin - v 
H21C se sešli hned tři kvalitní a na po-
stup do A finále stačila ztráta na vítěze 
2:18, zatímco v dalších skupinách 4:06, 
5:04 a 7:40. Trochu nakyselo z toho byl 
i Sosák a Kamenda, kteří schytali právě 
prestižní rozběh a Sosák (pravda i s při-
spěním vlastních chyb nebo snad i po-
malé rychlosti :) ) už v neděli bojoval jen 
o vítězství opět v céčku. My jsme tak z 
těchto podmínek vytěžili nakonec jen 
dvě medaile, zlato brala Markéta No-
votná, bronz Lenka Svobodová. Skvěle 
běžící Dan Vandas v průběhu trati vy-
nechal kontrolu, když před kontrolou, 
od níž se běželo skoro zpátky, rovnou 
narazil další a pokračoval od ní dál. Bára 

Chaloupská se po jedné větší 
chybě propadla z druhého 
místa na sedmé, které už do 
cíle na lepší nestáhla. V muž-
ské elitě skončil z našich nej-
lépe Ňuf, pár menších chy-
bek stačilo v konkurenci naší 
kompletní špičky na pěkné 
5. místo. Do desítky se vlezl 
ještě 6. Mateusz, který urči-
tě taky pomýšlel výš. Našim 
eliťačkám se moc nedařilo, 
nejlépe skončila třináctá To-
pinka, pro Denču skončil zá-
vod po větší chybě hned na 
dvojce.
 Veteránské zlato si odvez-
la Pavlína Chaloupská (D40), 
stříbro Petra Novotná (D45), 
těsně pod bednou skončil 
čtvrtý Kája Kavalír (H45) a na 
stejném místě Honza Miku-
lecký (H75).

kade (snímky taky)
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Rogaining 2014, aneb MČR trochu jinak
28.-29. 6. 2014, Velké Karlovice, TZL

 Když jsem si v patnácti říkal co dál 
dělat, rogaining pro mě byla jasná vol-
ba... Poprvé jsem se o tomto sportu 
přečetl v časopise Orientační běh někdy 
před deseti lety, kdy proběhlo mistrov-
ství světa kdesi v americké Arizoně. Bylo 
mi tedy 18 a říkal jsem si, že by mě to 
mohlo bavit. 
 Pro ty co nevědí o rogainingu nic, ve 
zkratce vysvětlím. Seženete si parťáka 
nebo parťačku. Přijedete na víkend ně-
kam, kde je všude kolem hodně hlubo-
kých lesů a většinou i nějaký kopce. Při-
jedete po tmě v pátek večer, postavíte 
stan, dáte pivko a čekáte na další den. 
Ráno vstanete, narvete do sebe co se 
jenom dá a v 10 hodin vám do ruky vra-
zej mapu. Bejvá to většinou A3ka celá 
zelená se spoustou hnědých čar a s pár 
červenými kolečkami. Měřítko klasicky 
1:50 000 a přesnost už poslední dobou 
celkem dobrá, i když hledat v tomhle 
skalní srázky není úplně zadarmo. Pak 
máte další 2 hodiny na rozdejchání a 
naplánování postupu. Tady se často roz-
hoduje. Pořadí kontrol je totiž libovolné 
a účelem závodu je nasbírat za 24 hodin 
co nejvíce bodů. Za každou kontrolu 
je 30 - 90 bodů (30 - 39 za 30 bodů, na-
opak 90 - 99 za 90 bodů). Protože co je 
doma, to se počítá, narvete do sebe ješ-
tě nějaký ten banán a taky chleba, slabší 
povahy jdu do energetických tyčinek a 
před dvanáctou hodinou vás nahrnou 
do místa startu a řeknou Vám, že zážitek 
nemusí být pozitivní, hlavně když je hlu-
boký... Pak už se jen potulujete po okol-
ních lesích dle libosti, občas navštívíte 
nějakou hospodu, nebo jen doplňujete 
vodu z horských bystřin, chodíte a bě-

háte všude možně a hledáte lampiony. 
Někdo jde spát v průběhu závodu do 
stanu v centru, někdo si zdřímne ve spa-
cáku někde v travičce kdesi daleko od 
centra, někdo jen tak zalehne na chvilku 
u cesty a někdo nechodí spát vůbec a 
pak se těsně před nedělním polednem 
vrací do centra, kde je kromě startu taky 
cíl. Pak do sebe zase nacpete co se dá 
přímo v cíli, kde jsou na hladové běžce 
připravení, dobelháte se pro pivko a po 
další hodince či dvou jdete mrknout na 
výsledky a koukáte, že jste se stali mis-
try ČR....

 V roce 2007 jsem absolvoval svůj 
první rogaining, kde jsme nezkušeně s 
Veslim vychcípali někdy kolem půlnoci 
na druhém konci mapy a dalších 5 ho-
din jsme se jen vraceli do tábora a do 
těch 12ti jsme byli sotva schopný dojít si 
na záchod. Od té doby jsem už naštěstí 
pár rogainingů absolvoval, tudíž jsme 
se ženou letos zvolili taktiku, která my-
slím parádně sedla na naši aktuální for-
mu. Závody se konaly, jak už je zvykem, 
na konci června, kdy je nejvíce světla. 
Tentokrát jsme zavítali na východ re-
publiky až na pomezí se Slovenskem 
mezi Javorníky a Beskydy. Centrum 
bylo v kempu ve Velkých Karlovicích, 
daleko za Vsetínem. Možná kvůli velké 
vzdálenosti od Prahy, nebo kvůli začát-
ku prázdnin, se sešlo pouze 80 týmů, 
což je zhruba polovina toho, než jsem 
byl zvyklý v minulých letech. Prostor 
závodu byl ale úžasný a naskýtal krásné 
výhledy. Jak můžete vidět na mapě, kte-
rá byla rozměru A3, kopců bylo opravdu 
dostatek. O tom svědčí i naše statistiky. 
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Za 24 hodin jsme absolvovali 3 hodiny 
spánku, 1 hodinu jídla v centru, 87 km 
po postupech a 4 km převýšení. 
 A teď už tedy k samotnému průběhu 
závodu. Start byl letos netradičně v 11 
hodin, jelikož se na východě republiky 
stmívá dříve. A tak jsme mapy dostali už 
v 9 hodin ráno. Vždycky když dostanu 
před sebe mapu na rogaining, řikám si, 
že to bude bolet.. S moji milou ženou 
jsem tento závod už v minulosti absol-
voval a věděl jsem, že si to v podstatě 
můžu naplánovat podle sebe, protože 
Jana mě v pohodě na těchto distan-
cích stačí. S plánováním jsem začal jako 
obvykle od konce a nejdřív jsem si na-
plánoval krátký okruh na druhý den s 
případnými variantami na prodloužení, 
když bude ještě síla... Potom mi z toho 
vyšel nástin celého prvního dne, kte-
rý jsme  v podstatě absolvovali podle 
plánu. Na začátku jsem ještě nevěřil, že 
toho stihnem už první den tolik. Po hro-
madném startu jsme vyrazili v poklidu 
v balíku na nejbližší kontrolu, potom se 
ale „balík“ velmi rychle roztrhal a tudíž 
jsme si mohli krásný les za pěkného let-
ního počasí vychutnávat. Nebylo ani ve-
dro, ani zima, nepršelo a byly výhledy, 
prostě paráda. Tím pádem byl i zajíma-
vý a pěkný postup z 95ky na 86ku, který 
byl našim nejdelším postupem. V pod-
statě jsme přeběhli celý hlavní hraniční 
hřeben Javorníků. Postup takto měřil 
8,5 km, za ty 90ti a 80ti bodové zisky 
na kontrolách a za ty výhledy to prostě 
stálo. Pak jsme z hor seběhli dolů, aby-
chom tam vzápětí zase vystoupali. 
 Mezitím jsme udělali první a naštěstí 
jedinou mapovou chybku v závodě. Na 
postupu na 62ku nás trošku zmátla údo-
líčka a cesty asi 500 m před kontrolou, 
protože jich bylo trochu víc než v mapě. 
Sice jsme to brzy odhalili a věděli jsme, 

že pro dohledávku kontroly musíme 
spadnout do údolíčka napravo a ne na-
levo, jak jsme původně chtěli, ale bohu-
žel jsem zahli moc pozdě (byl tam solid-
ní hustník). Chvilku jsme se pak prodírali 
korytem potoka proti proudu, než nám 
došlo, že jsme měli vyrazit po proudu. 
Kontrola pak byl jen asi 100 m od místa 
kde jsme k potoku sklesali. Přes hustník 
ale nebyla ani tušit, natož vidět. Byla to 
nakonec jen malá chybka na 5 minut, to 
je prkotina. V cíli jsem pak slyšel hodně 
lidí vyprávět o svých půlhodinových a 
delších chybách.. Je pravda, že mapa 
nebyla stoprocentní, ale určitě bych si 
na ni nestěžoval, mapa je totiž jen při-
bližné zobrazení skutečnosti, něco už si 
člověk při rogainingu na té padesátce 
musí domyslet no... 
 Za další chybku by se možná dala po-
važovat volba postupu ze 79ky na 78ku. 
Tenhle postup takto provedený byl sice 
nejkratší, ale stál opravdu spoustu sil, 
které už po nějakých 8 hodinách celkem 
chybí. Takhle z mapy se to nezdá, ale 
ten kopec nahoru byl fakt celkem bru-
tální, navíc když ta kontrola potom byla 
hoooodně nízko.. Tento postup jsme šli 
necelou hodinu. Tou dobou už dostával 
obrysy celý zbytek prvního dne, proto-
že kontrolu 63 jsme objevili s posledním 
zbytkem denního světla a museli jsme 
do akce nasadit sosákův čtyřdiodový 
magicshine. Když jsem pak na další kon-
trolu v horní třetině sjezdovky zasvítil 
od spodní stanice, viděl jsem, jak ji tam 
tři týmy dohledávají a tak jsem radši 
světlo sklopil, abych je neoslňoval. Od 
této kontroly jsme po seběhu pokračo-
vali střídavým během po novém chod-
níku podél silnice k táboru. U kruhové-
ho objezdu jsme si dali pauzu a rozhodli 
jsme se, že se nám ještě spát nechce a 
půjdem ještě ulovit pár dalších bodíků. 

Dali jsme si poslední housku a vyrazili 
do tmy. První kontrola šla dobře, po-
stup na tu další už hůře. Cesta v mapě 
za potokem už ve skutečnosti nebyla a 
brodili jsme se tak příkrým svahem dále 
a ještě jsme museli stoupat. Nakonec i 
tuto kontrolu jsme ale našli bez zdržení. 
Tak jsme k tomu přidali ještě tu 70ku a 
pak už jsme se jen pozvolna plížili až do 
do tábora. Když jsme sešli k prvním lam-
pám, odbyla půlnoc a lampy zhasly... V 
hash house (jídelní stan pro závodníky) 
jsme se nacpali a šli spát. 
 Po třech hodinách spánku v teplých 
péřových spacácích jsme byli jak zno-
vuzrození a tudíž jsme mohli už v půl 
páté vyrazit. Sluníčko už bylo dostateč-
ně vylezlé a tak se kontroly zase hle-
daly o kousek lépe. Na první kontrole 
se k nám přidal velký bílý pes, což bylo 
celkem nepříjemné, jelikož se nás držel 
5 hodin, čili téměř celý náš dopolední 
závod. Náš běh už připomínal spíš jen 
takové pomalé klusání, tudíž jsme psa 
pouze občas zmátli, když jsme z krásné 

cesty uhnuli do lesa, brzy na to ale při-
šel a šel dál s námi. Původní plán jsme 
na druhé kontrole radši trošku omezili, 
kopce už totiž bolely a nechtělo se nám 
příliš se vzdalovat od centra závodu, 
abychom neuvízli vyčerpaní někde da-
leko. Když jsme se ale po kontrole 66 a 
56 začali centru přibližovat, zjistili jsme, 
že nějaký čas ještě máme a sílu taky. 
Když jsme se tudíž úspěšně vydrápali 
na kontrolu 65, která se prostě nedala 
vynechat (rozhledna viditelná ze startu 
se super výhledy na okolní hory), tak 
jsme si řekli, že dáme ještě 73ku. Cestou 
na ni jsme se konečně zbavili psa, když 
jsme přemluvili protiběžný tým, aby si 
ho přilákal k sobě. Kontrolu jsme našli 
na kamenném nosíku celkem v poho-
dě, postup terénem se ukázal být dob-
rou volbou. Na 32ce nám zbývala ještě 
hodina deset, tudíž jsem Janu ještě 
přemluvil, že dáme i tu 40ku a tak jsme 
se dostali do cíle v pohodě se slušným 
ziskem 2260ti bodů. Na pivko to naštěstí 
bylo jen asi 100 metrů, takže už nastala 

pohoda, o to větší, když ke 
mně přišla Jana a řekla mi, 
že jsme asi vyhráli... 
 Naše postupy si může-
te prohlédnout na webu 
závodu, nebo taky na 
printscreenu. Letos byl 
také první rok, kdy jsem 
se v této disciplíně dostal 
před nestárnoucí manže-
lé Horovi, kteří snad vy-
hráli všechny mistrovství 
republiky, co se u nás kdy 
konaly, i když letos už jen 
v té své ultraveteránské 
kategorii. Letos nasbírali 
„jen“ 1890 bodů, což je ve 
Vláďových 63 a Magdiných 



OK 99 HRADEC KRÁLOVÉ                               ROČENKA 2014OK 99 HRADEC KRÁLOVÉ                               ROČENKA 2014

-49--48-



OK 99 HRADEC KRÁLOVÉ                               ROČENKA 2014OK 99 HRADEC KRÁLOVÉ                               ROČENKA 2014

-51--50-

60ti letech opravdu obdivuhodné.
 Doufám, že můj článek zase nadchne 
někoho dalšího pro tento druh sportu, 
abychom další závody neobjížděli sami 
:-) Jinak letos se bude konat mistrovství 
Evropy u nás v Novohradských horách, 
republika ani nebude, takže můžete 
kdokoliv vyrazit rovnou na Evropu. Kdo 
by zase naopak chtěl vyzkoušet nové 
neokoukané terény, může s námi na 
konci srpna vyrazit na sever Finska, da-
leko za polární kruh, kam jsme byli „no-
minováni“ na mistrovství světa. 

Alda

Kategorie MO24 
1 INOV-8 (Skripnik Ondřej, Čech Rado-
van)  3090 b., 23:36:25

Kategorie XO24
1. Mapy.cz (Balcar Aleš, Balcarova Jana)
   2260 b., 23:34:27
2. zabijakovabuchta (Doležalová Moni-
ka, Osis Kaspars LAT)
   2200 b, 23:20:36
3. FLAM tím (Bukovác Maroš, Bukováco-
vá Alena SK)
   2140 b., 23:35:10
...
6. Bludné balvany (1. místo v kat. XSV24)
(Hora Vladimír + Horová Magda)
   1890 b., 23:40:32
7. Hradečtí myslivci
(Myslivec Tomáš, Myslivcová Pavla)
   1810 b., 23:08:41

 Trend doby tepající čím dál rychlej-
ším tempem se nenechá zastavit. V čer-
venci poprvé na MS, v srpnu při AMS po-
prvé k vidění v ČR na vrcholnější soutěži, 
v září mistrovství ČR. Tu čest, uspořádat 
premiéru, měli naši hradečtí kolegové 
klokani, my jsme zato pak měli tu čest 
být s počtem medailí nejúspěšnějším 
účastníkem. To tedy bylo ale známo až 
po závodech.
 Měli jsme trochu strach, zda Smiřice 
nabídnou dostatečně zajímavý prostor, 
ale stavitel Eda Šmehlík, ve spolupráci 
se zkušeným Jedlou (ve funkci hlavního 
rozhodčího) to dokázali. Tratě vedly z 
centra závodu na místním fotbalovém 
stadionu a závodníci při nich kličkovali 
přirozenými i uměle vytvořenými zábra-
nami v nepravidelné městské zástavbě, 

MČR sprintových štafet
14. 9. 2014, SHK, Smiřice
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povětšinou panelákové, divácká pak 
byla vystrčená v parku na umělém ko-
pečku (ten ale nevznikl až za účelem zá-
vodů) za okrajem areálu stadionu, v pyt-
líku jsme proběhli park v okolí zdejšího 
zámku a věhlasné barokní kaple, na úpl-
ný závěr se ještě oběhl skoro celý ovál, 
s odskoky k pár posledním kontrolám. 
Na úseky sprintové délky toho nebylo 
zapotřebí mnoho, povedlo se vytvořit i 
pár voleb postupů a samozřejmě farst. 
 Byla to premiéra, ale tak trochu mož-
ná zároveň i generálka, byť to spíše v 
záležitostech daných soutěžním řádem, 
ne pořadatelem.  Diskutovaný byl roz-
vleklý program s dlouhou karanténou 
(do níž odešli všichni společně, ale do-
spělí běželi až po dorostu a stejně mohli 
z hlasu spíkra leccos o závodě slyšet) a 
zejména postupový klíč pro DH21 podle 
individuálního rankingu, který ze závo-
du dospělých udělal tak trochu přebor 
žabin, hradubic a zbytku světa; aspoň že 
Opava se dostala z pozice náhradníka. A 
taky naše déčko. V dorostu se nám kva-
lifikovalo hned pět výběrů, 
takže z mladších si mohl 
vyzkoušet novou disciplínu 
takřka každý, kdo měl zá-
jem. 
 Čtveřice nominovaná do 
prvního sledu podala zkuše-
ný výkon. Její nejmladší čle-
n(ka) Bára předávala po prv-
ním úseku se ztrátou okolo 
40 s, pozdější další medailis-
té byli ale ještě více vzadu a 
znamenalo to tedy naopak 
dobrý základ pro další boje. 
Matěj z toho už udělal sko-
ro čelní pozici se ztrátou 10 
s a po třetím úseku Kláry už 
z toho bylo vedení o 80 s, 

které Bandaska už jen spolehlivě pojis-
til. První české sprintoštafetové zlato jde 
do Hradce! Až skoro o 2,5 minuty poz-
ději přiběhl prostějovský Ondra Vysta-
věl, následovaný v další půlminutě hned 
čtyřmi dalšími běžci.
 V závodě dospělých ještě o něco 
suverénnější výkon podala pragovka s 
Martinou Tichovskou, Šéďou, Martinou 
Spurnou a Betem. LPU, jakožto jedni 
z favoritů výrazně ztrácejí už od úvo-
du, naopak Dádule nás drží v těsném 
sledu a předává na 4. místě, Sosák jen 
jednou lehce ztratil na farstě, kde nevi-

děl svoji kontrolu přes 
zaparkovaná auta, a 
přibíhá na předávku 
na 4.-5. místě. Denča 
skoro dotáhla Žabiny a 
předává na 3. místě, 18 
sekund za jejich áčkem 
a s náskokem 40 - 45 s 
na tříčlennou skupinku 
dalších Žabin a dvou 
LPU. Pragovku mezitím 
Martina Spurná dosta-
la už do bezpečného 
vedení o 48 s, které Bet 
bez problému udržel. 
Na posledním úseku 
stíhá Kamenda Miloše 
Nykodýma, ale není to 
uplně v kontaktu, hned 
na startu zahraje po-
vzbuzujícímu publiku 
na nervy přeběhnutím 
map, na šestku pak sice 
nešel Dým uplně opti-
mální volbu, ale Kuba ji 
nejdřív vzal stejně a pak 
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se vracel, aby zvolil 
jiný postup. Do cíle 
už tak ke změně ne-
došlo, nicméně me-
daile je doma, tedy 
tentokrát bronzová. 
Tomáš Kubelka už 
stěží mohl udělat 
víc než vytáhnout 
áčko LPU aspoň na 
čtvrté místo a završil 
tak pro zelenomod-
robílou sílu trochu 
smolný bramborový 
double.
kade (snímky taky)

Základní charakteristiku závodu, jakož-
to tradiční pro borské klasiky, výstižně 
shrnul v článku na svém blogu Mrazák 
- “náročný terén, spousta kopců, spousta 
voleb a perfektní organizace.“ Pořadate-
lé jej umístili do vysídleného vojenské-
ho výcvikového prostoru Ralsko, který 
je dnes běžně nepřístupný pro moto-
rová vozidla, jinak se zdá být rájem re-
kreačních aktivit. Vojenská přítomnost 
na závodech ještě zvýšila laťku kvality, 
díky teplým sprchám, jiného vojenské-
ho stanu si užili také návštěvníci školky. 
Městečko ze stanů civilních vyrostlo na 
dva dny nedaleko někdejší vsi Holičky, 
ideální shromaždiště na kraji lesa tvořily 
i stany občerstvovací a na konci doběhu 
neodmyslitelná borácká cílová věž. Díky 
krásnému skoro ještě letnímu počasí 

MČR na klasické trati
27. - 28. 9. 2014, BOR, Osečná-Holičky

byla ideální atmosféra zajištěna.
 O to náročnější to však bylo v lese, 
byť sobotní kvalifikace ještě tolik ne-
překračovala běžné meze kopcovatosti. 
Tratě byly proloženy pasážemi v rovina-
tých částech lesa, když někdo remcal, 
tak spíše na hustníky v úvodu trati nebo 
podrost v závěru. Někoho taky z kon-
ceptu vyvedla vracečka z mapového 
startu. Pár kopců se taky našlo, skalních 
srázů ve svazích však spíše po skromnu, 
jen v jedné oblasti. Jedna z dominant 
lesa, hora Široký kámen, obehnaná ko-
runou vysokých pískovcových srázů, 
byla pouze předmětem volby (u del-
ších tratí) z jaké strany ji oběhnout. Kdo 
to vzal zprava a nekoukal jen do mapy, 
mohl si v přilehlém uzavřeném areálu 
dokonce povšimnout vrat do rozměr-
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né štoly - uvnitř hory se ukrýval sklad 
trhavin pro zdejší někdejší těžbu uranu. 
Jejím jiným pozůstatkem se proběh-
li asi všichni, jelikož v závěru byly tratě 
protaženy otevřeným prostorem, který 
zbyl po areálu plánovaného uranového 
dolu Hamr II, v němž nakonec ani neby-
la spuštěna těžba a budovy areálu byly 
pak opět srovnány se zemí.
 Na pozoruhodnosti tedy bohaté, na 
výsledky to pro nás bylo už trochu horší. 
V hlavní mužské kategorii nám chyběli 
hlavní favorité, Ňuf a Pája, pobíhající po 
lesích finských, Rafał si obnovil prázd-
ninové zranění kotníku a do A finále se 
probojoval jen Kamenda. Sosák se pro-
padl i doslova, a to do mokřadu, když 
na jednom postupu míjel jezírko příliš 
blízko vtokové oblasti, ódy nepěl ani 
na již zmíněné hustníky v úvodu a pod-
rost v samotném závěru, které byly pro 
později startující závodníky asi trochu 
šlápnutější, a nakonec chyběly na po-
stup necelé dvě minuty. Ještě blíže, 1:22, 
zůstal za áčkem Panchy. V ženách to 
nedopadlo o nic lépe, Denča se hned v 
úvodu s terénem a mapou prostě nějak 
nepopasovala, nakonec chybělo třičtvr-
tě minuty, Janka hned na postupu na 
jedničku ztratila čip a Dádule skončila 
za áčkem půl minuty. Janča byla taky na 
severu a Topinka už aktivní pohyb ome-
zovala s ohledem na jiné nadcházející 
okolnosti… Mezi mladšími děvčaty to 
už bylo lepší, svoji skupinu vyhrály Bára 
a Markéta, postoupila i Klára a Lenka a 
zjevně radost měla z postupu do A fi-
nále Janička Kubíčková, vpravdě letošní 
skokan roku. Za očekáváním tak zůstala 
jen Weronika, které se pod tlakem situ-
ace povedl zásek nebývalých rozměrů. 
Z jejich protějšků byli úspěšní Mateusz 
a Adam, Bandaska bohužel zůstal pro 

nemoc doma.
 Při finále už nás čekal větší kus pocti-
vé práce, bylo umístěno do prostoru s 
členitějším reliéfem, do kopců se muse-
lo častěji, ale taky byly tratě bohatší na 
volby a dlouhé postupy. Terén a kontro-
ly byl opět zejména o porostech a hně-
dých útvarech, srázy byly jen doplňkem 
v symbolickém množství. Mužské A fi-
nále mělo úctyhodné parametry 15,2 km 
/ 745 m a náš jediný zástupce, Kamenda, 
si pak ve skutečnosti naměřil převýšení 1 
100 m. Čas 115:40, který znamenal ztrátu 
kolem čtvrthodiny na vítězného Šéďu, 
mu stačil na 24. místo. Favorit tedy na-
plnil papírové předpoklady, ale měl 
na mále - jen o 8 sekund pomalejší byl 
Adam Chloupek, jednadvacítka prvním 
rokem a o 1:24 Miloš Nykodým, který 
tak rovněž získal první medaili z mužské 

klasiky. Na čtvrtém místě pak skončil 
další čerstvý ex-junior, pardubický (ale 
jinak z Jablonného) Tomáš Kubelka. 
 I v hlavní dámské kategorii by pro-
vozovatelům sázkových kanceláří asi 
zůstalo dost vkladů - vyhrála Eva Ka-
báthová, před Míšou Omovou a Vendou 
Horčičkovou, tedy další medailistkou, 
která vloni ještě byla juniorka. MaDo 

a Iveta se podělily o 4. místo a 
společně s Píkejem (pro nějž šlo 
ovšem jistě o úspěch) tak trochu 
navázaly na poněkud smolnou 
bramborovou sérii, kterou LPU 
nastartovalo na sprintových šta-
fetách. Fyzicky náročný terén by 
jistě seděl Daně Šafka Brožkové, 
jak ale Béďa prozradil z ampliónu, 
ta právě ve středu před těmito zá-
vody dosáhla vítězství úplně jiné-
ho (a jmenuje se Klára).
 Medaile za nás dokázala vybo-
jovat aspoň dvě děvčata, Bára ne-
měla problém s pozicí poslední 
startující a doběhla si v D16 pro 
bronz, Klára (D18) byla s druhým 
místem dokonce nejlepší českou 
závodnicí, když se na bedně vklí-
nila mezi dvě Maďarky. Lence se 
finále nevydařilo a Markétě už vů-

bec ne a bylo z toho pro ně 9. a 10. místo 
v D20A, Mateusz (H20A) skončil šestý.
 Mapa ukazuje nejen rozbor nejdel-
šího postupu mužského A finále, ale i 
penziónek Valešových, kde jsme byli 
pro noc mezi kvalifikací a finálem hosty.
kade (snímky taky)
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MČR štafet a klubů
11.-12. 10. 2014, Starý Plzenec, VPM

 Hlavní sezóna tradičně vyvrcholila 
sportovně-společensky nejvýživnější 
akcí, tedy mistrovstvím štafet a klubů. 
Tentokrát v trochu netradičně odsko-
čeném termínu, ale i přesto za hezkého 
počasí, v neděli pak přímo zářivého, což 
nakonec pro nás mělo platit i po stránce 
výsledkové.
 KOS Slavia VŠ Plzeň jej uspořádala ve 
Starém Plzenci, na svazích hradního vr-
chu Radyně, který jsme po oba dny měli 
důkladně prozkoumat. Představovalo to 
tedy zpravidla mírně svažitý terén, vět-
šinou spíš s bílým lesem, ale našly se i 
pasáže světle až tmavě zelené. Tempo 
místy přibrzdila kamenná pole a hřebe-
ny i s vyššími skalními útvary, jednalo se 
ale jen o pár lokalit, které jsme proběhli 
tak dvakrát za závod. Volba postupu se 
občas nabízela v zelenějších pasážích, 
pokud se 
daly oběh-
nout po 
cestě, podle 
předpokladu 
se v sobotu 
obíhal lom, 
což mělo 
ale v zásadě 
jen jednu 
o p t i m á l n í 
variantu, ji-
nak to tedy 
prostě chtě-
lo v tempu 
štafetového 
závodu hlav-
ně tradičně 
hlídat vlastní 

mapu a směr, nenechávat se strhnout 
na cizí farsty a pod tlakem situace nebo 
vlastní únavy neudělat nějakou zbyteč-
nou blbost. Náročnější na dohledávku 
byly snad jen kontroly schované v zele-
nějších porostech, v oblastech kamení 
a srázů jsme měli trochu strach z gene-
ralizace, ale i tam spíš stačilo zachovat 
chladnou hlavu.
 Sobotní závod štafet nám nakonec 
ještě moc nesedl, pro medaili si do-
běhly jen dorostenky - Bára, Weronika, 
Klára - ale rovnou pro zlatou, k níž mí-
řily po druhém úseku už celkem jistě. 
Na medailových pozicích se drželi i do-
rostenci, ale Bandaska, stíhaný v uply-
nulých týdnech zdravotními problémy, 
nakonec třetí místo neudržel a bylo z 
toho páté. Chlapům chybělo málo, ale 
v mírně roztažené skupince, která do-
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běhla do cíle na třetím až pátém místě 
byl Ňuf nakonec ten čtvrtý, když po ka-
mendově nevydařeném prvním úseku 
a Pájově stíhačce na druhém stahoval z 
osmého mís-
ta. Na bednu 
se vyšplhali 
nakonec as-
poň i jedni 
stopětkraři, 
jejichž štafe-
tu nerozběhl 
Kade až tak 
beznadějně 
a bratři Tom 
s Koštou to 
dokázali vy-
táhnout na 
třetí místo. 
Teda, prav-
da, čtvrté, 
ale běžec ví-
tězné štafety 

si vzal mapu jiného úseku. Na to se ale 
historie neptá a i naše výprava tak utrh-
la něco ze štědrých sponzorských darů 
- Plzeň není jen Plzeň, ale taky Božkov a 
Starý Plzenec (Bohemia sekt).
 V neděli to vypadalo, že se budeme 
prokousávat mlhou hustou tak, že by se 
dala i krájet a zmrazit, aby se pak mohla 

naházet po kost-
kách do šampu-
su, ale nakonec se 
nám začalo rychle 
vyjasňovat. Doros-
tenci ještě začali 
vlažně, Hašlerka 
Bendák přibíhá 
skoro pět minut 
odskočen za ve-
doucí Opavou a 
až čtyři minuty za 
týmy, které se i pak 
držely mezi nej-
lepšími. Do konce 
závodu ale zbývalo 
přes 3,5 hodiny, tedy dost 
dlouhá doba na to, aby 
se teprve prosadily týmy 
s běžci vysokých kva-
lit, kteří je navíc i dokáží 
prodat. A mezi nimi jsme 
byli nakonec s přehledem 
nejvýš - Bára mezi povět-
šinou staršími soupeřka-
mi sice ztrátu stahuje jen 
lehce, už je to ale z desá-
tého místa čtvrté. Po tře-
tím úseku Adama už o mi-
nutu vedeme, po čtvrtém 
úseku Weroniky už o 5,5 
a po stejně kvalitních výkonech Matě-
je a Kláry (s naraženým palcem u nohy) 
už vybíhá Bandaska na poslední úsek s 
komfortním náskokem 16 minut ... 
 Z trvalého přelévání na dalších pozi-
cích to je nakonec stříbro pro Lokomo-
tivu Liberec a bronz pro OK Jihlavu, na 
Pardubice zbyla, stejně jako na sprin-
tových štafetách, nakonec zase bram-
bora. Pro náš tým slušný příslib a moti-
vace do budoucna, jen dva přeskočí za 
rok mezi dospělé a béčková štafeta uká-

zala, že následovníky máme. Sestava 
Ondra Starý - Míša Machačová - Šimon 
Chvátil - Janička Kubíčková - Jáchym Ka-
valír - Marťa Šádková - Maciek Lucerski 
skončila 14. a letos jsme dali dohromady 
dokonce tři výběry, ten další skončil na 
17. místě (Petr Horáček, Tereza Koderi-
čová, Kryšpín Kučera, Julie Kavalírová, 
Tomáš Samek, Agnieszka Cych, Michal 
Maňák).
 Závod dospělých byl o poznání dra-
matičtější. I v něm naše áčko drželo 
kontakt s medailovými pozicemi prak-
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ticky trvale. Tedy po prv-
ním úseku i béčko, když se 
Panchy předbíhal v lese se 
Sosákem tak, jak to zrovna 
umožňovaly poměrně od-
lišné farsty, a nakonec při-
běhli oba v čelním balíku, 
kterému jen lehce odskočil 
Matěj Kamenický v bar-
vách LPU. To se drží na prv-
ním místě i nadále, zatímco 
Dádule, Kamenda a Denča 
na našich dalších úsecích 
podávají stabilní výkony, 
vždy okolo tří minut ztráty 
na nejlepší čas úseku, čímž 
se držíme těsně za medailo-
vými pozicemi. 
 Po čtvrtém úseku jsou, 
při vědomí síly soupeřů, 
očekávání už spíše střízlivá, 
páté místo, sedm minut na 
vedoucí Pardubice a dvě 
minuty na bronz, který v 
tento moment bere Pragov-
ka, která se právě na čtvr-
tém úseku přihnala z 
(jen lehce) zadnějších 
pozic. Na čtvrté místo 
se před nás dostalo 
dokonce pardubické 
béčko. 
 Pak ale český Bož-
kov vystřídala Finlan-
dia. Ňuf i Pája ukázali, 
že si neodskočili ze 
svých momentálních 
severských působišť 
na víkend jen tak na 
výlet. Ňuf obletěl svůj 
úsek nejrychlejším ča-
sem, ty dvě minuty na 
Šéďu prostě stáhnul, 
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pardubickému Kubelkovi 
nadělil přes sedm minut a 
když zelenomodrobílé béč-
ko spadlo o ligu níž, dostali 
jsme se na hranu medailo-
vých pozic. Pak následovala 
premiérová účast v dospě-
lém družstvu pro Markétu, 
ale ustála ji spolehlivě. Na 
poslední úsek vybíhá Pája 
čtvrtý se ztrátou  3 - 3:15 na 
dvojku Nožka (LPU) - Pro-
cházka (PGP), vybíhající v 
čele a půlminutou na třetí-
ho Chloupka (ZBM). Pořád 
ještě dost důvodů k nervozitě a napětí. 
Radio ale hlásí Páju na třetí pozici, záhy 
Nogu doběhl a jednou viděli před vlast-
ní dohledávkou i Beta odbíhajícího z 
jiné farsty. Po následující forsáži ale ma-
lou chybkou šanci na jeho dostihnutí 
asi už definitivně ztratili, Pája nicméně 
pokrčoval tempem, kterému už Radek 
nestačil. I na tomto úseku měl náš bo-
rec nejrychlejší čas a o dvě minuty lepší 
nežli pragovácký reprouš, což byl v tom-
to případě tedy Bet. Chlup už zůstal de-
finitivně za nimi a tak žabiny letos me-
daili nebraly. A jelikož před nimi už se 
nic neočekávaného nestalo, 
medaile se rozdělily bez fi-
nišových soubojů - Pragov-
ka, naši a Pardubice.
 Skoro stejnou radost 
mělo naše béčko (Panchy, 
Panča, Šaby, Lenka, Košta, 
Košta, Kačka, Alda), které 
sice z úvodních pozici po-
stupně ustupovalo a pár 
úseků běželo v nejistotě 
výsledku (Košta neměl v 
čipu diváckou), ale nakonec 
z toho bylo dvanácté mís-

to, s přehledem nejlepší umístění na-
šeho béčka za poslední roky (od 2007: 
13., disk, 35., disk, 20., 18.). A to ještě na 
poslední chvíli odpadl ze soupisky Ma-
teusz a z pracovních důvodů i Janka. U 
céčka tak bylo hrdinským výkonem dát 
jej už jen dohromady, protože nám ženy 
radši rodí. Ani přes heroický telefonistic-
ký výkon koordinátora Jana se to prostě 
nepodařilo, tak jsme na 4. úseku posta-
vili Pavlu Justýnu, nicméně už na prv-
ním úseku se Michal rozhodl, že historic-
ký pomalý čip konečně ztratí, takže pak 
už další naložili se svým výkonem podle 

svého. Od mladších 
veteránů (nakonec 
12.) se toho až to-
lik nečekalo, dříve 
narození na bednu 
měli, ale nakonec za 
ní zůstali 1,5 minuty 
a skončili pátí.
 V podstatě jisto-
tou je závod oblast-
ních výběrů žactva, 
v němž opět zvítězil 
východočeský, letos 
s náskokem 6 minut 
na Vysočinu a dal-
ších tří na Ještěd, a 
opět s naším zastou-
pením, díky Ondrovi 
Metelkovi, béčko s 
Adélkou Vandaso-
vou skončilo páté.
 Hodnotou medailí jsme tím zazna-
menali nejúspěšnější účast na MČR 
družstev za posledních 
16 let. V roce 1997 jsme 
v Řásné získali zlato v 
obou kategoriích (to 
je ta historická fotka), 
na bedně jsme pak v 
obou kategoriích zá-
roveň stanuli už jen v 
letech 2003 (Suchý u 
Boskovic) a 2006 (Vy-
hnánov). 
 Až zase někdy pova-
líte po dé pětce k naší 
rozvadovské bráně do 
Evropy, podivejte se u 
plzeňských obchoďá-
ků i opačným směrem. 
Je tam vršek lemovaný 
hradní siluetou, pod 
níž jsme si připsali zase 

jeden historický zářez. Anebo ji ještě 
lépe dobyjte, když vás u toho nebude 
už nikdo honit.
Kade (snímky taky)
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 Jdeme s dobou a snažíme se 
být v televizi. A zkušený tým z ČT 
s podporou nadšenců z našich řad 
z toho tvoří oblíbené a zdařilé zá-
znamy a je díky ním známý a žáda-
ný i v zahraničí. Co můžeme najít v 
loňském archivu České televize? 
 Skočte na adresu
http://www.ceskatelevize.cz/tv-
-program/hledani/?filtr[rozsire-
ne]=ne
(nebo http://www.ceskatelevize.
cz/tv-program/hledani a překlik-
nout na „rychlé hledání“)
.... a zadejte „orientační běh“.
 Vyskočí odkazy na všechny uložené 
záznamy, z nichž nejstarší je z roku 2001. 
Vloni to bylo MČR sprint, MČR krátká, MS, 
AMS, MČR sprintových štafet, MČR klasická trať, MČR štafet.
 Nadto si nás televize našla na poháru Pohár štafet a sršňů, o němž je  psáno hned 
následně.

kade

T      OB v České
elevizi, 2014

Radovana už na závodech vlastně 
jinak skoro nevídáme.. 

O-svědčená 
o-sestava br-
něnského stu-
dia ČT - Petr 
Kubásek a 
Petr Sopoušek. 
Vloni zastali 
i moderování 
slavnostní vy-
hlášení anket.

Bez takřka patnáctikilové bedny v 
rukou by běhající kameraman Ra-
domír Dufek byl asi v cíli první (jak 
se dostal k tomu, že s kamerou lze i 
běhat, se můžete dočíst v rozhovoru 
v posledním loňském čísle časopisu 
OB).

 Houby pátek třináctého, ale sobota ... Závod poháru štafet, který pořádali naši 
sousedi klokani nedaleko Ostroměře, se změnil ve výjezd kompletního soubo-
ru složek integrovaného záchranného systému a v určitých momentech už počet 
naráz přítomných zásahových 
dopravních prostředků připo-
mínal scény následující jedi-
ně po ranní rozcvičce Chucka 
Norrise. Všechno ale nakonec 
dobře dopadlo, ta nejzaslouži-
lejší si užila - pravda, ne moc při 
vědomí - vyhlídkový let do hra-
decké emergency a náš sport 
si vysloužil medializaci, které 
bychom se nedočkali ani při ví-
tězství české štafety na utkání s 
výběrem sousedního vesmíru.
 Jak se to semlelo? Na postu-
pu většiny kategorií od startu k 
jedničce, kousek od odběhu z 
hlavní cesty, bylo prostě hnízdo 
sršňů - v dutině stromu, nikoliv 
na zemi, a k jejich aktivaci sta-
čil tedy nebývalý ruch v okolí. 
Důsledek schytalo několik de-
sítek běžců vícera postupně 
vybíhajících vln prvních úseků, 
štěstí měli ti nejmenší, kteří 
hned od začátku běželi jiným 
směrem. Někdo oběhl s pár ži-

H ornets attack!
Libín, 13.9.014
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hadly v zádech celou trať (a slo-
žil se případně až v cíli), někdo 
dostal pořádnou nálož. Rekord-
manem měla tu čest stát se Pája 
Chaloupská, u níž dosáhl počet 
zásahů okolo padesáti. Vybíhala 
až v čase 15, tedy ve čtvrté vlně, 
kdy byl hmyz už asi řádně rozžha-
ven. Pak už na shromaždiště přibě-
hl první posel se zprávami z boji-
ště a věci dostaly spád... Celkem 
bylo ošetřeno okolo 40 závodníků. 
Oproti trochu nafouklým údajům 
v médiích se vrtulníkem proletěla 
jen Pája, přiletěl sice ještě jednou, 
ale podruhé už jen aby přivezl 
dávky adrenalinu.
 Hlavní aktérky byly po sezóně 
oceněny v rámci vyhlašování anket 
nejlepších o-běžců. Cenu fair-play 
obdržely vamberská Markéta Vandaso-
vá, jakožto nejaktivnější ošetřovatelka 
na místě, a jihlavská Zuzana Čechová, 
která se z lesa vrátila, aby oznámila co 
se děje (štafeta Markéty pak stejně ještě 
vyhrála ...). Na prázdno nevyšla ani Pája, 
která, s trochou nadsázky, byla oceněna 
za přínos medializaci OB a v základu její 
skleněné ceny se na památku skví jeden 
opravdový sršáň. 
 Rozsah (a medializace) útoku neměl 
obdoby, ale nebyl loni jediný. Díky mírné 
zimě jich prý do sezóny přežilo více, nežli 
bývá v průměru obvyklé. Dvě ženy strá-
vily z téhož důvodu noc v nemocnici po 
srpnových valečovských skalních sprin-
tech a hned 4. 10. se k boji proti obtížným 
běžcům přidali hmyzí kolegové z prosto-
ru závodu VčP u Lázní Bělohradu. O tom 
by mohla vyprávět pro změnu zase Han-
ka Vlkanová. 

kade

E    Mistrovství 
vropy, 13. - 16. 4. 2014, Palmela, Portugalsko

Jak běžel rok ... na zahraniční půdě

 Ještě ani nebylo po Velikonocích, 
tady jsme se sotva probouzeli do sezó-
ny, a na konci Evropy už se děly věci... 
Toto mistrovství našeho kontinentu se 
zapsalo zejména dvěma zásadními mo-
menty. Hlavně medailí pro naši štafetu 
mužů (a taky 4. místem Honzy Procház-
ky na middlu) a pak taky jako jedno z 
pořadatelsky nejzpackanějších. 
 Na jih Evropy, kde se vražedným 
tempem v sedmi dnech běželo sedm 
závodů, odcestoval třináctičlenný český 
výběr, zahrnující i Páju Kubáta a Honzu 
Petrželu. V obrovské konkurenci, která 
je vzhledem k dvojnásobným kvótám 
startujících větší než na MS, se myslelo 
na medaili - plány vyřčené nahlas však 
byly opatrnější. „Třikrát jednotlivě do de-
sítky a obě štafety do šestého místa? To by 
bylo dobré,“ stanovil cíle trenér repre-
zentace Radovan. 
 Do finále sprintu v kopcovitých ulič-
kách Palmely se Pája neprobojoval, Ňuf 
skončil 22. Dlouho na medaili běžící 
Vojta Král skončil nakonec devátý. Ani 
kvalifikace middlu se Pájovi nevydařila, 
nakonec ale finále běželi všichni, kvůli 
špatně postavené kontrole, nesedící 
mapě a sérii protestů a protiprotestů. 
Nicméně ve finále skončil 93., Ňuf 71. O 
velkou českou radost se postaral Honza 
Procházka 4. místem, za Hubmannem, 
Hertnerem a Gueorgiouem.
 Kvalifikace klasiky byla pro Páju nej-
povedenějším výkonem, z třetího místa 
postoupil do finále, tam to bylo ale až 
25., byť pořád nejlepší z našich - kom-
pletní sestava štafety se ale šetřila na 

svůj vrcholný závod. Do počtu českých 
umístění v první desítce tentokrát při-
bylo osmé místo Evy Juřeníkové. Večer 
před startem pořadatelé omylem vyvě-
sili na internet mapy s finálovými tratě-
mi a skupina akčnějších členů realizač-
ních týmů, která už v té době v zásadě 
tak trochu beztak suplovala pořadatele, 
nakonec zorganizovala postavení tratí 
nových....
 Úspora sil před štafetami se vypla-
tila už na MS 2012 ve Švýcarsku, kde 
bylo jednoznačné, že Bet byl na finiši 
v mnohem lepší fyzické pohodě než 
Lundanes. A úplně stejně se to vyplatilo 
i tentokrát. „Povedlo se nám to, co je pro 
úspěch ve štafetě strašně důležité. Že kluci 
dokázali zaběhnout middle a dokázali si, 
že když poběží svůj orienťák, tak je na svě-
tě málo lidí, kteří by jim mohli utéct, nebo 
je doběhnout,“ dodal Radovan pro člá-
nek v OB ke skutečnosti, že už výsledky 
předchozích dní byly velmi slibné.
 Místo Honzy Šedivého, který ME vy-
nechal a soustředil se na přípravu na 
mistrovství světa, dostal pro první úsek 
důvěru Ňuf. A neměl to jednoduché - 
v závodě s hodně rozdílnými farstami 
si hned na začátku vyžral horší varianty: 
„Vedoucí skupinu jsem viděl až těsně před 
diváckým úsekem. Celou trať jsem běžel s 
Rusem Cvetkovem a Švýcarem Baptistem 
Rollierem (Topinkou :) ), kteří mě drželi 
nad vodou“. Když pak v pytlíku vyfaso-
val výhodnější větvení, byl z obavy, aby 
to zkušenějším klukům nezkazil, výkon 
dne. Na nováčka v boji o medaile na 
takové úrovni obdivuhodná záležitost. 
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„Běžel o čtyři sta 
metrů delší trať než 
Daniel Hubmann a 
dokázal s ním přiběh-
nout ve skupině na 
čele. To je naprosto 
heroický a famózní 
výkon,“ ohodnotil 
jeho výkon Rado-
van. Vojta Král bě-
žel nejprve vepře-
du s Andreasem 
Kyburzem, brzy je 
doběhnul i druhý ze 
švýcarských bratrů 
Kyburzů Matthias 
a také ruský tým a 
toto kvarteto štafet 
předávalo na čele 
do posledního úse-
ku. V jeho úvodu se 
to hodně přesýpa-
lo. Nejdřív se z čela 
chybou odfarstoval 
Švýcar Hertner, poté 
se zezadu přiřítily 
dva švédské týmy, 
pak gigantickou 
hrubkou na delším 
postupu přišel o 
veškeré šance Rus Chramov. Před di-
váckým úsekem tak na špici vykrysta-
lizovalo česko-švédské duo Procházka 
s Bergmanem. Že jdou o zlato, však 
dlouho vůbec netušili. „Myslel jsem si, že 
jsou před námi pořád Švýcaři, kteří tam 
měli kratší farstu. Pak jsem se dozvěděl, že 
jsme první dva, tak mě to trošku nakoplo,“ 
vzpomínal Bet, který ještě hlídal, aby se 
k nim zezadu nepřiblížil na třetí pozici 
běžící Thierry. V tu chvíli však už bylo 
jasné, že si to rozdá o titul jen se švéd-
ským finišmanem. „Cítil jsem se skvěle a 
na Bergmana zkoušel všechno, rubal to, 
ale on šel výborně. Tentokrát jsem na něj 

neměl. Myslím, že kdybych nebyl v takové 
formě, tak by mi i utekl. Takhle jsem s ním 
doběhl až na sběrku,“ uznal Honza Pro-
cházka sportovně k nakonec prohra-
nému souboji. Jedná se teprve o třetí 
českou medaili z Evropy, kterou hoši na-
vázali na stříbro štafety Lučan-Jedlička-
-Ropek z Ukrajiny 2000 a rovněž stříbro 
Dany Šafka Brožkové z klasiky v Bulhar-
sku 2010. 
 Druhá štafeta s Pájou na druhém 
úseku (rozbíhal Kody, finišoval Dým) 
doběhla v neredukovaném pořadí 18. 
Pro Páju tu v zásadě skončila jarní sezó-
na, když se ozvaly bolesti hlavy a ostru-
hy na patách (více viz rozhovor v zadní 

části Ročenky).
 V úvodu zmíněný pořadatelský ko-
laps nemusí být předmětem naší Ro-
čenky, v časopise OB však Radovanův 
článek „Absurdní zážitek! Od začátku 
do konce...“ zabral dvě stránky. Opravdu 
se nejednalo o nesplnění už poměrně 
vysoce nastaveného standardu vrchol-
ných akcí, ale naprosto neuvěřitelná 
selhání a amaterismus - nejen v textu 
zmíněné nejhorší chyby (špatně posta-
vené kontroly, tratě uniklé v předvečer 
závodu, nesedící, neaktuální mapy), 
ale i trvalá série dalších selhání - špat-
né mlíkování povinných postupů, tak-
že závodníci museli pásky překonávat, 
chybějící či špatně umístěné občerstvo-
vačky, Švýcaři mohli bydlet v embargo-
vaném prostoru pro sprint - navíc na 
hradě, kudy poté vedla nejtěžší část zá-
vodu, zoufalá prezentace na internetu, 
karantény kval. middlu byla vidět část 
trati, stejně jako cestou do karantény 
na kval. sprintu, jednotka na nulování 

píchlá kdesi v prostoru, namísto ve star-
tovním koridoru, všechny 3 rozběhy při 
kvalifikaci middlu měly stejnou první 
kontrolu, nefarstovaná první kontrola 
při mužských štafetách, kontroly pro 
sprint dlouho před závodem na asfaltu 
označeny křížkem... Úroveň a nepřipra-
venost se dala tak trochu vytušit od 
vydání posledního Bulletinu, informač-
ně zcela nedostatečného. A to vše pod 
dohledem IOF advisora, jehož fatálním 
selháním tato akce byla (resp. systému 
pořádání IOF vůbec). Rozhodně ale 
nelze zkušenost paušálně vyhodnotit 
zlomením hole nad orienťácky méně 
zkušenými zeměmi, i do Portugalska se 
před sezónou s oblibou sjíždí špička na 
oblíbené vícedenní závody. 

kade (s využitím mnoha pasáží 
článku Petra Žaloudka pro ča-
sopis OB)
Snímky: Lars-Åke Dickfors
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 Už přímo z MČR na krátké v Ádru vy-
razila výprava dorosteneckého výběru, 
čítající také Dana Vandase, na daleký jih, 
aby ještě dostatečně potrénovali přímo 
v dějišti ME dorostu. V polské výpravě 
nechyběla Weronika Cych.
 Závod odstartoval sprintem v ulicích 
Strumice, který se vyvedl naši polské re-
prezentantce - Weronika ve své katego-
rii starších dorostenek zvítězila. Českým 
barvám přinesl závod hned tři medaile 
a další tři umístění na velké bedně - nej-
více se vydařily šestnáctky, v W16 skon-
čila 2. Tereza Janošíková (UOL), 3. Tereza 
Čechová (SJI) a 4. Barbora Vyhnálková 
(RIC), v M16 3. Vojtěch Sýkora (LCE), 4. 
Ondřej Vystavěl (JPV). V kategorii W18 
uhájila aspoň 6. místo Simona Chládko-
vá (LPU). V M18 byl nejlepší z našich šest-
náctý Štěpán Mudrák (LCE). Dan skončil 
mezi mladšími dorostenci šestnáctý, se 
ztrátou 1:21 na suverénního vítěze Por-
tugalce Ricarda Estevese (půl minuty 
náskok na 2. místo) a 47 s na medaili. Po-
hledem do mezičasů ztratil hned někde 
na začátku a pak už spíš jen stahoval. 
Pár fotek od Polácha, mapy, výsledky.
 V pátek se běžela klasika, závodníci 
vybíhali od 9.00 skoro až do půl jedné, 
Dan byl na startu až mezi posledními. 
Průběžné výsledky a mezičasy zhruba v 
polovině závodu přestaly jít, tak online 
diváci napjatě čekali, zda se průběžně 
suverénně vedoucí Dan nepřipravil o 
titul  méně výhodným postupem přes 
kopec v závěru, na 12. k. (viz oranžová 
volba na mapě). Nakonec ale i tak vy-
hrál, pořád se slušným náskokem!  Čes-
ká výprava si přičetla ještě dvě medaile 

D  Mistrovství Evropy
orostu, 26. - 28. 6. 2014, Strumica, Bývalá jugoslávská rep. Makedonie

a nadto další pódiové umístění - W16 3. 
Terka Janošíková (UOL), W18 3. Anička 
Štičková (LLI), M16 6. Vojta Sýkora (LCE). 
Weronice se závod vůbec nepovedl a s 
desetiminutovou ztrátou skončila 30.
 Při štafetách mladší dorostenci ne-
zklamali naděje podpořené výkony na 
klasice. Vojta Sýkora předával první, v 
kontaktu s ním bylo pouze Finsko, s 
Finy předával i Otakar Hirš, ovšem již na 
druhém místě, když do čela odskočilo 
Švýcarsko. Na jeho finišmena měl Dan 
na startu ztrátu minuty a půl. Našemu 
borci se zřejmě nedařilo uplně optimál-
ně, Fin předvedl nedostižitelný výkon, 
odpoutal se a s přehledem převálcoval 
i Švýcara. Nejbližší další za námi měli již 
větší ztrátu nebo taky nestahovali, pou-
ze Francouz podal výkon srovnatelný 
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s Finem a vytáhl jejich tým ze 15. na 4. 
Na Dana to už ale nestačilo a mohl slavit 
další medaili! O ně bojovala úspěšně i 
naše děvčata a v obou kategoriích zví-
tězila! V mladších dorostenkách trojice 
Tereza Čechová - Tereza Janošíková - 
Barbora Vyhnálková byla prakticky na 
čele od začátku, ve starších trio Eliška 
Kulhavá - Gabriela Hiršová - Anička Štič-

ková vybojovala až na posledním úse-
ku, kde kromě Švédska předběhly také 
Weroniku v týmu Polska, který do dru-
hého úseku vedl a nakonec skončil tedy 
bronzový.

kade
Snímky: Jan Polášek

 Na MS měl náš klub poměrně kurioz-
ní trojnásobné zastoupení - ve výpra-
vách tří týmů! I letos - a tedy podruhé 
- se kvalifikoval Honza Petržela, úplnou 
premiéru si zde odbyl jeden z našich 
polských členů, Rafał Podziński a ve slo-
venské výpravě byla Janka Macinská. 
No a počítá se vlastně taky kouč Rado-
van, že.

S  Mistrovství
věta, 5. - 13. 7. 2013, Trentino, Benátky, Itálie

 V kvalifikaci sprintu (na ostrově Bu-
rano SV od Benátek) Rafał postoupil z 
5.-6. místa ve skupině, ve finále (v Benát-
kách) skončil na 21. místě, se ztrátou 1:12 
na poměrně překvapivého vítěze Söre-
na Bobacha a 41 s na Beta, který skončil 
(zase) osmý, jakožto nejlepší z našich.
 Premiéru si zde odbyla také nová 
disciplína, sprintové štafety. Naši (MaDo 

- Vojta - Bet - Iveta) skončili 
sedmí, se ztrátou 1:28 (při 
přesně hodinu trvajícím 
závodě) na vítězné Švýcary, 
polský výběr s Rafałem na 
třetím úseku byl dvacátý: 
„S celým sprintovým dnem 
jsem velmi, velmi spoko-
jen, bylo to úžasné po všech 
stránkách! A moje umístění 
je opravdu motivací do bu-
doucna. Na sprintové štafe-
ty už mi, bohužel, nezbyla v 
nohách žádná síla a trať byla 
tak jednoduchá, že už jsem s 
tím nemohl nic lepšího udě-
lat ...“ Sprintové štafety bě-
žela na prvním úseku taky 
Janka Macinská, ale slo-
venskému výběru se příliš 
nedařilo a z nepříliš čelního 
umístění byli nakonec po 
chybném ražení na třetím 
úseku disk.
 Klasika se odehrála v 
horském terénu s centrem 
v Lavarone, poprvé po-
dle nového systému bez 
kvalifikace. Už přípravné 
závody dávaly tušit, že v 
drsném terénu bude okruh 
aspirantů na medaile velmi 
úzký a v mužích se předpo-
klady v podstatě naplnily, 
když na stupních skončila 
samá zvučná jména - vyhrál ke klasice 
se vrátivší Thierry (letos už veterán..) 
před Danielem Hubmannem a Olavem 
Lundanesem. Bronz mohl brát Fabian 
Hertner, ale ztratil dvě minuty špatným 
náběhem do motýlku - na jeho protěj-
ší straně byla zároveň výměna mapy, 
takže z „druhého startu“ vedly spojnice 

třemi směry. Švýcaři prokázali své kvali-
ty, když pátý skončil Kyburz a nakonec 
sedmý Baptiste Rollier, kterému chybělo 
na velkou bednu 1:04.
 „Závod byl drsný, do kopce se lezlo fakt 
pořád“, zhodnotil jej Ňuf, který začal vý-
borně a po 11 kontrolách se propracoval 
až na 12. místo, které držel i po 84 mi-
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nutách na diváckém 
průběhu. „hned na 
výběhu sjezdovky mi 
ale dost došlo a hlavně 
jsem udělal dvě minu-
tové chyby, takže to mě 
mrzí, protože do top 20 
to bylo fakt kousek a to 
byl můj cíl“. Konkrét-
ně do ní chyběly dvě 
místa, resp. 30 sekund; 
mínus dvě minuty by 
znamenaly 14. místo a 
nejlepší výkon našich. 
Každopádně si však 
vylepšil loňské umístě-
ní o pět míst. Takto za-
znamenal náš nejlepší 
výsledek opět Šéďa, 17. 
místem a časem o 51 s 
rychlejším. Při dvouminutovém interva-
lu se často tvořily dvojice nebo i trojice, 
Ňuf v nečervené skupině kolem sebe 
žádné silné koně neměl a celou trať bě-
žel sám: „ty dva borce před sebou jsem 
viděl razit kontrolu, ale pak jsem je hned 
na další oběhl jinou volbou a už jsem je 
neviděl“. O tři intervaly před ním běžel 
Kody, kterého porazil o tři minuty, takže 
jeho v reálném čase nedoběhl. Trať s pa-
rametry 16,36 km / 820 m Ňuf absolvoval 
za 106:07, Thierry časem 94:45 o více jak 
dvě minuty dokonce předčil předpo-
klad stavitele.
 V ženách se mírné překvapení uro-
dilo, zlato - a vubec první medaili z MS 
- vybojovala Ruska Světlana Mironova, 
nicméně na letošním ME v Portugal-
sku byla druhá, takže letos se od ní dal 
očekávat kvalitní výsledek. Zbylé me-
daile braly mladé, ale už známé hvězdy 
- druhá Tove Alexandersson a třetí Ju-
dith Wyder (která od začátku stahovala 

dvouminutovou ztrátu), jenž si letos za-
číná říkat o přívlastek nová Simone. Nej-
lepším českým výsledkem je dvacáté 
místo Míši Omové, dvě sekundy a jedno 
místo před Evou Juřeníkovou. 
 Ve štafetách se trio Janů (Petržela, Še-
divý, Procházka) muselo spokojit „jen“ s 
velkou bednou, když skončilo šesté. Me-
dailová trojice (SWE, SUI, FRA) odskočila 
o tři minuty už po prvním úseku a už 
se s tím nedalo mnoho dělat. „Oni byli 
ti tři fakt výrazně lepší. Já jsem tam teda 

nechal na jedné hloupé chybě minutu a 
půl, ale i bez ní bych doběhl ve skupince 
s tou minutou a půl ztráty. Původně jsem 
si myslel, že to bylo farstama, ale pak jsem 
zjistil, že Leandersson měl ty stejné, takže 
nám prostě utekli už od začátku.“
 Polský tým s Rafałem na prvním úse-
ku skončil 12.

kade
Snímky: Jan Kocbach

J  Mistrovství Evropy
uniorů, 22. - 27. 7. 2014, Borovec, Bulharsko

 Šampionáty mladých byly balkán-
skou záležitostí - 
 MS juniorů hostilo pro změnu Bulhar-
sko, necelých 150 km vzdušnou čarou od 
dějiště MEDu. Čtveřice dorostenců/ek, 
které se povedlo nominovat na obojí, si 
tak užila vpravdě balkánský úvod prázd-
nin (žamberské pardubačky Simona 
Chládková a Eliška Kulhavá, Anna Štičko-
vá, LLI, a Kettner Vojtěch, KAM, který na 
MSJ jako náhradník nakonec vystřídal 
Jana Čecha, SJI, který si hodil na nohu 
činku). Centrum bylo ve sportovním 
středisku Borovec , na severním úpatí 
pohoří Rila, hned pod nejvyšší bulhar-
skou horou, Musalou. I na této akci jsme 
měli své zástupce, Markétu a Mateusze.
 Sprint, mapově poměrně lehký, pro-
běhl v nedalekém Samokovu, Markétě 
se moc nedařilo, ale k jejím oblíbeným 
disciplínám patří spíše ty lesní, sprint 
navíc proběhl v proměnlivých podmín-
kách silné průtrže. Mateusz skončil 41. , 
se ztrátou 1:15 na vítězného novozélan-
ďana Tima Robertsona, bronzového me-
dailisty z MSJ u nás v Hradci a zároveň již 

i účastníka posledních tří MS dospělých. 
Nejlepší z našich skončila desátá Eliška 
Kulhavá (+0:44).
 Klasika byla tradičně roztahaná do 
mnoha hodin, se startem od devíti do 
půl druhé (v juniorkách), resp. do půl 
třetí (v juniorech) místního času. Konala 
se až pod horní hranicí lesa (1300 - 1750 
m.n.m.), s centrem v areálu Maljovica, 
jen přes kopec (hřeben) od věhlasného 
Rilského kláštera (Rilski Manastir). Ne-
přehledný a často dost zelený horský 
terén, s malým počtem cest, byl velmi 
náročný, po předchozím dni navíc asi i 
hodně mokrý, ztráty mnohých závodní-
ků se počítaly na mnoho desítek minut. 
Výsledky juniorek působí dojmem ja-
koby takový terén seděl hlavně skandi-
návským běžcům, naučeným orientace 
podle terénních tvarů - do první desítky 
nejlepších juniorek se mezi ně zařadily 
jinak již jen Švýcarky. Zvítězila Gunvor 
Hov Høydal s časem 68:15 (NOR). Marké-
ta skončila 70. (+ 31:18), podle stručných 
prvních informací chybovala na postu-
pu na 4. kontrolu, pak se netrefila na 5. a 
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pak už se nesrovnala a kupila další chyb-
ky. Závod juniorů měl nakonec medai-
lové vyvrcholení pro naše barvy. Mára 
Minář (ASU), od kterého se letos oče-
kávalo nejvíc, s ohledem na zkušenos-
ti, loňské výsledky (nejlepší umístění v 
„lesním“ indiv. závodě - šestý na middlu 
a nejlepší z našich na klasice) a letošní 
přípravu (v malé mezinárodní skupince 
absolvoval indiv. přípravu i v Bulharsku), 
nezklamal a doběhl si v samotné závěru 
závodu pro bronzovou medaili. Zvítězil 
Anton Johansson (SWE) s časem 75:17, o 
1:01 pomalejší byl Assar Hellström (SWE), 
Mára ztratil na vítěze 3:28.
 I výsledky ukazují, že závod byl ná-
ročnější než loňská klasika v Odolově, 
časy vítězů jsou o 7,5 (W), resp. 6 (M) mi-
nut vyšší, ztráta 10 minut by letos stačila 
na 18.(W)/16.(M) místo, zatímco vloni až 
43./33., ztráta 30 minut na 97./70. (W/M), 
zatímco vloni na 136./116. místo. Loňský 

vítěz Parfianowicz skončil 46., se ztrá-
tou přes čtvrt hodiny, Borger Melsom 
ze spřáteleného Fossumu osmý (vloni 
čtvrtý), za tentýž klub však běhá i dnes 
vítězná Norka. Mateuszovi se závod ne-
vydařil a je 87.
 V pátek se pokračovalo kvalifikací a 
v sobotu finálem middlu. S ním se po-
znávací zájezd přesunul pro změnu na 
východní svahy masivu Vitoša (2 290 m), 
který je i přes svoji výšku jen skok na JZ 
od bulharské metropole - prostor závo-
du, jižně od obce Železnica, byl - byť na 
samotném okraji - ještě stále na admini-
strativním území Sofie. Závodní prostor 
byl v menší výšce než při klasice, pořa-
datelé uváděli 900 - 1000 m.n.m., dob-
rou průběžnost a viditelnost, ale také 
vysokou trávu. Kvalifikace dopadla pro 
české barvy jen mírně přes 50%, v pěti-
ci, která nepostoupila do A finále, byla 
bohužel i Markéta (a také Mateusz). 

 Už průběžné výsledky 
a průběh závodů finále 
opět působily poměr-
ně náročným dojmem, v 
mapově komplikovaném 
terénu chybovali skoro 
všichni.  Našim se nedaři-
lo, nejlepším výsledkem  
je 37. místo Ondry Semí-
ka (+9:54, KAM), další tři 
zástupci českého týmu 
byli už na prvním rádiu v 
páté desítce, tedy včetně 
Máry Mináře nebo Patrika 
Horáka (TUR), který v kva-
lifikaci vyhrál svůj rozběh 
a do finále startoval dvě 
minuty před pozdějším ví-
tězem. Mára si přitom od 
své přípravy na tréninko-
vém kempu v Bulharsku 

původně nejvíc sliboval od middlu). Z 
našich děvčat néjlepe 19. Káťa Chromá 
(ZBM, + 5:52). 
 V neděli MSJ tradičně vyvrcholilo 
štafetami. Ty se konaly přímo v prostoru 
boroveckého sportovního střediska, po-
pis terénu uváděl borovicový mírně kop-
covatý les ve výšce okolo 1 300 m. n. m., 
s dobrou až velmi dobrou průběžností 
a prošpikovaný lyžařskými běžeckými 
tratěmi a sjezdovkami. V juniorkách se 
po většinu prvního úseku držel na čele 
roztáhnutý balík, v závěru ale odskoči-
la Heidi Mårtensson (NOR) a předávala 
Gunvor Hov Hoydal s náskokem 40 s. 
Naše áčko spolehlivě rozběhla Markéta, 
která poslala Aničku Štičkovou na druhý 
úsek na pátém místě, +0:51. Ve dvaceti 
vteřinách vybíhají v kontaktu závodnice 
na druhém až patnáctém místě, krátce 
poté už se ale balík roztrhal. Norku do-
běhla její kolegyně z béčkové štafety a 
obě Švédky, které nakonec 
předávají do třetího úseku 
první a druhá, následované 
v necelé půlminutě oběma 
Norkami. Minutu za nimi 
dobíhá osamělá Anička, s 
náskokem skoro minuty a 
půl na Ukrajinu a Dánsko.
 Vybíháme tedy na tře-
tí úsek sice na pátém, ale 
v redukovaném pořadí 
na třetím místě. A vypadá 
to ještě nadějněji, na troj-
ce už je Káťa v kontaktu s 
ostatními, když jen norské 
béčko na čele trochu od-
skočilo. Na čtyřce ale spolu 
se závodnicemi severských 
béček chybuje a áčkové 
štafety (Hagström a Rund-
haug) se definitivně vzda-

lují, s nevelkým náskokem na samotné 
švédské béčko. Na nás a norské béčko 
se naopak na pětce dotáhla Švýcarka 
a Polka, startující 3-4 minuty za námi. 
Polka hned odpadá špatnou volbou te-
rénem, na prvním rádiu (6.k.) jsme pátí, 
resp. v podstatě 4.-6. Hned na sedmou 
kontrolu v bažinkách s vodotečemi však 
celá trojice dělá chybu, ze které se Švý-
carka ještě nakonec dotáhla na velkou 
bednu (a v podstatě nebyla ani bez šan-
ce na souboj o bronz), Káťa tam ovšem 
zůstala mnohem déle a závod o medai-
le tímto pro naše závodnice skončil. Ze 
zhruba třináctého místa už to stáhne na 
asi deváté (možná desáté nebo jedenác-
té, v live mezičasech jsou možná nějaké 
výpadky) a v redukovaném umístění 
sedmé místo, přes 2,5 minuty na vel-
kou bednu. O vítězství se rozhodlo až 
v závěru, rychlejší nakonec byla Švédka 
před Norkou, třetí asi doběhla švédská 
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dvojka (gps ji vypadla už na trati a v live 
mezičasech končí na posledním radiu), 
pro hodnocený bronz každopádně do-
běhla závodnice švýcarského béčka, ná-
sledována jejich áčkem a řadou dalších 
závodnic, mírný náskok ale do cíle udr-
žela. Kompletně dorostenkovská trojice 
Eliška Kulhavá - Gábina Hiršová - Simona 
Chládková doběhla 17.
 Závod juniorů měl pro nás podobný 
průběh, ale s dobrým koncem. Po prv-
ním úseku je závod stále na začátku, sice 
o půl minuty jedna trojice odskočila, ale 
do 1:50 ztráty dobíhá 27 závodníků, mezi 
nimi Ondra Semík +1.08. Po dalších de-
seti minutách je to ještě vyrovnanější, 
nikdo už výrazný náskok nemá a Jonáš 
Hubáček nás vytáhl prakticky na čelo. 
Po výborném výkonu na něm zůstal až 
do konce, i když už se pole závodníků 
protrhalo a na předávce už byl jen se 
Švédem a Švýcarem, následován o půl 
minuty později Norskem a Finským béč-

kem. Ještě do prvního rádia (7. k.) se Fin 
dotáhl, Nor (Borger) zůstal pozadu. Má-
rovi Minářovi začíná zlobit gps a právě 
před prvním rádiem se vydává tak od-
chýleným směrem, že divák doufá, že 
nejde o skutečnou chybu. Další vývoj 
je příznivější, na dlouhém postupu na 
osmičku Fin odpadá a márova gps už je 
zase tam kde má být. Zhruba od 12. k. 
si už sice definitivně žije vlastním živo-
tem, ale ve skutečnosti se v podstatě nic 
nemění, vedoucí trojice už neohroženě 
pokračuje až do cíle. Jen Johansson po-
stupně trochu odskočil a přiběhl Švé-
dům pro zlato, o stříbro se bojovalo až 
do konce a v něm byl Mára úspěšnější 
a získal tak navíc pro sebe druhou me-
daili. Polská štafeta s Mateuszem na 
prvním úseku skončila třináctá, v redu-
kovaném pořadí desátá.

kade
Snímky: Pavel Horvát i jiní

A kademické mistrovství světa
12. - 16. 8. 2014, Olomouc, ČR

 Akademické MS 
letos hostila ČR, resp. 
Haná. Jakožto jeden z 
členů Vysokoškolského 
sportovního centra měl 
účast předem jistou 
(povinnou) Pája Kubát, 
dostatečným umís-
těním v nominačním 
žebříčku si ji vybojovali 
Denča Kosová a Honza 
Petržela. Za Polsko měl 
běžet i Rafał, ale pro 
dřívější zranění kotníku 
byl ve výpravě nakonec 
jen jako divák.
 Díky Ňufovi z toho 
nakonec byly i další 
medaile, nejprve vy-
bojoval bronz na krát-
ké trati v Protivanově 
a o den později pak v 
Protivanově i stříbro 
ve štafetách (společ-
ně s Milošem Nykodý-
mem a Vojtou Králem)! 
Na klasice v Nectavě 
bylo jeho osmé místo 
nejlepším výsledkem 
našich mužů. Česká 
výprava však měla me-
dailí mnohem více, v úvodním zá-
vodě sprintových štafet v Kromě-
říži získala naše čtveřice Vendula 
Horčičková, Miloš Nykodým, Iveta 
Šístková a Vojtěch Král bronz, na 
klasice byla Janča Knapová třetí, 
na krátké trati získala Iveta stříbro 
a v „lesních“ štafetách byla stříbrná 
i děvčata (Venda, Janďa a Iveta).
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Pro vytvoření grafického 
návrhu medaile byla oslo-
vena naše biatlonová star 
Gábina Soukalová, kte-
rá má vystudovaný obor 
Ražená medaile a mince 
vyšší odborné školy při 
Střední uměleckoprůmys-
lové škole v Jablonci nad 
Nisou, a nabídku přijala. 
Hmotnou podobu medai-
le získaly v železnobrodské 
dílně podniku Znak Malá 
Skála, kde Gábina kdysi i 
realizovala svoji závěreč-
nou práci.

 Denča byla 28. na sprintu, 25. na klasi-
ce a po vydařeném výkonu na štafetách 
sedmá v neredukovaném pořadí (čtvrtá 
na úseku). Pája byl nominován na sprint 
(13. místo) a klasiku (20.) a jeho štafeta 
byla v neredukovaném pořadí devátá. 

kade 
Snímky: Kade, Janča

Hlavní tahoun AMS, Dušan Vystavěl, uspořádal současně také tréninkový kemp 
otevřený pro talentovanou českou i zahraniční mládež, nad kterým si vzal zášti-
tu „Olaf“ Tomáš Dlabaja. Jednou z vedoucích byla i Janča, mezi účastníky Bára, 
Janička, Šimon a Bandaska, který bohužel pro nemoc musel být odvezen o den 
dřív a přišel tak o závěrečný ceremoniál.
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 Kam na jarňáky? Proč ne do Turecka 
na svěťák? Teda škoda, že v našem pří-
padě jen na doprovodné závody. Ale 
aspoň jsme tam to Česko malinko repre-
zentovali.
 Všechno to začalo příletem na letiště 
do Ankary asi v deset večer. Tam jsme si 
půjčili auto a hned vyrazili na místo naší 
1. etapy. Nebylo to zrovna nejblíž a doje-
li jsme až v jednu v noci. Kdo by s sebou 
tahal stan, že? Takže jsme si lehli před 
auto, abychom se na zítřejší výkon troš-
ku prospali. 
 Ráno jsme se probudili přímo na 
shromaždišti. To bylo geniální - snídaně 
na dece venku a pozorování pořadate-
lů, jak staví shromaždiště. Jenomže do 
startu nebylo moc času a to jsme pozna-
li okamžitě, jak vystoupily davy malých 
Turků.  Šla jsem si teda pro popisy k pře-
lidněným startovkám a koukám: race 
- 2,6km. Říkám si teda: „Tak málo? Proč 

L ampiony v ruinách
Antalya O Days -  27. 2. - 2. 3. 2014, Turecko

jsem se nepřihlásila do těch starších.“ 
Vzápětí jsem ale za „tak málo“ byla ráda. 

 1. Etapa: Start - je to úplně jiný než 
v Čechách. Nejdřív se musí na před-
start dneska to bylo asi 10min předem. 
Potom se pokračuje do koridoru 5min 
předem a tam je děsnej zmatek - hroz-
ně lidí, minuty nebyly ani pořádně od-
dělený, čip nám zkontrolovali tak na půl 
oka a aby to nestačilo, tak se startovalo 
každou půlminutu! Z toho vyplývá, že 
koncentrace před závodem byla nulová 
a podle toho to dopadlo. I přesto jsem 
vyrazila rychle, vždyť to mělo být krát-
ký. No mně se to protáhlo už na první 
kontrolu, ale to jenom tak lehce. Potom 
následovaly děsivý kopce, kamenitý 
podloží, takový ty pichlavý rostliny a to 
není na běh uplně ideální. Nejhorší to 
ale bylo na sběrku! – kopec jako kráva. 
Ale kousnu se a běžím. Najednou se ob-

jevím na cestě, no 
a hádejte, ta tam 
samozřejmě vů-
bec být neměla. 
Rozhodnu se teda, 
že poběžím tro-
chu dolů a najdu 
se. Po chvilce se to 
povedlo, ale byla 
jsem nějak dole. 
Nakonec jsem 
mezi těmi svý-
mi soupeřkami (i 
Švédky, Finky, Švý-
carky) nedopadla 
tak hrozně, ale fakt 
to mohlo být lepší.

měli super OB trénink a to byla děsná 
škoda, že jsme o tom nevěděli. Naštěstí 
měli ještě mapy a ne všechny kontroly 
sebraný. Tak jsme si jí vzali a jenom to 
prošli - to byl mrtě moc težkej orienťák! 
Byl to takový delší sprintík, ale vedl až 
k moři (a zpět - dohromady tak 4km). 
Takhle hezkej sprint jsem ještě neviděla.

 3. Etapa: V dalších ruinách (ne tak 
pěkných a težkých), v lese, v zabuše-
ných hustníkách a podél moře. To byla 
fakt krásná etapa, ale zase moc krátká, 
což je fakt škoda. Docela se mi to po-
vedlo a super jak to je uplně něco ji-
nýho než v Česku, ale to by se asi dalo 
čekat, že. 
 Po týhle etapě se uzavíraly celko-
vý výsledky vícedenních. Jakub byl 1., 
máma 2. a já 3. Táta zase někde zablou-

 První závod skončil a my se vydali do 
kempu, kde jsme měli spát. Jmenovalo 
se to Kadira´s TREEHOUSE!! Normálně 
jsme fakt spali v domě na stromě a ještě 
ke všemu tam měli hrozně moc dobrý 
jídlo. Fakt úžasný ubytování, akorát to 
bylo všechno starší, ale to tomu jenom 
dodávalo tu atmosféru.
 
 2. Etapa: Tentokrát jsme museli jít na 
start dokonce 20min předem, ale to vů-
bec nevadilo. Dneska se mi to povedlo 
mnohem víc. Sice to bylo docela krátký, 
ale moc hezký. Škoda, že jsem se tam 
nedostala moc do skal, ale les byl rychlý 
a docela přehledný. Jediná chybka byla 
v tom, že první kontrola byla postavená 
špatně, ale to se občas může stát. Celý 
les byl krásně zelený, to se mi hrozně 
moc líbilo, jenomže to bylo blízko měs-
ta a děsně 
často tam 
h a l e k a l i 
z mešit.
 O d p o -
ledne jsme 
z našeho 
k e m p í k u 
šli na pro-
cházku do 
rozpadlý-
ho hrozně 
moc dáv-
nýho měs-
ta (hrobky 
a tak..), 
vedlo to 
až k moři. 
A u vstu-
pu jsme se 
dozvěděli, 
že v těch 
r u i n á c h 
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dil, takže na bedně nebyl. Výsledky se 
vyhlašovaly ve velkým hotelu, kde bylo 
centrum závodu a taky tam většina lidí 
bydlela. (Naše treehousy ale byly určitě 
lepší)

 4. Etapa: To byl jenom dodatkový 
sprint (před tím startoval světák - sprin-
tový štafety). Zajímavý bylo třeba to, že 
se běhalo přes venkovní aquacentrum 
a viděla jsem lidi, co chodili přes uzouč-
kou lávku přes bazén, protože to bylo 
kratší. Určitě se to ale nevyplatilo. Byla 
jsem 2. (přede mnou jenom nějaká Fin-
ka asi) a to je na sprintík fakt úspěch.

 Bylo to moc moc krásný! Nejvíc mě 
zaujalo to běhání v zříceninách. Kdyby 
bylo něco takovýho u nás, tak se za to 
platí a je to největší turistická oblast, 
ale tam to mají tak často, že si toho ni-
kdo neváží a naštěstí tam můžeme bě-
hat orienťák. Kdyby byly takový sprinty 
všechny, tak by mě fakt bavily!
 Závody nám sice skončily, ale my 
jsme v Turecku zůstávali ještě na lezení, 
ale to už asi v orienťácký ročence niko-
ho nezajímá.

Bára
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 69. Tiomila se konala o něco jižněji, 
než obvykle, v Eksjö (za pořadatelství 
Eksjö SOK, IK Hakarpspojkarna a SOK 
Aneby), cca na půl cesty od moře do 
Stockholmu. Sice se musel obejít bez 
účasti hromadné klubové výpravy, ale 
i tentokrát s mnoha našimi zástupci v 
různých barvách, kteří sem zamířili s 
celotýdenní východočeskou výpravou 
mladých nadějí nebo se svými severský-
mi kluby.
 Mládežnickou Tiomilu běžela na 
druhém úseku Bára, byť včleněna do 
týmu LPU … (1. Martin Roudný, 3. Anna 
Kopecká, 4. Jonáš Fencl). Klokani měli 
na startu dokonce kompletní štafetu (1. 
Jan Gebrt, 2. Andrea Větříčková/Nikola 
Thýnová, 3. Apolena Malinová, 4. Da-
niel Pek). Honza Gebrt začal výborně a 
předával na 5. místě. Na slušné pozici se 
tým držel až do posledního úseku, Dan 
Pek vybíhal na trať 39., ale závod se pro 
něj změnil v historku, kterou asi jen tak 
nezapomene, i když by asi rád... Situa-
ci vysvětlil náš agent z SHK: „hned před 
první kontrolou zjistil, že na postupu ztra-
til čip. Vydal se ho tedy hledat, ale po chví-

li to vzdal a běžel zpátky na start, odkud 
po dlouhé době vybíhal s novým čipem 
od pořadatelů. Vystresován, vydeptán 
udělal velkou chybu hned na první i dru-
hou kontrolu. Poté se vrátil do závodu, ale 
jen do postupu z jedenácté na dvanáctou 
kontrolu, která byla televizní. Dan orazil 
kontrolu č. 11 a suverénně zamířil rov-
nou na kontrolu č. 13. Po více než hodině 
jsme ho tedy uvítali v aréně a vyslechli, co 
se vlastně stalo...“ Konečné 175. místo 
se tedy nakonec ještě změnilo v disk. 
Pardubicko-hradecký výběr přeskočil 
klokany na 3. úseku, když jej předtím 
Bára na druhém vytáhla z 54. na 33. a 
Anička Kopecká (pardubická akvizice z 
Kunvaldu) to vylepšila ještě na 17. mís-
to. Štafeta nejdřív skončila na ideálním 
22. místě - výborný výsledek, ale nepře-
konávající naše loňské 21. místo ;-) Ná-
sledně poskočili přecejen na to 21., po 
asi diskvalifikaci finišmena OK Kåre.
 Na dosah historickému úspěchu byl 
moravský výběr Junior O-sport, po 2. 
úseku předával na čele a na závěrečný 
čtvrtý úsek vybíhal Ondra Vystavěl na 4. 
místě se ztrátou 15 sekund na vedoucí 
Fossum. Po nadějném úvodu se však 
trochu propadl, ale nakonec ve finiši 
uhájil alespoň velkou bednu. Po posled-
ním úseku plném zvratů se neradoval 
ani Fossum, který skončil čtvrtý. Zvítězi-
la MS Parma před Velkými Tuňáky, třetí 
Hemming Orientering (vloni ve stejném 
pořadí 8.,9.,10.).
 V závodě žen si v samotném úvo-
du úvodu pár minut slávy užila Marké-
ta (OK Hällen 1), když proběhla druhá 
prvním rádiem po čtvrthodině závo-

T iomila
3.-4. 5., Eksjö, Švédsko

du, nakonec předávala na 34. místě se 
čtyřminutovou ztrátou na Norku Gøril 
Rønning Sund (Frol IL), která se utrhla 
krátce po začátku a po samostatném 
výkonu předávala nakonec s náskokem 
1.40 min na druhou Heidi Martensson 
(Modum-o Lag, loni ještě účastnice na-
šeho MSJ, dcera slavného Jörgena, mj. 
vítěze klasiky na MS v M.Lázních). Dá-
dule průběžně běžela okolo 130. mís-
ta a tak i nakonec předávala (127.), její 
Turun pak dlouho atakoval stovku, ale 
nakonec skončil 123. , Topinka doběhla 
96., ale KOK neměl nijak ambiciozní se-
stavu. Klára ostudu rozhodně neuděla-
la, na třetím úseku stáhla trojku Hällenu 
z 282. na 231. místo.
 Největší favorité nakonec neuspěli, 
Domnarvets už to vytáhl jen na 15. mís-
to, Halden na 8. místo, nicméně mladý 
tým OK Pan Århus po prvním úseku taky 
znovu začínal ze 41. místa, už v úvodu 
čtvrtého se dostal do vedení a doběhl 
pro historicky první vítězství pro Dán-
sko (Miri Thrane Ødum, Ita Klingenberg, 
Ida Bobach, Maja Alm, Signe Søes). Až 

se čtyřminutovou ztrátou vybíhala 
na poslední úsek čtveřice dalších, o 
druhé místo se nakonec svedl skoro 
symbolický souboj mladé švýcarské 
naděje Judith Wyder (kterou bylo už 
na ME pořádně vidět a nejinak tomu 
bylo v dalším průběhu sezóny) a Si-
mone Niggli. Finiš nakonec ani ne-
byl až tak těsný a vyzněl pro mládí, v 
barvách Göteborg-Majorna, Tisaren 
tedy třetí. 
 Ňuf byl nominován na 9. úsek fa-
lunské štafety OK Kåre s nadpolovič-
ním českým zastoupením (1. Adam 

Chloupek, 2. Radek Nožka, 3. Matěj Ka-
menický, 8. Tomáš Kubelka, 10. David 
Procházka). Panchymu se jistě ulevilo, 
do áčka Ärly s ambiciozními cíli se ne-
vešel a čekal ho třetí úsek dvojky. Vaa-
jakosken Terä počítal i letos s Pájou, pro 
zdravotní komplikace (viz rozhovor v 
závěru Ročenky) ale musel zustat doma 
a po mnoha letech na Tiomile chyběl. 
Rafał Podziński (jedna z našich nových 
polských posil) běžel sedmý úsek Rau-
mar Orientering.
 V úvodu hlavního závodu zazářil jed-
nak Španěl Antonio Martínez Pérez ( IK 
Vista / Eksjö SOK), který si splnil sen o 
vítězství na prvním úseku Tiomily, a jed-
nak Dým, rozbíhající KOK, který předá-
val na 3.místě, se ztrátou 18 sec. Ani v 
mužích nezačal Halden dobře, předával 
po prvním úseku se ztrátou 2:21, kterou 
nestahoval a po nepovedeném 4. úse-
ku ji naopak prohloubil na deset minut. 
Na čelních pozicích se drží jak Pájův 
Vaajakosken, tak Panchyho kolegové v 
áčku Ärly. Panchy samotný podal slušný 
výkon, z 85. stáhl na 83. Vybíhal v pod-
statě v druhém balíku (nepočítaje pár 
odpadlíků mezi prvním a druhým ba-
líkem). „Prostě dostihy, třináct kilometrů 

Pája pro zdravotní indispozici 
nakonec zůstal v roli internetového 
diváka
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po fáborcích“, popsal nefarstovaný třetí 
úsek. „V závěru se přebíhal kopec, tam mi 
bohužel už trochu došlo. Mrzí mě to, třeba 
Jedla doběhl 64. a do tý doby jsem s ním 
byl v kontaktu“. Těch skoro dvacet míst 
ale v této fázi závodu - po třech hodi-
nách - znamenalo necelou minutu ztrá-
ty navíc (na vedení 14:10 místo 13:14).
 Na začátku 4.úseku se z vedení ztrácí 
KOK (další zářez pak přichází v úvodu 5. 
úseku). Po čtyřech úsecích je čelo roztr-
hané na vícero hadů, v prvních čtyřech 
minutách 29 týmů (v posledním z nich 
už trochu osamělé pardubické Kåre), 
pak už tři minuty díra. Emil Wingstedt 
na pátém úseku ztrátu Haldenu stahuje 
o 3 minuty a 15 míst a předává o samo-
tě dvaadvacátý, +7:07. 
 Po jedenácti kilometrech dlouhé 
noci zůstává na čele pořád větší balík 
(13členný), za ním se z menších skupi-
nek tvoří větší a spíše stahují - o další 4 
km dál už je z prvních dvou balíků jen 
18-členný had v jedné minutě. Po sed-
mém úseku už je pole roztrhanější, pět 

týmu v první půlminutě (Chrobák udr-
žel Kalevan na druhém místě), Halden 
už ztrácí skoro devět minut. Osmý úsek 
běží za Kalevan nezničitelný už veterán 
Thierry, vytváří náskok až 2,5 min, nako-
nec předává 1,5 min před SNO, o další 
půl minutu pozadu se drží Lidingö a 
Mora. Ňuf na devátém posunul Kåre z 
27. na 26. místo (s časem 88:52 na 15,3 
km): „po naprosto tragickém nesoustře-
děném začátku jsem se srovnal a od 7. 
kontroly šel skoro bezchybný závod. Kro-
mě pár kontrol jsem šel celou dobu sám, 
takže jsem s tou pětiminutovou ztrátou 
na největší hvězdy celkem spokojený... Ky-
burz (Tisaren) mě minul když jsme kufro-
val cestou na dvojku, pak jsem ho doběhl, 
ale šel jsem na jeho farstu a pak jsem udě-
lal ještě další chybu, takže jsem myslel, že 
je úplně pryč. Pak jsem se srovnal a šel v 
pohodě a najednou jsem ho na cestě viděl 
před sebou, doběhl jsem ho, dvě kontroly 
za ním, ale vypadal celkem vyšuměle. Pak 

Až taková oběť...

byla dlouhá volba, šel jsem před něj ale 
on šel jinudy a bylo to bohužel rychlejší. 
Nečekal jsem, že bude v cíli přede mnou, 
takže to bylo trochu zklamání, myslel 
jsem, že jsem ho urval. Litevec (pozn. - li-
tevský tým IGTISA) za mnou pár kontrol 
visel a pak ještě nějaký Nor tam byl úplně 
prošitý (nejsíš tým Frol)... tým měl po skvě-
lém začátku navíc, bohužel největší opory 
to tak úplně nepodpořily, takže jsme po 5. 
úseku už byli mimo vedoucí skupinu a od 
7. úseku jsme skoro sami, což hlavně To-
máše Kubelku stálo hodně času :-/“
 O vítězství se rozhodlo ještě v lese, Bet 
se podle svých slov prostě po přechodu 
do náročnějšího terénu od Boströma 
odpoutal a když neudělal chybu a v 
otevřenějších pasážích ho před sebou 
neviděl, věřil, že je ve vedení. Tak tomu i 
opravdu bylo a přiběhl s náskokem ne-
celých dvou minut, s třetím nejlepším 
časem na úseku (42:04 na 8,5 km, nejl-
rychlejší byl Kowalski za 41:13, vlající za 
Martinem Hubmannem). Vítězný čas 11 
h 12 min 13 sec se od odhadu pořadate-
lů lišil jen o 4 minuty; složení vítězného 
týmu: Kiril Nikolov, Juuso Metsälä, Jere 

Pajunen, Hannu 
Airila, Aaro Asi-
kainen, Philippe 
Adamski, Adam 
Chromý, Thierry 
Gueorgiou, Fabi-
an Hertner a Jan 
Procházka; Kale-
van z posledních 
pěti Tiomil vyhrál 
čtyři... Druhé Li-
dingö, Södertälje 
už vybíhalo s 
malým ale přece-
jen náskokem 13 

sekund, který jejich finišman už jen zvy-
šoval, čtvrtá Mora, pátý Vaajakosken, 
Halden nakonec až 11., Kristiansand 
OK stáhl na posledním úseku Martin 
Hubmann z 19. na 13. místo (osmý úsek 
běžel Baptiste, podle svých slov nechal 
okolo pěti minut na chybách, ale forma 
je jinak letecká). 15. Stora Tuna (se Šé-
ďou na 9. úseku) , 26. Kåre.
 Bandaska operativně doplnil volné 
místo ve výpravě, tak neměl předem za-
jištěný tým a nakonec byl postaven na 
poslední úsek hlavního závodu ve dvoj-
ce Tampereen Pyrintö, za níž běžel Zvíře 
(dlouhou noc) a rovněž až operativní 
změnou v soupisce i Jedla (jehož je Py-
rintö „domácí“ severský tým). Bandaska 
dokázal vytáhl svoji sestavu vytáhnout 
ze 115. na 102. místo, deset minut před 
Panchyho dvojkou Ärly. Podobně jako 
řada dalších neúnavných žen (včetně 
Dany Šafka-Brožkové před mateřskou 
pauzou), i Topinka si loupnula po dám-
ském závodě i jeden úsek mužských 
štafet, finiš dvojky KOK coby Karolis 
Lazdauskas).

Kade

Příště i s Ňufem...?
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 Závodníci, kteří byli na velmi pove-
deném SOW2006 váhali, jestli to risk-
nout a jet i letos. Jestli to bude zase tak 
nezapomenutelné... A bylo!
 Každé závody jsou jedinečné. Češi 
dokonce byli čtvrtá nejpočetnější ná-
rodnost na těchto závodech, což je 
úžasné!
 Tentokrát sice nebylo stále jasno a 
mraky nad Matterhornem se rychle stří-
daly, přesto bych se s vámi ráda podělila 
o zajímavé zážitky.

 1. den: Vyrazili jsme tradičně pro po-
kyny a čísla do Zermattu. Bylo parádní 

S wiss-O-Week 2014
20. - 26. 7. 2014, Zermatt , Švýcarsko

letní počasí - až vedro. Bydleli jsme v 
kempu Attermenzen mezi Täschem a 
Randou. Byl čistý a kvalitně vybavený. 
Byla zde i možnost zajít na jídlo. Na 
vlakové nádraží v Täschi jsme jezdili na 
kolách, koloběžkách nebo pěšky. Na 
kole cesta trvala něco přes 10min. Ranní 
sprinty na vlak tedy byly na denním po-
řádku.

 2. den: Zataženo a mrholí, ranní 
sprint ze stanu může začít. Za chvíli se 
již proplétáme mezi typickými domeč-
ky v Zermattu. Do cesty se motají různí 
turisté - dokonce i pravá Gejša se zá-

možným chlapíkem.
 Ve vitrínách míjíme luxusní zboží. 
Hodinky za půl milionu nejsou výjim-
kou. Dobíháme a majestátný Matter-
horn vykoukl, aby nám do cílové rovin-
ky zafandil.

 3. den: Vyjíždíme kabinou blíže k 
Matterhornu. Terén ja zajímavý zelený-
mi „hobitími“ kopečky a fascinujícími 
výhledy na okolní svahy vynořující se z 
mlhy. Na startu mají zajímavou vychy-
távku proti dešti - dlouhé igelity zamo-
tané do hada, kde si dáváme bundu a 
igelit zatěžujeme okolními kameny.

 4. den: V noci prší. Kvůli špatnému 
počasí odkládají pořadatelé etapu v nej-
vyšší nadmořské výšce. Místo toho vyrá-
žíme do terénu pod Gornergrat. Pověst-
ná švýcarská přesnost a kvalita hned 
před prvním tunelem selhává - vláček se 
zastavuje v tunelu a couvá zpět... (mod-
líme se, aby necouval až na most nad 

vodopádem). Strojvedoucí vystupuje a 
kope do výhybky. Další pokus naštěstí 
vychází a plné vagóny závodníků vyjíž-
dějí vzhůru.
 Je příjemné mít zázemí v teplé hos-
půdce. To jde pak prudká cesta na start 
s pěkným závodem a doběhem ve svitu 
blesků fotoaparátů zvládnout s úsmě-
vem :)
 Nemůže chybět výlet na Gornergrat 
s výhledem na táhnoucí se ledovec dole 
v údolí. Scházíme zpět ke shromaždišti, 
kde už se vše sklízí. Zrovna přistává he-
likoptéra aby odvezla cyklistu, který to z 
kopce až moc pálil. (nastupuje naštěstí 
po svých).

 5. den: = volný den - Někteří vstávají 
velmi brzy ráno aby stihli dech beroucí 
výhledy z Malého Matterhornu. My si v 
klidu stoupáme do fronty na velkou ka-
binu za vyladěné Švédy v letních had-
říkách. Po minulém zážitku při výstupu 
z kabiny přes zvratky mám z cesty do 
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výšky 3 883 m.n.m. předem trochu oba-
vy.  Ke konci kabina stoupá skoro kolmo 
těsně podél prudké skály... Stojíme na-
mačkaní v kabině když v tom se vedle 
nás skácí paní na zem... obsluha kabiny 
a italský náhodou přítomný záchranář 
ji natáhnou nohy a snaží se jí přivést do 
vědomí. My utěšujeme její vyděšenou 
dceru. Celá akce se zdá být nekonečná. 
Těsně před příjezdem do cílové stanice 
se paní naštěstí probouzí. (Kabina umí 
zastavit v cíli sama bez obsluhy -  uff). 
My vystoupíme... a noví pasažéři na-
stoupí. Paní musí sjet opět co nejdříve 
do nižší nadmořské výšky.  

 Za chvíli již pozorujeme vracející se 
turisty z Breithornu a vykukující špičku 
Matterhornu. Při sáňkování na nafuko-

vacích kruzích si tento výhled ještě víc 
vychutnáme. Nesmíme zapomenout 
navštívit ledovou jeskyni. Vzduch zde je 
těžký a studený, ale díla z ledu nápadi-
tá. Když sjíždíme dolů do údolí, počasí 
se kazí. To nám to ale na vrcholu  ještě 
parádně vyšlo!

 6. Den: Slunce svítí...  vystupujeme 
z vláčku na louky se svišti na protější 
stráni proti Maťáku. Tenhle kýč nejde 
nefotit! Přenádherná panoramata! Trať 
závodu je moc zajímavá, škoda jen, že 
v kameném poli jsou kontroly jakési 
schované.

 7. Den: Přesunout etapu Trockener 
Steg na tento den, u výchozí stanice 
lanovky pod malým Matterhornem, 

se opravdu vyplatilo! Opalujeme se ve 
výšce  2 939 m.n.m. Na etapu si bereme 
sluneční brýle a vyrážíme na trať. Jeden 
z nejrychlejších postupů je sklouznout 
se přímo dolů po sněhových plotnách. 
Tato etapa nemá chybu!

 8. Den: Matterhorn se nám poslední 
den při etapě neukazuje nejspíš proto, 
abychom se na něj přijeli zase brzo po-
dívat. Dětem však počasí vůbec nevadí 
a za fandění rodičů: „hopino hopino!“ 
sprintují od kontroly ke kontrole. Ka-
menné srázy v mlze si vyžádají celkem 
dost zranění Ještě že je poslední etapa.

Večer to v Zermattu žije. Raclette, pro-
scuitto, útulné restaurace...  vychutná-
váme si poslední večer v tomto jedineč-
ném městě. 

A jestli pojedeme příště - do Engadinu,  
St. Moritz 2016? ...  Už se nemůžeme do-
čkat!

Hanka

Opravdu nejkrásnější 
závod
 Před několika lety se jeden můj ka-
marád při rozhovoru zmínil o své účasti 
na Jungfrau maratónu (dále pro zjedno-
dušení budu uvádět zkratku JFM). Stači-
lo pár jeho nadšených vět a hned jsem si 
tento námět zapsal do svého seznamu 
přání. V průběhu let se mi zde napsaná 
přání postupně plnila a na počátku le-
tošního roku jsem se rozhodl, že si letos 
odběhnu JFM. Pro tento závod platí li-
mitovaný počet 4000 závodníků  a tak 
jsem se raději přihlásil hned v únoru, 
kdy byla zahájena registrace. Po tomto 
rozhodnutí jsem se donutil si napsat 
rámcový tréninkový plán na nadcháze-
jící půlrok. Fyzicky jsem se cítil dobře i 
díky přípravě na březnový Vasův běh, 
ale představa maratonského běhu s 
více jak 1500 metrů velkým převýšením 

J ungfrau-Marathon
13. 9. 2014, Interlaken , Švýcarsko

ve mne i tak vzbuzovala respekt.  
 Výsledkem bylo, že jsem celý půlrok 
pravidelně trénoval. Zpočátku 4x týd-
ně, v posledních 3 měsících i 5x týdně. 
Kombinoval jsem běhání v terénu i v 
kopcích, jízdu na horském kole. Na sil-
nici jsem běhal jen výjimečně. V rám-
ci přípravy jsem si zaběhl Nymburský 
půlmaratón, absolvoval dva běhy do 
vrchu - na Dvoračky a na Šerák.  Jen tak 
mimochodem, oba dva znamenají při-
bližně polovinu závěrečné kopcovaté 
pasáže vlastního JFM... Odběhl jsem pár 
orienťáků. Využil jsem i rodinné dovo-
lené a přeběhl si hřeben Malé Fatry od 
hradu Strečno až do Terchové, kvalitně 
jsem pak trénoval v Julských Alpách, 
kde jsme kombinovali běhání a horské 
túry.  
 A již přichází den D. Je sobota 13. září, 
vlakem přijíždím z Grindelwaldu (místa 
mého ubytování) do Interlakenu. Od 
nádraží se nechávám unášet proudem 
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účastníků směrem ke startu. Tam ode-
vzdávám svůj batoh s věcmi na odvoz 
do cíle, jdu se rozklusat, rozcvičuji se, vy-
stojím si frontu na poslední posezení v 
ToiToi. A již se přemisťuji do startovního 
koridoru. Je krásné slunečné počasí, v 
dáli jsou vidět štíty bernských Alp. Mezi 
nimi vyniká Jungfrau, pod kterou již sto-
jí cíl dnešního závodu. Výstřel z pistole a 
dav více jak čtyřtisíc závodníků vybíhá. 
Od počátku se držím svého časového 
itineráře a volím rozumné tempo. Mám 
tak čas si závod opravdu užívat, vnímat 
celkovou atmosféru, nechat se povzbu-
zovat fanoušky podél trati. Prvních 10 
km uteklo jako z vody, totéž platí i po 
proběhnutí mety půlmaratonu. Vlastní 
závod začíná až na 27. kilometru, kdy 
se výrazně mění vodorovný profil na 
šikmý. Začínám stoupat do Wengenu. 

Úvodní prudké 1,5 km dlouhé stoupání 
vycházím rychlou chůzí, která je mimo-
chodem stejně rychlá jako běh. Pak se 
již stoupání dostává do běhatelné po-
doby a znovu se rozbíhám. Většinu úse-
ku mezi 29. km a 39 km zvládám běžet, v 
prudších pasážích volím indiánský běh. 
Stále mám kupodivu dost sil, postupně 
předbíhám jednoho běžce za druhým, 
A již se blížím k poslednímu dvoukilo-
metrovému stoupání (39.5 - 41.5 km). 
Tady již cítím, že i mně začíná docházet. 
Předkláním se a volím rychlou chůzi 
vzhůru. Několikrát se ještě stíhám podí-
vat nad sebe na krásnou bíle zasněže-
nou Jungfrau, Mnicha i severní stěnu Ei-
geru. Okolostojící fanoušci mne udržuji 
při vědomí, teď už vím, že to dám. Už 
jsem na poslední moréně - tady již melu 
z posledního, krátký seběh a poslední 

výšvih. Probíhám mezi kameny, plácám 
si s okolostojícími fanoušky. Již mi zbývá 
jen poslední kilometrový seběh do cíle. 
Při seběhu se mi  dokonce derou slzy 
nadšení  do očí. A již vidím cílovou brá-
nu. Šťastný a nadšený protínám cílovou 
čáru. Jsem v cíli. Gratuluji si se soupeři, 
sdělujeme si první cílové zážitky a do-
jmy. 
 Po závodě  doplňuji  tekutiny, taky 
trochu jídla. Dávám teplou  sprchu, ta je 
opravdu výživná a potřebná. Využívám i 
nabídky masáže, která mi trochu uvolní 
ztuhlé svaly. A pak  se  rozvaluji na slu-
níčku. Dostávám chuť k jídlu tak do sebe 
futruji vlastní zásoby, při tom pozoru-
ji  krásně nasvícenou severní stěnu Eige-
ru (vybavuji si film Nord Wand) a krásné 
siluety Mnicha i Jungfrau. Sluníčko má 
dnes i zde na Kleine Scheidegg ve 2100 
m.n.m  sílu a tak si na chvíli i schrupnu.
 Závěrem mohu jen potvrdit, že se 

jedná o nejkrásnější běžecký závod, 
jaký jsem kdy běžel. A mohu komukoliv 
ze čtenářů  účast na něm doporučit. Ne-
jedná se o závod, který si jen tak odběh-
neš. Jedeš si ho užít a prožít. A zážitky v 
tobě zůstanou hodně dlouho. Konkrét-
ně  to vystihují  mé pocity v týdnu poté. 
Fyzicky jsem unavený, mentálně se však 
cítím plný energie. Dokonce všechny 
mé smysly jako by ožily. A celkově mám 
v hlavě čisto, napadají mne nové myš-
lenky, nápady. Jako bych prošel nějakou 
totální detoxikací.

Doporučení/postřehy

Doprava
- do Intelakenu jsem zvolil kombinaci 
letu a vlaku. Toto doporučuji i v případě 
většího počtu účastníků. Swiss Interna-
tional Air Lines aktuálně nabízejí leten-
ky do 5000 Kč při v časném zakoupení. 
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Ve Švýcarsku se lze pohybovat velmi 
pohodlně vlakem. A v kombinaci s JFM 
to ani nevychází draze. Mohu uvést na 
mém příkladu. Vlakovou jízdenku z Cu-
rychu do Grindelwaldu jsem pořídil s 
50% zpáteční slevou a platnost vystačila 
při příjezdu ve čtvrtek i na zpáteční ces-
tu v den odjezdu. Mohl jsem kdekoliv 
jízdu přerušit (např. Bern, Interlaken) a 
udělat si krátký výlet. Páteční a sobotní 
doprava vlakem již byla v rámci startov-
ného.  

Ubytování
- je velmi snadné si zajistit. Já si v po-
hodě zařídil až týden před odjezdem v 
Grindelwaldu. Až následně jsem ocenil 
strategičnost mého místa ubytování. 
Jednak velmi krásné turistické místo 
přímo pod Eigerem. Jednak vlakem 
snadno dostupné jak do Interlakenu (na 
prezentaci a start), tak hlavně po závo-
dě (za 30 minut vlak sjede z cíle z Kleine 
Scheideggu do Grindelwaldu). Navíc v 
pátek jsem si ještě udělal výlet lanovkou 
na místní vrchol First 2200 m  a tam dal 
40 minutový aklimatizační běh k jezeru 
Buchalpsee a zpět.

Taktika při závodě / Motivace
Do závodu jsem šel s vědomím, že si ho 
užiju. Po odběhnutí půlmaratonu (čas 
1.34) jsem si říkal už mne čeká jen 2,5 
hodiny závodu. Při krkolomných stou-
páních jsem očima přitahoval vrchol, 
případně lýtka závodníků před sebou. 
Hodně se mi osvědčila  vizualizace prů-
běhu závodu (techniky dle Silvovy me-
tody), kterou jsem si udělal několikrát ve 
dnech před vlastním závodem. V průbě-
hu závodu mi pak přišlo, že už jsem ho 
někdy běžel, v těžkých i kritických pasá-
žích jsem se vždy byl schopen okamži-

tě myšlenkově namotivovat i usměrnit 
správným směrem. 

Tempo závodu
Osvědčilo se mi zvolit volnější tempo 
zpočátku na rovinaté části. Uspořené 
síly jako když najdeš při stoupání v po-
sledních patnácti kilometrech. Zkuše-
nější maratónci mi doporučovali jít v 
průměru o 30 sec na km pomaleji než 
při klasickém maratónu. Mně se to zdá-
lo moc a tak jsem zvolil tempo o 15 sec/
km pomalejší. V mém případě 4,18 min/
km. To stačilo na rozběhnutí v prvních 
10 km, pak jsem již držel to, co jsem si 
nastavil i s ohledem na menší stoupání i 
běh mimo silnici. 

Občerstvování
Pravidelně jsem pil 1-2 loky vody na ka-
ždé občerstvovačce, od 20. km jsem na-
víc střídal gel a banán. Současně jsem 
se zbytkem vody polil, pokud nebyla k 
dispozici houbička na osvěžení.

Inspirace
Před vlastním závodem jsem si vygůglil 
zajímavé články účastníků a převzal a 
využil jejich nabytých zkušeností. Hod-
ně jsem vyčetl i z videí z minulých roč-
níků. 

Zajímavá čísla 
Podel trati bylo kolem 20 000 fanoušků. 
A byli vynikající, švýcarské zvony zvoni-
ly, fanoušci podávali občerstvení i mimo 
k tomu vyhrazená místa. 
Pořádání závodu proběhlo i díky více 
jak 1650 dobrovolníků. 

Poměr účasti žen vůči mužům se po-
stupně zmenšuje. Při prvním ročníku to 
bylo 10% žen, letos již 25%. Nejstarší zá-

vodící ženě bylo 72 let, nejmladší 19 let, 
nejstaršímu muži 76, nejmladšímu 18 let.
46% účastníků běželo JFM poprvé.

Nejrychlejší časy: muži 2:49:01 (Jonathan 
Wyatt, Nový Zeland, 2003), ženy 3:20:20 
(Andrea Mayr, Rakousko, 2013)

Během závodu je připraveno přes 14 
000 litrů vody, ionťáků, bujónů a coly. 
Zmíněné tekutiny naplní dobrovolníci 
do 163 000 kelímků. Pro účastníky závo-
du bylo nakrájeno 5500 banánů. Během 
závodu pořadatelé přepraví více jak 60 
tun zavazadel, což prý koresponduje s 
333 333 panely pravé švýcarské čokolá-
dy.

Milan

Z výsledků
Muži 

1. Paul Maticha Michieka, 1985, A-Fürs-
tenfeld        3:01.57,4

Ženy
1. Aline Camboulives, 1973, F-St Jorioz             
    3:27.20,5

Nejrychlejší Čech
Milan Novotny, 1965, Hradec Kralove            
             4:01.38,9



OK 99 HRADEC KRÁLOVÉ                               ROČENKA 2014OK 99 HRADEC KRÁLOVÉ                               ROČENKA 2014

-103--102-

NAŠI KRAJÁNCI
aneb

Finsko deseti očima

Pravidelná rubrika vyzpovídávající  naše 
dlouhodoběji vycestovavší kamarády 
nabrala tentokrát  trochu monotónní 
směr. V různých částech loňského roku 
se hned pět z nás ocitlo na delší dobu 
ve Finsku. 

Finsko je jednou z mála zemí na 
světě, která se stále zvětšuje. Od 
konce poslední doby ledové se 
země izostaticky zvedá každý 
rok až o 8 mm a zvětšuje se tak 
zhruba o 7 km2. [wiki]

Necelých 10 % plochy Finska 
pokrývají jezera. Přesněji je ve 
Finsku 187 888 jezer větších 
než 500 m² a 179 584 ostrovů, 
z nichž jen 80 897 leží v moři. 
Objevují se dokonce tvrzení, že 
Finsko je zemí s vůbec nejvíce 
ostrovy. [wiki]
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Užívala jsem si mléč-
né výrobky
Ahoj Dádule,
 jaké byly u tebe motivy pro volbu 
Finska pro Erasmus, byl to od začát-
ku jasný cíl nebo jsi mezi nabízenými 
možnostmi zvažovala i jiné? Do jaké 
míry hrály roli orienťácké možnosti, 
resp. orienťácká rozvinutost příslušné 
země? 
 Chtěla jsem jet někam na sever, už 
kvůli orientačnímu běhu, úrovni vyso-
koškolského systému, kultuře a přírodě. 
Na základě mých požadavků se výběr 
z nabídky naší katedry zúžil na Norsko 
(Trondheim) a Finsko (Turku). Vzhledem 

k tomu, že v Norsku jsem už předtím 
byla, vybrala jsem si Finsko. Koordiná-
tor studijních pobytů na mé katedře mi 
avizoval pobyt na 8 měsíců, nicméně se 
z toho nakonec vyklubal studijní pobyt 
nejméně na 9 měsíců (škola trvala od 1. 
září do 30. června), které jsem tam strá-
vila. Studijní povinnosti jsem ale splnila 
v létě relativně rychle, proto jsem Finsko 
opouštěla už na konci května.

Jak rychle jsi zapadla do tamní orie-
nťácké komunity? Jaké jsi pak měla 
možnosti využití jejich tréninků, zá-
zemí, účasti na závodech? A to i po 
finanční stránce, startovné, doprava 
- tj. s čím tam tak má počítat běžný ori-
enťák, když se tam takovýmto způso-

bem na čas vydá? 
 Tamní univerzita mi ne-
poskytla studentské koleje, pro-
to jsem od července (kdy jsem 
se čirou náhodou, když jsem za-
brousila na facebookové strán-
ky kolejí, dozvěděla, že kapacita 
kolejí byla naplněna a těm, kte-
rým neposlali email, ubytování 
neposkytnou) sháněla ubyto-
vání. Což v době internetu je 
sice snadnější, ale přeci jen, 
když jedete do cizí země, niko-
ho tam neznáte, zas tak lehká 
věc to není. Díky „orienťáckým“ 
kontaktům jsem našla místo 
k bydlení u orienťácké rodiny, 
žijící v Lietu (asi 12km od Turku). 
Proto bylo mnohem snadnější 
navázat kontakt s klubem Turun 

Na severu můžete spatřit 
nejen polární záři, ale i 
auru nad vlastní hlavou...

Suunnistajat, do kterého patřila i rodina, 
u které jsem první měsíc bydlela. Od říj-
na se mi podařilo nakonec nalézt místo 
na studentských kolejích (nepředsta-
vujte si koleje jako v Čechách, jednalo 
se o byt pro 2 lidi, kde každý měl vlastní 
pokoj, se spolubydlícím sdílel kuchyň a 
koupelnu, dále byla k dispozici sauna a 
prádelna se sušárnou). 
 Na podzim jsem se účastnila jen 
místních tréninků (přirovnala bych to 
k našemu VČP, každý oddíl pořádal 
v různé dny tréninky kolem Turku, kam 
mohl kdokoliv přijít, vybrat si trať – 2, 
4, 6, někdy i 8km, koupit si mapu za 6 
euro a kdykoliv vystartovat). Také jsem 
občas absolvovala tréninky skupiny do-
rostu a juniorů, které organizoval trenér 
ze sportovního gymnázia v Turku. Velmi 

často na tréninky ale jezdili i další orien-
ťáci z Turku. Tyto tréninky byly pravidel-
ně od 8:00 ráno, pokud se někam jelo 
na mapu, opouštěli jsme Turku i v 7:30. 
Takže v září a říjnu jsem se orienťáckých 
akcí účastnila, pak mi přibyly ve ško-
le předměty, které začínaly v 8:00, tak 
jsem musela dát přednost studijním po-
vinnostem a spokojit se jen s běháním 
bez mapy.
 Na jaře mi zařídili registračku a moh-
la jsem jet i na větší závody. Když jsem 
koukala, kolik stojí startovné, nikam se 
mi jezdit nechtělo. Většinou se cena po-
hybuje kolem 8- 16 euro za závod, při-
čemž o víkendu bývají většinou závody 
oba dny, jako u nás, takže to máme ko-

Přístav v Turku
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lem 30 euro za víkend. Nevím, jak přes-
ně systém placení závodů ve Finsku fun-
guje, ale klub mi koupil registraci za 30 
euro a startovné jsem následně žádné 
nikdy neplatila. Dokonce když mě vzali 
na Tiomilu, nestálo mě to také ani euro. 

Jak tam fungovalo trénování po spo-
lečenské stránce, jak často byly třeba 
společné tréninky, jak se jezdí na zá-
vody?
 Doprava na závody je ve většině 
případů individuální, jen na Tiomilu a 
25mannu vypravili autobus. Myslím, že 

pravidelně trénující skupinka funguje 
podobně jako u nás, společné tréninky 
1-3 krát týdně. Akorát tam trénují spo-
lečně všechny oddíly z Turku, záleží spíš 
na domluvě jednotlivých členů. Hodno-
tím teda skupinu své věkové kategorie. 
Skupina dorostu a juniorů má precizní 
tréninkový plán a téměř všechny trénin-
ky mají společné, přičemž vždy se k nim 
můžou a přidávají vysokoškoláci.
 Také tam mají alternativu k naší HPL, 
Olut ligu. Pořádají různé „sranda“ závo-
dy, někdy s alkoholem, někdy bez. Po 
běhání se většinou jde společně někam 
do sauny. Této akce jsem se teda účast-
nila pouze třikrát a vždy se mi povedlo 

přijít na bezalkoholové akce.

A abychom nezamluvili zmíněné 
štafetové velkozávody...
 Hned na podzim jsem s od-
dílem cestovala do Švédska na 
25mannu. Nevím, na základě 
čeho, ale postavili mě na finiš 
prvního družstva. Co se týká 
konkurence v rámci oddílu, TUS 
aktuálně žádné hvězdy ve svých 
řadách nemá. I když mezi muži 
by se silní jedinci našli, konkrétně 
syn od rodiny, u které jsem bydle-
la (byl v Čechách na AMS). Stále je 
členem oddílu Janne Salmi, který 
vedl většinou takové ty motivační 
proslovy před velkými závody a 
také společné běžecké tréninky 
TUSu. Holky v oddíle jsou mladší, 
takže běhající ženy vlastně nemají 
žádné. Proto nebylo těžké na mís-
to, kde byla žena třeba, se probo-
jovat. I na Tiomile mi byla svěřena 
zodpovědná funkce a rozbíhala 
jsem první holčičí družstvo. Na-
štěstí to z mé strany nebyl takový 

Katedrála v Turku

propadák.

A jaká byla Tiomila v porovnání s naši-
mi výpravami?
 Po organizační stránce si myslím, že 
náš oddíl funguje skvěle. Pokyny k Tio-
mile jsem dostala třeba až ráno před 
odjezdem, při štafetách nikdo moc ne-
sledoval, jaký úsek je na trati, jak si ve-
dou, kdy se mám jít připravit. Na Tiomile 
byla situace ještě víc chaotická, hlavně 
s ubytováním, odjezdem autobusu atd. 
Hlavně, když jsem 
nechala spacák 
v autobuse, proto-
že jsem myslela, že 
bude na shromaž-
dišti a vezmu si ho 
cestou do tělocvič-
ny, nikoho nena-
padlo mi ho vzít do 
tělocvičny, když vě-
děli, že jede už par-
kovat úplně jinam. 
Tak jsem spala ce-
lou noc v tělocvič-
ně jen pod bundou. 
A myslím si, že to 
by se u nás nestalo. 
Stále jsem se muse-
la někoho ptát, kde 
a kdy mám někde 
být a nikdo nebyl 
schopný mi to říct. 
Tak jsem pořád byla 
ve středu a vždy ná-
sledovala stádo. 

Nojo, prostě ama-
téři :) U tebe ale asi 
jinak byly trénin-
kové ambice tro-
chu jiné než třeba 

u Ňufa nebo Páji, takže ti mohlo snad 
zbýt víc času, resp. zájmu i na jiné 
možnosti rozptýlení mimo studium a 
OB? Pokud ano, co dalšího jsi pozná-
vala? 
 Hodně času jsem věnovala studiu, 
kvůli cenám jsem ani moc necestovala. 
Navštívila jsem jen Tampere, Raumu, 
Helsinki a procestovala na kole prak-
ticky celé okolí Turku. Občas jsem za-
šla na nějakou kulturní akci – koncert, 
večer společenských her, během zimní 
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olympiády se scházela česko-slovenská 
skupina a fandili jsme, občas jsme jeli 
někam do sauny. Měla jsem milou spo-
lubydlící ze Švýcarska a kousek ode mě 
bydlela estonská orienťačka, se kterou 
jsem chodila běhat. Střídaly jsme se ve 
vaření a dělaly filmové večery, při kte-
rých jsme poznávaly vzájemně naše 
kultury. Po společenské stránce jsem si 
ale Erasmus asi tak moc neužívala, jak 
si většina studentů představuje. Takže 
žádné divoké párty a hektolitry alkoho-
lu. 

Jo a co jsi tam tedy studovala, asi něco 
podobného jako tu, že?
 U nás studuji Geoinformatiku, ve Fin-
sku jsem pár předmětu ze svého oboru 
také měla, ale musela jsem si zvolit ješ-
tě předměty z jiných oborů, protože ne 
vše se učilo na univerzitě v anglickém 
jazyce. Vybrala jsem si hodně kurzů ze 
studijního programu „Development 

studies“, které byly často zaměřené na 
problematiku OSN, dále na udržitelný 
rozvoj, globální změny a ochranu ži-
votního prostředí. Takovou raritou pro 
mě byly online kurzy, které běžely na 
různých online platformách (moodle či 
vlastní speciální platforma). Vyučující 
na internetu zveřejňovali studijní ma-
teriály, úkoly, museli jsme se účastnit 
diskuzí, posílat eseje atd. Tato forma vý-
uky mi docela vyhovovala, mohla jsem 
si přizpůsobit, kdy budu studovat a při 
sledování videí či poslouchání předná-
šek jsem nemusela sedět v lavici, uvařila 
jsem si silnou finskou filtrovanou kávu a 
plně se soustředila.

A s čím tak má počítat běžný student, 
když se vydá na Erasmus do Finska, 
chce to ještě nějakou brigádu, aby 
bylo za co jíst? 
 Stipendium jsem dostávala v hod-
notě 488 euro na měsíc. Ubytování mě 
stálo 280 euro na měsíc, oběd ve škol-
ní kantýně v průměru 2,80 euro. Takže 

záleží, jak často si 
člověk vyhodí z ko-
pýtka. Já jsem tam 
brigádu žádnou 
neměla ani jsem se 
nesetkala se zahra-
ničními studenty, 
kteří by nějakou 
práci měli. Velmi 
drahé tam ale jsou 
vlaky, pokud je 
ale člověk šikovný, 
dokáže vychytat 
levné spoje. Díky 
n í z ko n á k l a d o v é 
letecké společnos-
ti Norwegian mě 
ani letenky nestály 

Nezbytný dopravní prostředek.

moc peněz.
 Většina erasmáků si musela dokupo-
vat vybavení na koleje - povlečení, ná-
dobí apod. Já jsem měla velikou výho-
du, že jsem bydlela místo finské slečny, 
která jela také na Erasmus a nechala mi 
veškeré své vybavení. Tudíž jsem nemu-
sela investovat do těchto věcí ani korunu 
a měla kuchyň se vším všudy, řekla bych 
i nadstandardně vybavenou. Dokonce 
jsme měli na bytě i pračku, praní stálo 
1,50 euro za várku, takže na tom jsem 
taky ušetřila. Přes facebook jsem si kou-
pila kolo (na facebooku je skupina, kde 
studenti z Turku prodávají a nakupují 
různé věci). Stálo mě 54 euro a nakonec 
jsem neměla 
ani problém 
ho (za méně 
peněz teda), 
prodat dále. 

Ale i když to 
něco stojí, jis-
tě stojí za to si 
to vyzkoušet, 
dozajista tam 
byl asi trochu 
jiný přístup ke 
studentovi a k 
formě výuky?
 To máš 
pravdu. Celko-
vě je tam jiný 
systém vyso-
kého školství. 
Semestr je del-
ší a je rozdělen 
ještě na 2 tzv. 
periody, kdy 
se v každé pe-
riodě učí jiné 
předměty. Vý-

uka tedy bývá intenzivnější (předmět je 
víckrát za týden), ale kratší (neučí se celý 
semestr, ale třeba 2 měsíce nebo klidně 
jen intenzivně týden). Proto i zkouško-
vé není tak „nárazové“ a je možné plnit 
zkoušky v průběhu semestru. Typickým 
znakem vysoké školy ve Finsku je psaní 
esejí. Možná jsem mohla vydat publi-
kaci ze všech těch stránek, které jsem 
napsala! Univerzita má pro studenty 
perfektní zázemí, jak pro studium, tak 
trávení volného času. V komplexu uni-
verzity je mnoho knihoven, bufetů, 
koutků, kde se dá učit, tělocvičny, počí-
tačové učebny atd. A všude jsou oprav-
du pilně studující studenti - nevím čím 
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to je, ale přišlo mi, že opravdu většina 
lidí tam chce studovat a dělá pro to ma-
ximum. Možná je pro ně i motivace 500 
euro měsíčně, které od státu dostávají. 
Nevím, jak je to přesně s vyplácením 
tohoto stipendia, zda musí dostudovat 
v řádném termínu, zda musí peníze, po-
kud nedostudují, vrátit, ale myslím si, že 
ne. 

Co ti ve Finsku nejvíc chybělo z čes-
kých zvyklostí, třeba společenských, 
kulturních, jídelních, ...?
 Nejvíce mi scházelo asi posezení 
v restauraci nebo hospůdce. Z jídla mi 
nic nechybělo, naopak jsem si užíva-
la jejich výborné mléčné výrobky, litry 
mléka, které každý Fin vypije, typický 
finský chléb (takové tmavé žitné plac-
ky), masové kuličky s brusinkami atd. 
Akorát když jsem byla ve škole nebo ve 
městě, chyběly mi pekárny, kde je mož-
né si koupit housku nebo něco slaného 
či sladkého. Pár pekáren v Turku bylo, 
ale málokterá nabízela „něco do ruky“, 
kromě riisipirakka (rýžový koláček).

Co z českých zvyklostí ti tam naopak 
opravdu nechybělo? 
 Na tuhle otázku asi nedokážu od-
povědět…. Nevím. Možná jen, že jsem 
neměla tak obecně ve Finsku nikdy 
strach, že mě někdo přepadne, okrade 
apod. Rodinka, u které jsem bydlela, 
občas ani nezavírala dveře od domu. Na 
druhou stranu, jízdní kola se tam krad-
la celkem často. Naštěstí se mi odcizení 
mého skvělého kola vyhnulo. Musím 
říct, že opravdu smekám před sítí cyklo-
stezek ve Finsku. Většina cyklostezek je 
osvětlená a na kole jezdí opravdu každý 
v jakémkoliv ročním období a hlavně se 
nemusí bát provozu na vozovce.  

Nechyběly mi český 
Velikonoce
Čau Kačeno,
 tak jakou cestou a na jak dlouho jsi 
se ocitla ve Finsku Ty? 
 Od konce února do konce května 
jsem byla na stáži v Turku. Na mém 
oboru na VŠ (Mezinárodní sociální a hu-
manitární práce) musíme v rámci letní-
ho semestru druhého ročníku povinně 
na tříměsíční zahraniční praxi a já jsem 
shodou okolností vyrazila do Finska.

Takže Finsko nebyla přímo tvoje volba 
z vícero nabízených možností? A ne-
myslím třeba vyloženě jen kvůli běhá-
ní, ale i s ohledem na kulturu či přírod-
nější prostředí a tak?
 Vlastně jsem se spíš chtěla dostat na 
praxi na Srí Lanku nebo i jinam, někam 
do třetího světa, kde by byla úplně jiná 
kultura a bylo by to trochu zajímavější. 
Ale zareagovala jsem moc pozdě a ne-
vyšlo to. Každopádně jsem do Finska 
nejela kvůli běhání.

A v čem tedy stáž spočívala?
 Celou tu dobu jsem strávila v organi-
zaci Finského Červeného kříže, která ře-
šila různé problémy mladých lidí. Když 
to bylo nutné, poskytla jim dočasně 
i nouzové ubytování. Hlavně v přípa-
dech, kdy byl větší problém v rodině.

Hmm ... a jak to jako vypadalo, nějaký 
ústav, dům..? 
 Vypadalo to jako normální byt s dvě-
ma pokoji (3lůž. a 2lůž.), kuchyní, kou-
pelnou a kanceláří pro pracovníky.

Problémy s rodičema je dost široký 
pojem, jak moc vážné to musí být, aby 

tam měl mladý člověk možnost se v ta-
kovém zařízení ukrýt a na jakou věko-
vou skupinu to je cílené?
 To je různý, někdy jsou to „jenom“ 
vážnější hádky kvůli škole a tak, někdy 
je to i násilí v rodině. Často to slouží těm, 
co se chtějí od rodičů z vážného důvodu 
odstěhovat a než si najdou byt, přebý-
vají tam. A věk je většinou od 15 do 21.

No už je to trochu jasnější, byl by ale i 
nějaký příklad? 
 Byla tam třeba holka ze Somálska, 
kterou její otec nutil, aby si vzala jím vy-
braného muže. Tak utekla.

Jakože utekla ze Somálska do Finska?
 Ne ne, v tu dobu už celá rodina by-
dlela ve Finsku. Funguje to jen v rámci 
Finska a konkrétního města, případně 
sousedního města.

Jotak, takže to není zaměřený právě 
třeba jen na imigranty ?
 Ne, vyloženě pro imigranty to není. 
Sice se sem tam objeví někdo z Íránu, 
Vietnamu, Somálska, ale většina z nich 
jsou Finové.

Takže tam prostě bydlej pospolu, cho-
děj do školy nebo do práce nebo na 
pracák a vedle v kanceláři mají dozor 
a většinou ještě nějakou pomocnou 
sílu (třeba z ČR :-) )?
 Jojo, tak nějak. A mezitím se samo-
zřejmě řeší jejich případy, aby tam nezů-
stali napořád a aby ta organizace k ně-
čemu byla. Pracovníci se pak setkávají 
s rodinou, školními psychology, sociál-
ními pracovníky, někdy i zástupci města 
a společně se snaží najít řešení. 

A ty jsi tomu třeba i nějak „přihlížela“ 

aby ses přiučila nebo „jen“ uklízela, 
vařila, prala (to by ale asi mohli zvlád-
nout sami, když to jsou v podstatě asi 
normální svépravný lidi)?
 Já tomu občas přihlížela, ale spíš 
jsem se až zpětně dozvídala o jednot-
livých případech se všemi podrobnost-
mi. Samozřejmě jsem dost často po-
máhala s chodem organizace, musela 
jsem prát, žehlit, vařit, nakupovat jídlo a 
hlavně jsem zvedala telefony, když měli 
pracovníci jednání (samozřejmě ve fin-
štině). 
 Oni sami (klienti) právě nic moc dělat 
nemusí, což mě docela štvalo. Ale často 
ani nebyli doma, aby s něčím pomohli. 
Přišli akorát na večeři. Samozřejmě po-
mohli, když jsem se zeptala, to pak bylo 
fajn. 

A jsou to spíš případy, kterým je zapo-
třebí fakt pomoct, resp. je nějak srov-
nat nebo to působí prostě tak normál-
ně, jako bys byla někde na intru?
 Rozhodně to není jak na intru. Uby-
tování mohli využít většinou v případě, 
kdy neměli kam jít. Nebo by to způso-
bilo ještě větší potíže, kdyby šli jinam. 
Jednodušší případy zůstávaly jen pár 
dní, složitější i několik měsíců. 

Dobrá, dobrá, tak to už by mi snad 
stačilo.. Orienťák, resp. tréninky tedy 
byla asi spíš forma relaxace, když na 
ni byl čas a nálada? 
 Co se tréninku týče, běhala jsem si 
spíš sama, než že bych se účastnila akcí 
místního oddílu. Měla jsem většinou 
normální pracovní dobu, někdy i noční 
směny, tudíž jsem potom šla radši spát, 
než běhat nějaký intervaly. Ale že by to 
byla vyloženě relaxace, to se říct nedá. 
Běhala jsem několikrát týdně a měla 
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jsem dokonce tréninkový plán! Občas 
jsme se potkaly s Dádulí a šly běhat spo-
lu. 
 Absolvovala jsem pár závodů a ma-
pových tréninků. Taky jsem se nechala 
svézt na 10Milu, abych slavnostně od-
běhla veřejný závod. :) 

Takže jsi ale tak nějak zapadla do 
tamní O-komunity?
 S oddílem jsem spíš v kontaktu ne-
byla. A na těch pár závodech mi jeho 
členové nepřišli extra zábavní nebo ko-
munikativní, tak jsem neměla ani moc 
potřebu se s nimi seznamovat a vídat 
častěji. Trávila jsem tam čas s jinými lid-
mi. 

Byl tedy čas a možnost seznámit se 
a stýkat se i s lidmi mimo orienťák a 
mimo tvé pracovní prostředí - tedy asi 

místními - nebo tam byli s tebou třeba 
i jiní zahraniční stážisté? 
 Dost jsem se skamarádila se svojí 
mentorkou Heidi, která mě potom se-
známila s dalšími Finy. Většinu víkendů 
jsem potom trávila s nimi. 

A jak často jsi se tedy vlastně potkáva-
la a podnikala nějaké společné akce s 
Dádulí? 
 Párkrát do měsíce jsme se viděly. Šly 
jsme běhat, pak do sauny a Dádule vět-
šinou uvařila jídlo. :)

Abych neutekl od té 10Mily, Turun sice 
nejsou až takový ořezávátka, ale do 
soupisky jsi se tedy nevešla spíš proto, 
že tě tam až tak neznali?
 No, bylo to trochu složitější. Nevím 
kolik faktorů v tom hrálo roli, ale spíš 
jsem se do štafety nevešla kvůli poka-
ženým nominačním závodům. Já jsem 
chtěla jet na 10Milu a bylo mi už jedno, 
jestli poběžím za ně nebo jen veřejný 

závod.

Nicméně byla jsi aspoň u toho, 
jak bys porovnala jejich vý-
pravu a její organizaci s naši-
mi slavnými akcemi? 
 No, za organizaci našich 
akcí jsem víc než vděčná po zku-
šenosti s TUS. Přijde mi, že my 
to máme vždycky dopodrobna 
naplánovaný a všichni tak ně-
jak vědí, co se bude dít. Tady to 
moc neřešili a na většinu otázek 
typu „kdy zhruba bude odjíždět 
autobus“ odpověděli úsměvem 
a pokrčením ramen. Možná to 
bylo tím, že jsem nemluvila fin-
sky, ale obecně domluva s nimi 
byla docela náročná. Jinak třeba 

Mentorka Heidi je zároveň šikovná foto-
grafka.

příprava na závod proběhla v autobu-
se. Poslaly se starý mapy, trenér si asi se 
všema něco řekl, ale žádný PPB tam ne-
bylo. :)

I z jiných rozhovorů to vypadá, že je 
ve Finsku nezbytností kolo, pořídila jsi 
si taky nějakou bazarovou plečku na 
ježdění po městě a vyjížďky po okolí?
 Samozřejmě! Dostala jsem od Dádu-
le info, kde nějaký sehnat, a hned druhý 
den po příjezdu jsem si pro něj jela. Asi 
moje nejlepší investice. Kdybych měla 
jezdit pořád autobusem, dost by se mi 
to prodražilo. A den před odletem jsem 
ho prodala finský kamarádce, takže pa-
ráda.

Co ti ve Finsku nejvíc chybělo z čes-
kých zvyklostí, třeba společenských, 
kulturních, jídelních, ...?
 Jediný, co mi ve Finsku chybělo, bylo 
asi naše pečivo. Jinak bylo všechno ví-
ceméně stejný a nebyla jsem tam tak 
dlouho, aby mě třeba něco začalo vylo-
ženě štvát. Možná jen to, že Finové vět-
šinou nedokážou používat kapesníky. 
Jednou jsem jela asi 15 minut autobu-
sem a celou dobu poslouchala sborový 
posmrkávání dvaceti lidí. To jsem chtěla 
vystoupit a dojít těch 5km pěšky...
 
Co z českých zvyklostí ti tam naopak 
opravdu nechybělo? 

 Co mi nechybě-
lo, byly český Ve-
likonoce. Žádný 
pomlázky nebo 
alkohol, jen dob-
rý jídlo a spous-
ta barevného 
peří. (Samozřej-
mě mi bylo líto, 
že nemůžu být 
na velikonočním 
soustředění.)

Co, barevného 
peří? Nějaká 
tradice, jakým 
způsobem ho 
aplikují? 
 Je to prostě 
druh výzdoby, 
křiklavě nabar-
vený peříčka. To 
sis určitě musel 
všimnout i ve 
Švédsku. Věší 
si to hlavně na 

Velikonoční Mämmi. Wikipedie uvádí mezi ingrediencemi vodu, 
žitnou mouku, práškový žitný slad, tmavou melasu, sůl, sušenou 
pomerančovou kůru. A pák teprve samotná příprava ... no, najděte 
si a prověřte.. :-)
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tomu, že sem vycestuji na delší dobu, 
než jen týdenní soustředění, jsem se 
rozhodl poměrně záhy. Snažil jsem se 
do Jyväskylä (město, ve kterém Vaaja-
kosken Terä působí) dostat na Erasmus. 
To se mi nepovedlo. Tak jsem to opět 
zkusil, tentokráte, že bych tam šel stu-
dovat navazující magisterské studium. 
To se mi bohužel také nevydařilo, ale je-
likož už měla Janča domluvené, že bude 
u jedné rodiny z oddílu dělat na rok au-
-pair, tak jsme to nerušili, ale po CVČ v 
Radvanicích se sbalili a vyrazili na sever.

Už jsi zmínil, kde klub sídlí, pohledem 

stromy.

A to dobrý jídlo - co třeba tě zaujalo? 
Resp. co tamního si teď vaříš i tady :) 
Dádule si taky nemohla vynachválit 
mléčné produkty.
 Nejvíc mě zaujalo právě tradiční ve-
likonoční jídlo mämmi, ale je dost slo-
žitý to popsat. Vypadá to jako povidla, 
ale je to z mouky a jí se to s vanilkovou 
omáčkou. Pak mi ještě moc chutnala 
horká čokoláda s mátovou vodkou. Ale 
ani jedno z toho si teda doma nevařím/
nepřipravuju. Mléčný produkty mi třeba 
nepřišly tak dobrý jak ve Švédsku.  

Tohle tedy byla stáž, nikoliv Erasmus, 
budeš ještě chtít, resp. mít možnost v 
rámci školy někam vycestovat? Pokud 
ano, kam bys nejradši? 
 Možnost mít určitě budu, zvlášť teď, 
když se změnila pravidla Erasmu a může 
se jet víckrát. Určitě bych ještě někam 
jela, ale Erasmus asi nevyužiju. Chtěla 
bych se konečně dostat mimo Evropu, 
třeba do Jihovýchodní Asie, Indonésie 
nebo někam do Jižní Ameriky. 

Mezi břitvy z Vaaja-
kosek
Ahoj Pájo,
 tak nám řekni jak se to semlelo v 
Tvém případě, že jsi se vydal na delší 
pobyt do Finska?
 Po úspěších v juniorské kategorii Ra-
dovan rozhodil sítě a vyptával se, jestli 
by o mne neměl nějaký severský klub 
zájem. Ozval se právě finský oddíl Va-
ajakosken Terä. V lednu 2012 jsem do 
Finska vyrazil poprvé na seznamovací 
soustředění a od té doby tu již jsem. K 

Paavo kanssa linnunpönttö. Pájův vr-
cholný kutilský počin. Povšimněte si 
profilu vstupu, respektujícího tvar ver-
tikálního řezu standardizovaného fin-
ského kosa (Vaajakosa). Nejběžnějším 
návštěvníkem jsou prý ovšem sýkorky.

Pája během jednoho z fin-
ských mistrovských víken-
dů, ve sprintu a štafetách 
koncem září. Béčko s Pá-
jou v sestavě  bylo čtvrté 
(ovšem béčko Kalevanu 
s Betem až deváté), áčko 
stříbrné, před Kalevanem 
(vyhrál Paimion Rasti).
 Na sprintu skončil Pája 
10.-11., společně s oddílo-
vým kolegou Tue Lasse-
nem dosáhli nejlepšího 
výsledku z Terä.

na mapu a do wikipedie je 
Jyväskylä město se zhruba 
135 000 obyvatel, nějakých 
270 km SSV od Helsinek. 
Prozraď nám něco více o 
klubu, jaká slavná jména za 
něj běhají a jakých úspěchů 
v minulosti dosáhl? 
 Ze světových jmen za 
klub v nové sezóně už bude 
běhat pouze Pasi Ikonen. Jani 
Lakanen, který taktéž běhal 
za Vaajakosken Terä, odešel 
na podzim do oddílu Koovee 
v Tampere, kde od léta bude 
také nově bydlet. Do minu-
lé sezóny za nás také běhal 
vynikající Dán Tue Lassen a 
Nor Havard Lucasen. Dříve 
v klubu také působil Anders 
Nordberg. Takže podle toho-
to výčtu to vypadá, že oddíl 
hodně lidí opouští, což je 
pravda, ale zároveň i šance 
pro nás mladší se více pro-
sadit. Navíc řada kvalitních 
„bezejmenných“ finských zá-
vodníků je tu v záloze. Mezi 
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největší oddílové úspěchy patří 2. místo 
na Tiomile z roku 2007, ale doufám, že 
ještě nějaké přibydou :-).

Asi je - nebo přinejmenším bylo - ná-
ročné protlačit se tam na závodech 
jako Tiomila, Jukola nebo mistrov-
stvích štafetového charakteru do 
áčka..?
 Hned první rok, kdy jsem za oddíl 
závodil (2012) jsem běžel na Tiomile 
družstvo A, ale moc se nám nedařilo – 

14. místo. Od té doby jsem zatím běžel 
pouze družstvo B, ale myslím, že tento 
rok se to zlomí. Na podzim 2014 jsem 
běžel mistrovství Finska ve štafetách se 
startovním číslem 1, ale papírově jsme 
byli Béčko. Nakonec jsme skončili těsně 
pod bednou na 4. místě.

Pro finské kluby jsou typické názvy, 
které cizozemcům zní poměrně neob-
vykle, často zjevně nejsou jen obvyk-
lou kombinací názvu místa a nějaké-
ho přívlastku - znamená něco název 
toho Tvého?
 Název pochází z názvu města (dnes 
spíše městské části) Vaajakoski a druhou 
část názvu (Terä) lze přeložit jako čepel, 
nůž či ostrý. Volně by se tedy název dal 
přeložit jako „nože z Vaajakoski“.

A jak tam tedy trávíš čas?
 Já tu de facto hlavně trénuji. Oddíl se 
mi snažil sehnat nějakou práci či brigá-
du, ale pouze papírování a shánění růz-
ných identifikačních čísel trvalo od září 
do prosince, ale ani teď (půlka ledna) 
se brigády nijak nehrnou, jelikož všu-
de vyžadují znalost finštiny. Bydlím tu 
s Jančou u stejné rodiny, ve které dělá 
au-pair a jsem tu trochu jako údržbář - 
starám se o to, aby tu vše fungovalo.

No vida, taky užitečná průprava do 
života, jaké dosavadní údržbářské zá-
sahy bys vyzdvihl nejvíc? :-)
 Každý den je potřeba něco jiného. 
Spíše je důležité, aby se tu o ten ba-
rák někdo průběžně staral, protože je 
opravdu velký a práce je tu na něm stá-
le. Mezi největší počiny bych zatím asi 
zařadil naolejování sauny či zbudování 
krmítka pro ptactvo.

Vaajakosken Terä má pouze závodníky 
kategorií H. Jedinou výjimkou je fenka 
Aika oddílového fotografa Touha. Tra-
duje se, že Vaajakoskeňáci nemají v od-
díle ženské právě díky ní. Pokaždé, když 
začne štěkat, uvědomí si jak je supr, že 
jsou jen chlapský oddíl. :-)

A jak se zdokonaluješ ve finštině? 
 S Jančou chodíme 2x týdně na kur-
zy finštiny, ale zatím to na žádné velké 
povídání není, je to opravdu těžký jazyk. 
Teď už třeba i rozumíme, o čem se ko-
lem nás mluví, ale než si sesumírujeme 
nějak větu v hlavě, tak je konverzace 
úplně jinde.

A tedy to, momentálně, hlavní - jaké 
tam máš tréninkové podmínky, asi 
lepší než u nás? 
 Podmínky pro trénování z hlediska 
rozvoje OB tu jsou určitě lepší, protože 
ať se člověk podívá téměř kamkoliv, tak 
najde náročný les, který stojí za vyzkou-
šení. Za podzim jsem tu udělal určitě 
velký pokrok, jelikož každý víkend byly 
nějaké závody a i v týdnu trénink. Celý 
podzim, až do Vánoc, se tu také běhal 
Kurko cup - noční tréninky s hromad-
ným startem a nějakou dělící metodou 
na trati. Opravdu perfektní na zlepšení 
práce s mapou. Co se ale týče běžných 
tréninků, tak to tu až tak perfektní není, 
protože tu jsou poměrně velké vzdále-
nosti a než aby člověk strávil čas cesto-
váním tak si jde zaběhat sám.

Jak u vás funguje trénování po spo-
lečenské stránce, jak často jsou spo-
lečné tréninky nebo naopak jak často 
běháš sám, resp. třeba jen ve dvojici, 
trojici s někým z kolegů?
 Spousta týmových kolegů už pracu-
je, někteří ani nebydlí přímo v této ob-
lasti, ale v Helsinkách a ještě ke všemu 
nebydlíme úplně přesně v Jyväskyle, ale 
cca 15km jižně, takže to se společnými 
tréninky není až tak žhavé, ale snažím se 
využívat každého tréninku, který se na-
bízí, takže v týdnu jdu tak 2-3 společné 
tréninky, jinak sám.

U nás se začínají rýsovat plány na 
vlastní klubovnu, máš třeba z té vaší 
nějaké poznatky, co by v ní nemělo 
chybět? 
 Tady ve Finsku jsem zatím žádnou 
OB klubovnu nepotkal. Není to tu jako 
ve Švédsku, kde i sebemenší oddíl dis-
ponuje krásnou klubovnou. Pár klubo-
ven se tu asi přece jen najde, hlavně 
však na jihu země kolem velkých měst 
(Helsinky, Tampere, Turku).

Narazil jsi mezi tamními tréninky na 
nějaké zajímavé modely či metody, 
které by třeba stálo za to převzít tady?
 Na něco velmi odlišného jsem tu za-
tím nenarazil. Staví tu poměrně těžké 
tratě pro malé děti, ale to je často dáno 
asi i tím, že terén je celkově náročnější 
než u nás. Nyní přes zimu tu také dost 
často pořádají městské sprinty, protože 
je to jediné místo, kde se lze slušně po-
hybovat, aby člověk nezapadl do sněhu, 
a při nich rádi využívají pro vytvoření 
zajímavějších voleb umělé zakázané 
prostory.

A mezi závody - nějaké odlišnosti nebo 
třeba štafetové závody neobvyklého 
charakteru?
 Asi největší odlišností je to, že jim jde 
převážně o zážitek v lese a nepotřebují 
k tomu mít dokonalé všechny dopro-
vodné věci (shromaždiště, občerstvení, 
ozvučení atd.), stačí jim kvalitní mapa 
a dobře postavené tratě. Na štafetové 
závody neobvyklého typu jsem tu taky 
zatím nenarazil, jediné co je odlišné, tak 
na mistrovství Finska ve štafetách jsou 
mužské štafety čtyřčlenné a každý úsek 
je poctivý (letos minimálně na 55 mi-
nut).
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Finsko je docela veliká země s odlehlý-
mi a dopravní dostupností docela ná-
ročnými lokalitami, předpokládám, 
že to záleží na termínovce, ale kolikrát 
tak za sezónu se konají opravdu celo-
republikové závody, jak často se třeba 
i létá?
 Celorepublikové závody jsou jen 
mistrovství a poté vícedenní letní zá-
vody Finn5 či Kainuun Rastiviikko. Jsou 
tu zvyklý strávit cestou v autě na závo-
dy i několik hodin. Létání tu není časté, 
možná se to vyplatí pouze z Helsinek do 
opravdu odlehlých severských končin, 
ale z Jyväskylä ani nic na sever nelétá, 
pouze do Helsinek. Mimo hlavní závod-
ní víkendy se tu pořádá spousty regio-
nálních závodů, takže je si z čeho vybrat 
a člověk ani nemusí cestovat někam 200 
km.

Další pohled do wikipedie praví k Jy-
väskylä - 62°14‘ severní šířky. Resp. 
pohledem na mapu cca 333 km nad 
Stockholmem nebo 150 km pod Trond-
heimem. Zrovna teď tam jistě máte 
dost tmu a asi i delší zimu - s ohledem 
na časovou flexibilnost ti to je pro tré-
nink asi ale celkem jedno? 
 V tréninku mě tma neomezuje, ale 
před Vánoci, kdy tu ještě nebyl sníh, 
bylo potřeba si trénink naplánovat mezi 
10 dopolední až 2 odpolední, jinak se 
člověku moc ven nechce. Podzim byl 
ideální na noční tréninky, které mohou 
začínat klidně už kolem 4 odpoledne. 
Taky se tu člověku moc nechce vylézat 
z postele, když je všude kolem ještě 
tma, ale finský design a vybavení inte-
riéru je laděno do bílé, takže to vcelku 
jde. A nyní v lednu také pomáhá všudy-
přítomný sníh.

Jsou tam vlastně součástí přípravy i 
LOBy nebo se jimi elitní „pěší“ orien-
ťáci moc nerozptylují a berou je maxi-
málně jako určité zpestření?
 Když jsem byl v prosinci na oddílové 
výroční schůzi, tak se tam snažili uml-
čet jednoho člena, který bojuje za rov-
noprávnost pěšího OB a LOBů. Zrovna 
o nadcházejícím víkendu v sobotu (24. 
ledna) se s Jančou budeme účastnit na-
šich historicky prvních LOBů a je tam 
přihlášeno i dost spoluběžců z Terä, ale 
je to spíše pro zpestření.

A jak bys celkově zhodnotil uplynulou 
sezónu? 
 Celkové zhodnocení sezóny? Určitě 
jsem od ní čekal daleko více. Začalo to 
sice slušně, když jsem se dokázal nomi-
novat na ME do Portugalska, ale už tam 
jsem začal cítit, že to není úplně ono. Na 
závodě na klasické trati jsem sice skončil 
25., ale o týden později na Velikonočním 
soustředění započaly mé problémy s 
patami (ostruhy) a později také s hlavou 
(závratě). To mě vyřadilo z tréninkového 
procesu, do kterého jsem se začal po-
stupně vracet až na konci června abych 
následně odbojoval v srpnu Akademic-
ké MS, které také nedopadlo zcela dle 
mých představ. 

Ještě tam byly nějaké dozvuky výpad-
ku z tréninku nebo ti něco nesedlo z 
jiného důvodu? Pokud si vzpomínám, 
myslím, že jsme se taky trochu podivo-
vali nad nominací do disciplín. 
 …Výpadek z tréninku byl znát. Ty 
paty také nebyly naprosto ok, což ne-
jsou úplně ani nyní. Na AMS jsem běžel 
klasiku, sprint a štafety. Asi bych radě-
ji běžel middle než sprint, ale i ten byl 

velmi rychlý a koneckonců jsem ani ten 
sprint neodběhl nijak špatně i když jako 
nejhorší z našich.

Vybavíš si nějaký loňský závod až tak, 
že bys ho označil za svůj nejdrsnější? 
 Jako nejdrsnější závod sezóny bych 
určitě označil mistrovství Finska v noč-
ním. Nejenže člověk musel v kategorii 
H21 absolvovat v pátek technicky nároč-
nou kvalifikaci, ale hned den na to mu 
pořadatelé naservírovali 11,8km dlou-
hou trať v opravdu náročném finském 
terénu, kde jsem si pobyl krásných 97 
minut a už od půlky trati jsem stále pa-
dal a ležel na zemi a přál si, abych už byl 
v cíli.

Do kdy máš vlastně finský pobyt mo-
mentálně naplánovaný, resp. může se 
stát, že si ho prodloužíš, máš v plánu 
další pokusu o tamní školu - asi už teď 
máš náskok se zkušenostmi, co to ob-
náší po administrativní stránce.
 Pobyt mám naplánovaný do konce 
června, spíše tedy do Jukoly, protože tý-
den na to je MČR na krátké trati a bude 
jedním z nominačních závodu na letoš-
ní MS ve Skotsku. S Jančou jsme se roz-
hodli, že rok na zkušenou stačí a vrátíme 
se zpět do ČR.

Co ti ve Finsku nejvíc chybí z českých 
zvyklostí, třeba společenských, kul-
turních, jídelních, ...?
 Sem tam mi chybí české pivo s po-
řádnou pěnou, ne že by se tu české pivo 
nedalo sehnat, to lze velmi snadno a 
dokonce i mnoho odlišných značek, ale 
točené pivo tu podávají zcela bez jaké-
koliv pěny a ještě to není úplně levná 
záležitost. Asi taky budu trochu postrá-
dat chuť masa, jelikož rodina, ve které 

pobýváme, se začala při našem příjezdu 
stravovat pouze vegetariánsky a nyní již 
dokonce i vegansky.

Co z českých zvyklostí ti tam naopak 
opravdu nechybí? 
 Agresivní chování řidičů. Nevím, jest-
li je to dáno tím, že když tu člověk ně-
kam jede, tak ví, že to bude trvat dlouho 
a to, že na místo určení dorazí o 10 mi-
nut dříve, ho už tolik nevytrhne, ale řídí 
se tu o mnoho lépe než u nás a hlavně 
se tu na silnici člověk cítí bezpečně.

A obvyklá fráze v otázkách na spor-
tovce – jaké máš cíle pro tento rok? 
 Jednoznačně cílím na MS ve Skotsku 
a to především na klasiku, která by měla 
být, co se týče podložky nejnáročnější. 
Poslední 2 roky se mi ale nepodařilo ani 
zúčastnit nominačních závodů, takže i 
zůstat zdravý a ponechat si formu až na 
nominačky.

 Bohužel se mi zdravotně nedaří úpl-
ně podle představ už od poloviny listo-
padu, kdy jsem začal mít problém s ko-
lenem a stále se toho nemůžu tak úplně 
zbavit. Přes Vánoce jsem v Česku kromě 
boje s nemocí navštěvoval fyziotera-
peutku, takže snad jsem na správné ces-
tě, abych se konečně mohl vrhnout zpět 
do plného tréninku. Cílem zůstává účast 
na MS ve Skotsku a vylepšení mých vý-
konů a výsledků z minulého roku, takže 
o motivaci je postaráno, snad bude tělo 
spolupracovat.
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Nenudím se
Ahoj Jančo,
 po prázdninách jsi se s Pájou vyda-
la na sever … nebo jak to vlastně bylo, 
Ty s Pájou nebo on s tebou, na čí straně 
byla první myšlenka na pobyt ve Fin-
sku?
 Ahoj. Popravdě už si ani moc nepa-
matuji, kdo z nás s tím přišel. Pája měl 
už před pár lety možnost jet do Norska 
jako trenér dětí a orienťák na plný úva-
zek. Uvažoval o tom, ale nakonec se roz-
hodl udělat si bakaláře v Čechách a pak 
jít do světa. Brno nás moc neoslovilo, 
po státnicích bylo jasné, že dál budeme 

pokračovat jinde. Pája zkusil přihlášku 
na magistra v Jyväskylä, moje anglič-
tina na to ovšem ani zdaleka nestačila. 
Chtěla jsem jet taky, tak jsem zkusila au 
–pair. Studium Pavlovi sice nevyšlo, ale 
už jsme byli rozhodnutí vyrazit na zku-
šenou. Na začátku září jsme sbalili svých 
pár švestek a jsme tu :-).

Staráš se tam o děti a domácnost jed-
né orienťácké rodiny, k tomu jsi se do-
stala přes Pájův klub? 
 Když jsme začali hledat au–pair rodi-
nu, zkusili nejdříve rozhodit sítě v Pavlo-
vě oddíle Vaajakosken Terä. Tři o-rodiny 
nám odepsaly, že by nějakou pomoc 
přes týden uvítaly. Nakonec žijeme 
u Karjalainenů v Muurame,  u kterých 
Pája už jednou před Jukolou pobýval.  

Rodinka má 3 děti (Venla-Linnea 
12 let, Anttijussi 9 let a Ohto 10 
měsíců) a kočku jménem Hula.

Jak vypadá tvůj běžný „pra-
covní“ den (pokud se liší od ví-
kendového)? 
 V týdnu vstávání ko-
lem 8, dopoledne hlídám ma-
lého caparta, což je pro mě asi 
nejnáročnější. Mám děti moc 
ráda, ale Ohto (ve starofinštině 
medvěd) je stále hodně maličký 
a moc toho s ním zatím dělat 
nejde. Odpoledne vozíme starší 
děti a nás na tréninky. Jednou 
týdně je velký úklid v naší režii, 
2x týdne chystáme večeři a pak 
děláme různé drobnosti, které 
jsou potřeba. Taky navštěvuje-
me kurzy finštiny.

Vida, finština, jazyk kolem 
kterého panuje bezpočet his-

Janča a medvěd

torek k jeho komplikovanosti a počtu 
pádů. Japak to tam tedy mají? 
 Tak to jsi mě dostal, asi tak nějak to 
je. Mají 14 pádů, ale v podstatě to nejsou 
ani pády. Odlišné tvary nebo koncovky 
se tvoří například i místo předložek, tře-
ba jiný „pád“ je pro „v ..“, kdy přidají na 
konec slova příponu -ssa / -ssä, třeba 
„minä olen kauppassa“ = „jsem v obcho-
dě“. Nebo pro „na ..“ mají přípony „-lla 
/ -llä“, např. „minä olen torilla“ = „jsem 
v obchodě“ (doslova totiž „na trhu“). U 
hodně slov se během změny pádů mění 
kořen, třeba Turku, ale Turun Suunnista-
jat, sänky (postel) / sängyssä (v posteli).

Na Turun tady sice máme jiné odbor-
nice, ale když už jsi to zmínila, co zna-
mená Suunnistajat? 
 Suunnistus je orienťák, vychází to ze 
slova „suunta“ = „směr“. Oni vlastně v 
názvu ani nemají běh, je to jen 
orientace. A „rasti“ je kontrola, 
„rastilippu“ je lampion. 
 A Pavlův Vaajakosken Terä 
jsou něco jako „ostří hoši“ (do-
slova jen „ostří“ nebo „břitva“) 
z Vaajakoski, což je městská část 
na okraji Jyväskylä. Navíc se to 
dá zneužít pro slovní hříčku, 
shodu se slovem „teräsmiehet“, 
což znamená „supermani“ (jed-
notné číslo teräsmies označuje i 
toho filmového). To spíš ale po-
užívají jen ze srandy, když se jim 
závod nepovede.

Tak když už jsme se takhle do-
stali k těm jejich magickým 
názvům, pokročila jsi nějak 
s interpretací těch nejoblíbe-
nějších, jejichž názvy padaly 
během našeho loňského sle-

dování 10mily u Kubátových? Lasku-
varjojääkärikilta, Hiisirasti, Hakar-
pspojkarna, Rajamäen Rykmentti, 
Vehkalahden Veikot, Asikkalan Rai-
kas ... :-D 
 Musela jsem se zeptat „doma“, ale 
tedy asi takhle ...:
 Laskuvarjojääkärikilta jsou vojáci-pa-
rašutisti, prý to není klub ale jen sesku-
pení, které běhá na Jukole a pod.. Mají 
tu stále povinnou vojnu, takže možná si 
ji tihle kluci parašutisti zpestřují orienťá-
kem.
 Rajamäen Rykmentti jsou troš-
ku nudnější, prostě Rajamäenští a 
Rykmentti je vojenský pluk o cca 300 
mužích.
 Hakarpspojkarna jsou kluci z Hakar-
pu, to jsou navíc Švédi (a takže žádná 
kapří spojka ...).
 V názvu Vehkalahden Veikot je první 
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opět lokalita (Vehkalahti) a Veikot jsou 
mužíci, muži. Veiko je finské chlapecké 
jméno nebo výraz pro muže, chlapíka, 
který už se dnes moc nepoužívá.
 Hiisirasti - rasti je tedy kontrola a hiisi 
byl kdysi bůžek Baltského moře, po ka-
tolizaci se stal však špatným = ďáblem, 
Päivi říká, že to může být i spojené s mís-
tem, které se kdysi Hiisi jmenovalo
 Ale oni vůbec často používají myto-
logické názvy a jména. Oblíbené dívčí 
jméno je i Venla, což je postava z příbě-
hu o bratrech z Jukoly.

 Při brouzdání výsledky mě teď za-
ujal třeba ještě Tykistöprikaati, což je 
dle gůgl překladače prostě dělostře-
lecká brigáda, zdá se že vojnu lze hle-
dat za řadou týmů. No vidim, že by to 
u nás chtělo nějakou změnu, třeba na 
Hakapřizbiřičky, to by se navíc spík-
rům na severu výborně artikulovalo.
 To by byla dobrá pomsta . Oni vyslo-
vuj krásně r, č..ale ř prostě nedávají.

OK, Říčníkapřizbiřičky... Jak je tam za-
měření na orienťák důležité pro tebe, 
asi lehce méně nežli pro Páju? Jak moc 
se mu věnuješ, resp. jak moc se mu stí-

háš věnovat?
 Běhám tu za oddíl Suunta Jyväskylä, 
který sice nemá moc dospělých, ale za 
to nadanou partu mlaďáků. A mmch. ač 
celkem malý oddílek, má mnohem del-
ší tradici než Terä, Suunta byla založena 
už roku 1922. Dorostenky chtějí běžet 
ženskou 10milu a Jukolu, ale chyběl jim 
jeden úsek,  který mi nabídly. Mojí mo-
tivací je, jim to moc nezkazit, takže po-
bíhám o dost častěji než v ČR, obvykle 
3 - 4 týdně. 
 Na podzim zde založili tréninkové 
středisko pro Keski - Suomi (střední Fin-
sko), což přineslo spoustu tréninkových 
příležitostí. V podstatě každý den se 
něco děje, stačí si vybrat.

Vidišto, tak to by se tady měly eliťač-
ky začít třást :-) Ty jsi ale hyperaktivní 
zejména v pořádání sportovních akcí, 
táborů, soustředění i jiných souvisejí-
cích okolnostech. Máš možnost zužit-
kovat tento druh nadšení tam nebo 
v tomto ti úplně stačí „realizovat se“ 
starostmi o hostitelskou rodinu?  
 Od října se střídám s LOBařem 
Jannim Häkkinenem ve vedení tréninků 
v tělocvičně. Spolu s hradeckým SCM 

chystáme na léto výměn-
ný pobyt se Suuntou Jy-
väskylä a s mojí českou 
skupinou jsme zavedli on-
-line rozbory zaběhlých 
závodů. Nenudím se :-).

Orienťák je tam bezpo-
chyby rozšířenější než u 
nás, setkávají se s ním 
třeba i děti ve škole? 
 Ano, orienťák je tu po-
měrně významný sport. 
Děti ho mají i na základ-

ce v rámci výuky v terénu - to zname-
ná, že všichni chodí jednou měsíčně na 
celý den na tělocvik ven. V zimě třeba 
na lyže nebo brusle, v létě pak mají na 
programu i orienťák, přespolák...

Máš nějaké zajímavé postřehy z fun-
gování nebo výbavy finské domác-
nosti? Případně přístupu k dětem, o 
kterém se uvádí, že je z našeho pohle-
du mnohem „liberálnější“...?
 Na mytí nádobí tu používají takový 
divný kartáč na „šťopce“, do – 15°C se tu 
jezdí do práce či školy na kole. Ve finšti-
ně neexistuje slovo prosím, ale děkují 
každou chvíli. Finské děti obvykle ne-
pomáhají s domácností, ale za to mají 
slušnou nálož tréninků a kroužků. Čas-
to se vrací domů až kolem 19.hodiny či 
později. Rodiče jim neříkají ne, zákazy tu 
moc nefrčí. Sem tam trochu bojujeme 
s tím, že děti v naší rodině nemají vztah 
k věcem. Mají vše a moc si toho neváží 
(třeba iPod v koupelně...).

Mmch., Pája tam teď v podstatě půso-
bí jako domácí údržbář a kutil, jak s 
mu podle tebe v tomto daří? Má už v 
tomto za sebou nějaké zaznamenání-
hodné výkony? :-)
 Nevím, jak velké pokroky udělá v ori-
enťáku, kde již při odletu dosahoval 
celkem slušné úrovně :-), ale v kutilství 
prošel proměnou z Pata - Mata na Bořka 
Stavitele. Nejvýznamnější bylo asi vyčiš-
tění odpadů (odvážný to boj se zelenou 
džunglí v trubkách), instalace ptačí bud-
ky nebo izolace garáže.

Co ti ve Finsku nejvíc chybí z českých 
zvyklostí, třeba společenských, kul-
turních, jídelních, ...?
 Pivo s pěnou, knihovna s českými 

knížkami a momentálně i maso, proto-
že naše rodina se vlivem knížek Scotta 
Jureka stala veganskou. Někdy sním o 
pěkně propečeném kuřátku :-).

Co z českých zvyklostí ti tam naopak 
opravdu nechybí? 
 Billboardy kolem silnic a česká radost 
z toho, že sousedovi chcípla koza.

Do kdy máš finský pobyt momentálně 
naplánovaný, resp. může se stát, že si 
ho prodloužíš - přecejen tvé motivy k 
pobytu ve Finsku jsou trochu jiné než 
Pájovy, máš školní povinnosti i tady. 
 Celý podzim jsem o tom přemítala. 
Finsko je nádherná země, plná milých a 
někdy trošku introvertních Finů. Pokud 
Vás dobře poznají, jsou skvělými přáteli. 
Navíc mají stejně černý smysl pro hu-
mor jako my Češi. Uměla bych si před-
stavit žít tady. Chci se ale vrátit v červnu 
domů, doplácat školu a plout životem 
v ČR. Finsko však zůstane zemí, kam se 
budu ráda vracet.

Mmch., když už je řeč o budoucnosti, 
jak to vidíš dál, Hradec nebo Chrasta-
va? :-)
 Přihlášku na magisterské podávám 
do Žitavy a Liberce, bydlet tedy budu 
poněkud severněji od Hradce. Tady 
mám ale svou dorosteneckou grupu, 
ze které mám ohromnou radost, takže 
budu stejně často strašit někde po okolí 
Hradce :-).

Průběžně přibývající finské dojmy můžete 
sledovat na 
http://sandalkar.blogspot.cz
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 Když už jsme došli k původu názvu Venly, ne-
můžeme nepokračovat Jukolou - po kom se vlast-
ně jmenuje Jukola? Pro širší čtenářské publikum 
pro jistotu dodejme, že takto pojmenovaný noční 
závod štafet mužů je největší štafetový o-závod a 
dost možná jeden z největších štafetových závodů 
světa vůbec - na startu je přes 1 600 sedmičlenných 
štafet, jemu předcházející Venla je čtyřúsekový 
denní závod žen a společně ještě se závodem do-
rostenců se celé akce účastní okolo 16 000 závod-
níků. Koná se každoročně kolem poloviny června a 
zrovna na tu letošní míří i hradecká výprava.
 Jukolové byli bratři v zásadním finském románu 
„Sedm bratří“ (Seitsemän veljestä), kterou napsal 
Aleksis Kivi, vlastním jménem Alexis Stenvall, a vy-
daném poprvé v roce 1873. Přesněji řečeno jde o 
název dvora, na němž bratři (Juhani, Aapo, Tuomas, 
Simeoni, Timo, Lauri, Eero) žili. Je uváděn za první 
významný finsky psaný román a stál na počátku 
finsky psané literatury, probouzející se s ústupem švédského vlivu. Tehdy ještě 
nešlo o důsledek nezávislosti, v letech 1808–1809 Finsko dobyly armády ruského 
cara Alexandra I. a vytlačování vazeb se Švédskem bylo v zájmu nového okupanta. 
Výsledkem však bylo i silné nacionalistické obrozenecké hnutí, prvním zásadním 
literárním počinem byl národní epos Kalevala, v němž figurují potomci mýtického 
Kalevy (viz dále Ňufův elitní klub Kalevan Rasti), a který shrnuje celou finskou my-
tologii. V nejrannější verzi vyšel roku 1833, výsledná podoba pochází z roku 1849. 
Až v roce 1892 byla vyhlášena rovnoprávnost finštiny se švédštinou. Koncem roku 
1917, po VŘSR, vyhlásilo Finsko samostatnost, byť ta ještě nějaký čas nebyla tak do-
cela samozřejmá, země prošla občanskou válkou a hranice s Ruskem byla stvrzena 
až v roce 1920.
 Zpět k Jukole ... román byl přeložen do zhruba třiceti jazyků, podle dostupných 
zdrojů (wiki :-) ) vznikly dva překlady do češtiny, z nichž je obvyklý spíše jen pře-
klad Vladimíra Skaličky z roku 1941. Jedním disponuje dokonce i Knihovna města 
Hradce Králové, je však k dipozici pouze prezenčně. Několik jich ale leží v regálech 
několika on-line dostupných antikvariátů.
 Stránka http://www.databazeknih.cz k němu uvádí: „Autorovo mistrovské dílo, 
jež psal téměř dvacet let a třikrát celé přepsal, je syntézou jeho uměleckých a politic-
kých názorů. Sedm bratří prchá před civilizací do lesů, aby bojovali s krutou přírodou 
a vlastními nectnostmi a po deseti letech se vrátili domů, připraveni stát se právoplat-
nými členy společnosti. Román je zajímavý i kompozičně.“ ... a jediný komentář v dis-
kuzi pak: „Něco jako pohádka, ale spíš Andersenova… i když měla šťastný konec, je 
tam až moc rvaček atd… trochu humoristické, jako divadelní hra, ale nevím jestli to 
byl záměr.“

 Na internetu lze dokonce dohledat v roce 2007 dokončenou bakalářskou práci 
studentky Ústavu jazykovědy a baltistiky Filozofické fakulty Masarykovy univer-
zity „Srovnání překladu Vladimíra Skaličky a překladu Antonie Svobodové“. Druhý 
uvedený pochází z roku 1940. Její anotace uvádí hned v úvodu „Na několika příkla-
dech chci ukázat, jak odlišně můze být interpretováno pro čtenáře jedno dílo dvěma 
překladateli.“ No, při překladu z Finštiny, koho by to překvapilo :-) .
 Závod, který se koná od roku 1949,  je proto i určitým odkazem na novodobé 
dějiny a vznik Finska a má tedy pro domácí hlubší význam. Je vnímán jako odkaz 
bratrů současné generaci, což má i konkrétní podobu, jelikož je při vyhlášení pří-
mo předán i vítězům.
 Jo a ta Venla. Tak ta byla v románu dívkou ze sousedství bratří, kteří o ní všichni 
snili. Nejstarší z nich, Juhani, jí i nabídl sňatek, to ale - ještě před útěkem mimo 
civilizaci - nedopadlo. Útěk byl nejen jistým vzdorem proti konvencím, ale bratři 
také neuměli číst, což byla podmínka připuštění k biřmování, což byla podmínka 
dospělosti - a až po jejím dosažení se mohli oženit. Ale podle hostitelů Janči si prý 
jednoho z Jukola bratrů nakonec vzala.
kade 
PS: Podle neprověřených zákulisních zpráv zvažuje švédské vydavatelství FirstApril 
Publishing pokračování příběhu v podobě velkolepé skandinávské ságy, do níž zapojí 
příběh norského vodopádu Sedm sester (Syv Systre).

Snažím se to všech-
no rozumně kombino-
vat
Ahoj Ňufe,
 tak nám řekni jak se to semlelo v 
Tvém případě, že jsi skončil ve Finsku?
 Do Finska jsem se dostal přes projekt 
Erasmus. Původně jsem chtěl do Švéd-
ska, protože jsem se vždy víc bavil se 
Švédy, běhal jsem za Kåre Falun a Finové 
pro mě byli trochu neznámá. S žádnou 
švédskou právnickou fakultou Masaryč-
ka smlouvu neměla, takže jsem nejdřív 
posílal mejly do Švédska a snažil se do-
mluvit nějakou tamní školu individu-
álně, bohužel to nedopadlo a tak jsem 
začal řešit nějaké náhradní možnosti. 
Vlastně jediná možná druhá volba pro 
orienťáka byly Helsinki. 

Po sezóně 2014 jsi přestoupil do klubu 
Kalevan Rasti, to je v orienťáku něco 
jako Barcelona ve fotbalu. Je teda 
fakt, že už jsi nějaký ten kraják vyhrál, 
tak se o tobě drafteři mohli doslech-
nout, ale přesto, jak se ti to podařilo?
 Už v létě po MS ve Finsku dávali vel-
mi atraktivní nabídky z Kalevanu a Ku-
bátikovy Tery. Kvůli nejisté budoucnosti 
a možnému studiu ve Švédsku jsem to 
musel tehdy odmítnout ale s Kaleva-
nem jsem zůstával v kontaktu. Když 
šance na Švédsko padly a naopak jsem 
uspěl ve výběrovém řízení na studium v 
Helsinkách, byl Kalevan celkem jedno-
duchá volba. 

Prozraď nám tedy něco více o klubu, 
jaká slavná jména za něj běhají a ja-
kých úspěchů v minulosti dosáhl? 
 V posledních letech je Kalevan na 
velkých štafetách téměř neporazitelný. 
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Taková bašta je v tamni menze za 
2,6 euro.

Švédskou 10milu vyhráli 4x za posled-
ních 5 let a na Jukole mají teď 3 vítěz-
ství v řadě. Lídr týmu Thierry Gueorgiou 
není zdaleka jediným běžcem světové 
špičky. V týmu je Švýcar Fabian Hertner, 
Francouz Philippe Adamski, výborní Fi-
nové Hannu Airila a Jere Pajunen a v ne-
poslední řadě Bet (pozn. red. - Honza 
Procházka, jeden z nejlepších našich o-
-běžců současnosti). 

Tam asi bude i pro reprezentanta ná-
ročné protlačit se na závodech jako 
Tiomila, Jukola nebo mistrovstvích 
štafetového charakteru do áčka...? 
Asi hraje roli i specializace na určité 
úseky?
 Přesně tak, dostat se do prvního 
týmu tak bude obzvlášť na Jukole, kde 
běží jen 7 běžců, velký oříšek. Skládá 

se to tak, aby na noční úseky byly spíš 
jistoty a pak na poslední úseky největší 
hvězdy, proto mě na Smålandskavlenu 
testovali v noci, asi se mnou počítají spíš 
na jeden z nočních úseků.

Výše už jsem věnoval značný prostor 
názvům finských klubů ... co znamená 
název toho tvého?
 Pochází z finsko-estonské mytologie, 
Kaleva byl dávný vládce Finska někdy v 
6. století a jeho jméno je spjato i s ob-
lastí okolo Joensuu. Rasti znamená kon-
trola a často se používá v názvu oddílu. 
Takže je to vlastně demonstrace síly :-)

Jak čtu na Tvém profilu, jsi tam na prá-
vech na University of Helsinki. Asi tam 
tedy musíš chodit do školy a nejspíš i 
plnit nějaké úkoly, práce, zkoušky. Jak 
se to daří skloubit s tréninkem, resp. 
společnými tréninkovými akcemi? Na-
víc Helsinki jsou relativně velké měs-
to, máš to aspoň z bydlení blízko do 

vhodných tréninko-
vých prostorů, resp. 
do klubovny (po-
kud teda trénujete i 
odtamtud)?
 Je to tak, cho-
dím regulérně do 
školy, na podzim 
jsem si toho naložil 
celkem dost, včetně 
intenzivního učení 
se jazyků (švédština 
a finština). Nakonec 
to bylo dost psycho, 
ve škole jsem trávil 
mnohem víc času, 
než jsem byl z Čes-
ka zvyklý, a i domácí 
přípravy byly dost 

Sorry Dádule, ale Ňufovo kolo je fakt 
hezčí :-)

náročné. Bydlel jsem přímo v centru 
Helsinek, takže do školy to bylo 5 minut 
na kole, běžecké tréninky na pobřeží po 
štěrkovitých cestách hned od domu. 
Městský park, což je regulérní les se 
skalními plotnami, spoustou detailů a 
bohužel taky spoustou cest asi 10 minut 
na kole. Vyjet do opravdového lesa trvá 
asi 30 minut autem, které mi naštěs-
tí půjčoval jeden z úžasných lidí, které 
jsem tady potkal, kdysi vítěz Tiomily 
s Kalevanem a nyní úspěšný právník, 
Urpo Väänänen. 

A vida, dostali jsme se k Finštině, jak 
to jde?
 Učil jsem se ji půl roku, naučil jsem se 
základy gramatiky, nějaká slovíčka, ale 
taky mi došlo, že mě to stojí tolik času 
a tolik úsilí, že to nemá pro zachování 
mého duševního zdraví cenu. Pro mě je 
nejhorší slovní zásoba, protože ta slova 
jsou naprosto odlišná od všech jazyků, 
se kterými člověk přijde do styku, tak-
že se to vlastně musí učit všechno na-
zpaměť. Skoro ke ka-
ždému slovu jsem si 
musel vymyslet něja-
kou mnemotechnic-
kou pomůcku, takže 
celý proces trvá tak 
3x déle než při učení 
jiných jazyků. Takže 
jsem to vzdal, občas 
na ulici potkám něco, 
čemu rozumím a ně-
jaké to slovo člověk 
taky chytí, ale to je 
tak vše.

Nezbytným pro-
středkem je bicykl 
-  jak jsi přišel ke své-

mu úžasnému kousku, na inzerát? 
 Kolo jsem sehnal naprostou náho-
dou hned první den od svého tutora. 
Povídali jsme si, já jsem říkal, že si co nej-
rychleji potřebuju sehnat kolo, abych 
mohl lítat po Helsinkách a on se zamy-
slel a řekl, že jedno kolo navíc doma má, 
tak že mi ho půjčí

Jak u vás funguje trénování po spo-
lečenské stránce, jak často jsou spo-
lečné tréninky nebo naopak jak často 
běháš sám, resp. třeba jen ve dvojici, 
trojici s někým z kolegů?
 Kalevan sídlí v Joensuu, což je měs-
to asi 450km severovýchodně od Helsi-
nek. Moc lidí přímo tam nebydlí, takže 
společné tréninky probíhají formou 
soustředění. Kromě několika velkých 
soustředění, kam jezdí i všechny zahra-
niční hvězdy, pořádá Kalevan spoustu 
víkendovek, kam se sjíždí většina lidí, 
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Ňuf nyní obléká stejný dres jako bož-
ský Thierry nebo ještě božštější Bet. 
Zde s ním pózuje jiná mladá naděje, 
Lauri Nenonen, účastník MSJ v ČR.

kteří bydlí ve Finsku. V Helsinkách není 
moc tréninků od elitních klubů, orien-
ťák je tady spíš masový koníček, takže 
většinou trénuju sám, občas využívám 
připravené tréninky ve skupině talento-
vaných juniorů.

Finsko je docela veliká země s odlehlý-
mi a dopravní dostupností docela ná-
ročnými lokalitami, předpokládám, 
že to záleží na termínovce, ale kolikrát 
tak za sezónu se konají opravdu celo-
republikové závody, jak často se třeba 
i létá (ve vašem případě tedy z jihu na 
sever)?
 Drtivá většina obyvatel je rozprostře-
na na ne zas tak obrovském území a vět-
šina závodů se tak pořádá spíš na jihu 
Finska. Celorepublikové závody mají 
podobný charakter jako u nás. Dlouho-
dobá huippuliiga je obdobou Českého 
poháru a Mistrovství Finska jsou na roz-
díl třeba od Norska jen víkendovou zá-
ležitostí několikrát za sezonu.

Oproti nám jsi o něco severněji, takže 

se teď musíš smířit s delší tmou, jak je 
to ale se sněhem, díky přímořskému 
klimatu vám možná nekomplikuje ži-
vot tak jako dál na sever ve vnitroze-
mí?
 Je to tak. Musím přiznat, že mi krátký 
den nedělá příliš dobře, navíc doteď ne-
napadl pořádně sníh, všude jsou takové 
zbytky sněhu a led, teploty jsou stále 
kolem 3 stupňů a počasí je zamračené 
tesklivé. To nejhorší snad mám za se-
bou, v průběhu ledna a února vždy ale-
spoň na pár týdnů napadne sníh, takže 
se na běžkách pojezdit dá, počasí se 
zlepšuje a světlo se prodlužuje. 

Asi ti tedy nezbývá moc času na jiné 
aktivity než je škola a orienťák, nic-
méně univerzita je jistě plná studentů 
a studentek, předpokládám, že i pes-
tré národnostní směsi - jaký je tamní 
společenský život a jak ho stíháš?
 Snažím se to všechno rozumně kom-
binovat, abych nemusel litovat, že jsem 
si něco nechal ujít. Překvapivě je mezi 
spolužáky nejvíce Francouzů a Němců. 
Diskuze o rozdílných kulturách je nej-
častější téma a na rozšíření obzorů je to 
perfektní.

Jak ti to vychází finančně, musíš řešit i 
nějaké brigády nebo má člen elitního 
klubu i nějakou finanční podporu, kte-
rá ti v tomto usnadňuje život?
 Podzim byl bohužel finančně dost 
vyčerpávající. Bydlení je v Helsinkách 
dost napálené a můj byt v v centru Hel-
sinek, zajištěný přes školu a přidělený 
organizací vlastnící byty pro studenty 
v Helsinkách, byl dražší než celé mé sti-
pendium od Evropské unie. S podporou 
rodičů a taky Kalevanu se to nakonec 
nějak zvládlo. Na jarní semestr jsem se 

přestěhoval do levnějšího ubytování v 
helsinském Bronxu, takže pokud mě ni-
kdo neoloupí, tak bych měl mít rozpo-
čet vyrovnaný.

Do kdy máš vlastně finský pobyt mo-
mentálně naplánovaný, resp. může se 
stát, že si ho prodloužíš - Erasmus asi 
ale natáhnout nejde, takže to by jsi asi 
musel v ČR přerušit  studium?
 Původně jsem měl domluvený po-
byt jen na jeden semestr s možností 
prodloužení i na jarní semestr. Této 
možnosti jsem využil, takže sice nejspíš 
ztratím 1 rok studia v ČR, ale snad toho 
nebudu muset litovat. Škola je tu kvalit-
ní nejen po právnické, ale také jazykové 
stránce. Momentálně mám naplánova-
ný návrat do Česka na konci května.

Co ti ve Finsku nejvíc chybí z českých 
zvyklostí, třeba společenských, kul-
turních, jídelních, ...?
 Kromě českých cen je to hlavně dob-
rý chléb a cenově dostupné dobré pivo. 
Zdejší patoky snad ani na tu regeneraci 
nejsou dobré.

Co z českých zvyklostí ti tam naopak 
opravdu nechybí? 
 Ve škole snad jen nadřazený přístup 
profesorů a požadování encyklopedic-
kých znalostí. Tady je přístup mnohem 
přátelštější a mnohem důležitější je cel-
kové porozumění problematice a vlast-
ní názor. Dokonce i zkoušky probíhají 
spíše formou eseje na danou otázku než 
na exaktní vyjmenování telefonních se-
znamů.

Jak bys celkově zhodnotil uplynulou 
sezónu? Medaile z mistrovství Evropy 
(kde je konkurence vyšší než na MS) 

musela být určitě jak úžasným nakop-
nutím, tak i určitým zadostiučiněním 
za tréninkovou dřinu. MS bylo předpo-
kládám přinejmenším hodnotným zá-
žitkem i zkušeností, pak dvě medaile 
na AMS před domácím publikem..
 Sezonu hodnotím maximálně po-
zitivně. O medaili z ME jsem před se-
zonou ani nesnil, medaile z AMS byly 
splněným cílem a účast na MS byla taky 
pozitivní, i když jsem tam s výkonama 
úplně spokojený nebyl.

Vybavíš si nějaký loňský závod až tak, 
že bys ho označil za svůj nejdrsnější? 
 Letos se mi do paměti nic mimořád-
ného nezapsalo. Kopcovitá klasika na 
MS v Itálii byla kratší než o rok dříve ve 
Finsku a nejspíš jsem měl i lépe natré-
nováno, takže jsem to přežil celkem ob-
stojně.

A obvyklá fráze v ponovoročních otáz-
kách na sportovce - jaké máš cíle pro 
tento rok? Teď asi nejsi úplně v náladě, 
na blogu (http://jpetrzela.wix.com/
nuff) se můžeme dočíst, že od Vánoc 
tě stíhají zdravotní problémy, ale při-
nejmenším vydařená loňská sezóna je 
snad dobrou motivací...
 Bohužel se mi zdravotně nedaří úpl-
ně podle představ už od poloviny listo-
padu, kdy jsem začal mít problém s ko-
lenem a stále se toho nemůžu tak úplně 
zbavit. Přes Vánoce jsem v Česku kromě 
boje s nemocí navštěvoval fyziotera-
peutku, takže snad jsem na správné ces-
tě, abych se konečně mohl vrhnout zpět 
do plného tréninku. Cílem zůstává účast 
na MS ve Skotsku a vylepšení mých vý-
konů a výsledků z minulého roku, takže 
o motivaci je postaráno, snad bude tělo 
spolupracovat.
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Z akončili jsme sezónu
8. - 9. 11. 2014, Srbsko (to v Českém ráji)

 Promyšleně připraveni povinnými 
pěti plus párem Pé jsme proputova-
li podzimní pahorkatinu pro postižení 
plánu pořadatelů. Považte: pikaču, papí-
rová popelnice, plastová popelnice, pa-
roháč prakem pálící plechovku prošlého 
plzeňského, pingl podnosem podbízejí-
cí pívo, pracháč plný portmonek, plno 
prodejných prostituek, pohádkových 
princezen, policejní pejsek, polární pin-
guín, peřina + polštář + prostěradlo, 
podezřelá pardubačka, .... Proti prochá-
zející poutníci pouze překvapivě poulili 
panenky. Pouze pAlda přefik pomelo. 
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Výsledkový servis
1. 1. - 31. 12. 2014

MS
Trentino, Venezia, 5.-13.7.2014, Itálie

Sprint
H
1.   Bobach Soren (DEN)   15:37
8. Procházka Jan   16:08
17. Král Vojtěch  16:34
21. Rafal Podzinski  16:49
33.  Nykodým Miloš   17:21

D
1.    Wyder Judith (SUI)  15:32
20.  Šístková Iveta   17:27
39.  Horčičková Vendula   18:36
41.  Knapová Jana  18:53

Klasika
H
1.   Gueorgiou Thierry (FRA)  94:45
17.  Šedivý Jan   105:16
22.  Petržela Jan   106:07
33.  Kodeda Štěpán   109:20

D
1.   Mironová Světlana  79:44
20.  Omová Michaela   88:48 
21.  Juřeníková Eva   88:50
23. Zvěřinová Martina  89:55
54.  Macinská Jana  107:15

Middle
H
1.   Lundanes Olav (NOR)  38:12
10.  Procházka Jan   41:57
12. Nykodým Miloš  42:28
35. Král Vojtěch  44:55
D
1.   Billstam Anika (SWE)   37:03
18.  Šístková Iveta   42:42
27.  Juřeníková Eva   44:28
36. Knapová Jana  47:42
49.  Macinská Jana  52:38

Sprintové štafety 
1.  Švýcarsko  59:04
(Friedrich, Hubmann, Kyburz, Wy-
der) 
7. Česká republika  60:32
(Zvěřinová, Král, Procházka, Šístková) 
20. Polsko 64:41
(Faron, Kowalski, Podzinski, Gwozdz)

Štafety
H
1. Švédsko  117:58
(Leandersson, Johansson, Bergman) 
6.  Česká republika  124:35
(Petržela, Šedivý, Procházka)  

(Kodeda, Kubát, Nykodým)

D
1. Švýcarsko 
(Gross, Hauswirth, Wyder)  93:00
10. Česká republika 
(Zvěřinová, Juřeníková, Duchová)  
128:34

Světový pohár

Middle (13. závod, Liestal, 4.10.)
1. Daniel  Hubmann SUI 32:49
12. Jan  Petrzela 35:30

Sprint (14. závod, Liestal, 5.10.)
1. Daniel  Hubmann SUI 15:00
26. Jan  Petrzela 16:33

Akademické MS 
Olomouc, 21.-28.7., ČR

Sprintové štafety 
1.  Švýcarsko  55:27
(Jenzer, M. Hubmann, Gross, Kyburz)
3.  ČR 57:14
(Horčičková, Nykodým, Šístková, Král)

Sprint
H
1.   Matthias Kyburz (SUI)   14:13,8
13. Pavel Kubát  15:15,4

D
1.  Karolin Ohlsson (SWE) 14:09,8
28. Denisa Kosová 16:55,9

Klasika
H
1.   Frederic Tranchand (FRA)   
   79:14
8. Jan Petržela 87:30
20. Pavel Kubát 90:43

D
1. Goril Ronning Sund 68:06
25. Denisa Kosová 80:07

Middle
H
1.   Albin Ridefelt (SWE) 31:44
3.  Jan Petržela 32:32 
 
Štafety
H
1. Švédsko  93:30
(Andersson, Ridefelt, Sjöberg) 
2.  Česká republika 1  93:56

12. Polsko 134:44
(Podzinski, Pawlak, Kowalski)

D
1. Švýcarsko 
(Lüscher, Hauswirth, Wyder)  111:21
9. Česká republika  128:34
(Zvěřinová, Juřeníková, Šístková) 

ME 
Palmela, 9.-16.4. Portugalsko

Sprint
H
1. Leandersson Jonas (SWE)  14:25
9. Král Vojtěch   14:47
18. Procházka Jan  15:04
22.  Petržela  Jan   15:14
31. Nykodým Miloš  15:28

D
1.    Wyder Judith (SUI)  15:29
19.  Duchová Iveta   16:58

Middle
H
1.   Hubmann Daniel (SUI) 32:23
4.  Procházka Jan   33:32
10.  Král Vojtěch   34:18
27.  Kodeda Štěpán   35:30
71. Petržela Jan  38:53
93. Kubát Pavel  41:54

D
2.   Soes Signe  30:45
20.  Juřeníková Eva   34:26 
27.  Omová Michaela   35:02
33. Zvěřinová Martina   35:44

Long
H
1.   Hubmann Daniel (SUI) 90:23
25.  Kubát Pavel   98:10
26. Kodeda Štěpán  98:45

D
1.   Wyder Judith (SUI)  70:19
8.  Juřeníková Eva   75:06
23.  Omová Michaela   81:01
25. Knapová Jana  81:12

Štafety
H
1. Švédsko 
(Leandersson, Johansson, Bergman) 
108:27
2.  Česká republika 
(Petržela, Král, Procházka)  108:31
18. (nered.) Česká republika 2  116:11

(Nykodým, Petržela, Král)  
(9. nereduk.) Česká republika 2 99:43
(Chromý, Kubát, Kodeda)

D
1. Švédsko  91:29
(Forsgren, Karlsson, Strand)
2.  Česká republika 1  91:44
(Horčičková, Knapová, Šístková)  
(7. nereduk.) Česká republika 2 96:43
(Kabáthová, Kosová, Indráková)

MS juniorů
Borovec, 21.-28.7., Bulharsko

Klasika
Muži:
1.  Anton Johansson (SWE)   75:17 
3. Minář Marek   78:45
11. Semík Ondřej  83:16
35. Hubáčk Jonáš  88:29
44. Horvát Petr  91:09
50.  Kettner Vojtěch  92:29
79. Horák Patrik  99:11
87.  Mateusz Dzioba 101:17

Ženy:
1.  Gunvor Hoydal (NOR)  68:15 
33. Štičková Anna   87:10 
35. Hiršová Gabriela   87:26
54.  Chromá Kateřina  92:28
57. Chládková Simona   94.24
70. Novotná Markéta  99:33

Middle
Muži:
1.  Miika Kirmula (FIN)  28:58 
37.  Semík Ondřej    38:52
44.  Horák Patrik    41:09
46.  Kettner Vojtěch    42:33
53.  Minář Marek  47:47

Ženy:
1. Sina Tommer (SUI)   28:43 
19.  Chromá Kateřina   34:35 
48.  Chládková Simona    44:02
51.  Hiršová Gabriela    45:27

Sprint
Muži:
1.  Tim Robertson (NZL)   14:41 
16. Jonáš Hubáček   15:28 
35.  Minář Marek    15:54
39.  Mateusz Dzioba  15:56
40. Ondřej Semík  15:57
40. Horák Patrik  15:57
45. Horvát Petr  16:00
61. Kettner Vojtěch  16:16

Ženy:
1. Sara Hagstrom (SWE)   13:15
10.  Kulhavá Eliška   13:59
23.  Chromá Kateřina   14:19
46. Štičková Anna   14:57
62. Hiršová Gabriela  15:30

Štafety
M16
1.  Finsko   95:58
(Eerola, Julkonen, Heikkila) 
3. Česká republika  105:04
(Sýkora, Hirš, Vandas)  

M18
1. Norsko 
(Bjorlo, Molnvik, Lillevold)  111:47
10. Česká republika  129:56

(Mudrák, Fürst, Kettner)      
W16
1.   Česká rep. 79:36
(Čechová, Jánošíková, Vyhnálková) 

W18
1.   Česká rep.  106:36
(Kulhavá, Hiršová, Štičková) 
3. Polsko 107:52
(Hornik, Wanczyk, Cych)

MS veteránů
Porto Alegre, 1.-8.11.2014, Brazílie

Sprint
M75A
1. Jurij Grišanov RUS  10:59
19. Jan Mikulecký  17:26

Klasika
M75A
1. Jurij Grišanov RUS  45:22
23. Jan Mikulecký 1:18:13

Juniorský evropský 
pohár
Lommel, 3.-5.10., Belgie

Sprint
W18
1. Josefine Lind (DEN) 14:10
13. Klára Novotná 15:12

Klasika
W18
1. Tilda Johansson (SWE) 59:41
27. Klára Novotná 72:03

Štafety
W18
1. Dánsko 98:48
(Bevensee, Tillingsoe, Lind)
7. Česká republika 102:32
(Novotná, Hlubučková, Štičková)

IOF world ranking
Muži:
1. Hubmann Daniel  SUI
2. Hertner Fabian   SUI

87. Novotná Markéta  16:22

Štafety
Muži:
1. Švédsko 
(Hellstrom, Hector, Johansson) 96:30
2. Česká republika 
(Semík, Hubáček, Minář)  96:40
11. Polsko 101:01
(Dzioba, Wolowczyk, Parfionowicz)

Ženy:
1. Švédsko 
(Johansson, Sandberg, Hagstrom) 
98:18
9. Česká republika 
(Novotná, Štičková, Chromá) 108:55

ME dorostu
Strumica, 25.-28.6., Makedonie

Sprint
W16
1. Aebersold Simona  11:51
2. Jánošíková Tereza  12:07
3. Čechová Tereza  12:21
4. Vyhnálková Barbora  12:24

M16
1.   Esteves Ricardo (POR)  11:51
3. Sýkora Vojtěch   12:25
4. Vystavěl Ondřej  12:34
16.  Daniel Vandas   13:12

W18
1.   Cych Weronika  13:29  
6.   Chládková Simona  13:58
12. Hiršová Gabriela  14:26

M18
1.  Ojanaho Olli  12:15
16. Mudrák Štěpán  13:07

Klasika
W16
1.  Szuromi Hanga (HUN)   40:29
3. Jánošíková Tereza  41:32
9.  Kopecká Anna  43:50
10. Čechová Tereza  43:54
11. Vyhnálková Barbora  45:18

M16
1. Daniel Vandas   45:43
6. Sýkora Vojtěch  51:58
20. Vystavěl Ondřej  58:33

W18
1. Müller Hanna (SUI)  50:21
3. Štičková Anna  51:10
16. Kulhavá Eliška  56:38
30.  Cych Weronika 61:01

M18
1.  Ojanaho Olli (FIN)  46:32
10. Fürst Matouš   53:52
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3. Kyburz Matthias  SUI
25. Procházka Jan  CZE
31. Král Vojtěch  CZE
47. Petržela Jan  CZE
54. Kodeda Štěpán  CZE
57. Nykodým Miloš  CZE
96. Šedivý Jan  CZE

Ženy:
1. Alexandersson Tove  SWE
2. Wyder Judith   SUI
3. Alm Moeller Maja  DEN
39. Juřeníková Eva  CZE
55. Šístková Iveta  CZE
59. Omová Michaela  CZE
60. Knapová Jana  CZE
93. Zvěřinová Martina  CZE
97. Kabáthová Eva  CZE

MČR v nočním OB 
UOL, Daskabát, 26.4.2014

D16
1. Chaloupská Barbora  36:18
13. Cych Agnieszka  47:13
19. Kubíčková Jana  50:33

D18
1. Chládková Simona(LPU)  42:47
9. Machačová Michaela  51:30
17. ŠádkováMartina  60:17

D20
1.   Svobodová Lenka  48:43

D21
 1.  Kabáthová Eva (ZBM) 58:07
 6.  Kosová Denisa  71:01
11. Valešová Jana 76:41

D40
1. Škorpilová Jana (SJC) 46:26
3. Chaloupská Pavlína 49:41

H16
1.   Hirš Otakar (ZBM) 38:49
7.   Chvátil Šimon  45:13
18. Kavalír Jáchym  54:08

H18
1. Čech Jan (SJI)  46:23 
5. Horáček Petr  53:05
21. Mašata Matěj  63:15

H20
1.  Minář Marek (ASU)  56:44
4. Dzioba Mateusz  61:42

H21
1.   Petržela Jan   64:34
16. Panchártek Jan  85:51
33. Müller Martin  94:52
34. Kadeřávek Petr  96:16

H75

3. Svobodová Lenka  35:02

D21
1. Horčičková V. (UOL)  37:15
13. Topinková Monika  42:09
18. Čepová Daniela  47:58
21. Kosová Denisa  50:19

D40
1. Chaloupská Pavlína  45:30
8. Růžičková Kamila  55:23

D45
1. Kovaříková M. (TRI)  37:28 
2. Novotná Petra  38:16

D50
1.  Smutná Jana (VAM)  42:11
8. Kubíčková Marcela  61:41

D55
1. Rosecká Alena (PZR)  40:29
12. Běhounová Jiřina  69:26

H18
1. Kettner V. (KAM)  29:10
12. Lucerski Maciek  41:53 

H20
1. Berger Xander (ZBM)  30:02
6. Dzioba Mateusz  35:34

H21
1. Šedivý Jan (PGP)  37:13
5. Petržela Jan  38:48 
18. Kubát Pavel  43:38

H35
1. Štěpánek M. (TBM)  41:21
13. Mašata Roman  51:17
17. Vítek Tomáš  52:35

H45
1. Pollák Jozef (SVK)  42:45
4. Kavalír Karel  45:36
17. Kamenický Jan  58:23

H55
1. Leibiger Jens (D)  41:41
21. Vykysalý Miroslav  78:12

H70
1. Vlach Oldřich (BOV)  53:17
5. Rychlý Rudolf  61:39

H75
1. Havlík Jaroslav (SJC)  44:42
4. Mikulecký Jan  60:51

MČR sprintových štafet  
SHK, Smiřice, 14. 9. 2014

DH18
1.PHK 1  52:40
(Chaloupská, Mašata, Novotná, Vandas)

1. Havlík Jan (SJC)  57:35
2. Mikulecký Jan  63:57
 

MČR ve sprintu
ZBM, Znojmo, 8.5.2014

D16
1.  Čechová Tereza (SJI) 11:47
9.   Chaloupská Barbora 13:38

D18
1.  Štičková Anna (LLI) 14:55
7.  Cych Weronika 16:08
20. Šádková Michaela 17:58
25. Novotná Klára 18:43
32. Machačová Michaela 21:07

D20
1. Bořánková K. (KAM) 15:37
2. Svobodová Lenka 15:46

D21
1. Duchová Iveta (LPU) 16:33
10. Topinková Monika 18:00
13. Kosová Denisa 18:09

D45
1. Kamenická Lenka 16:57
2. Novotná Petra 17:32

H16
1. Sýkora Vojtěch (LCE) 11:49
3.  Vandas Daniel 12:46
10. Chvátil Šimon 14:09

H18
1.  Navrátil Šimon (PGP) 12:51 
11. Horáček Petr 14:12
12. Mašata Matěj 14:16

H21
1. Král Vojtěch SSU 14:44
3. Losman Petr 15:29
5. Petržela Jan 15:37
13. Kubát Pavel 16:05
14. Kamenický Jakub  16:07

H45
1. Škvor Martin  16:22
2. Novotný Milan  16:26 

H70
1. Vlach Oldřich  17:44
8. Rychlý Rudolf  48:12

MČR na krátké trati
ASU, Teplice nad Metují, 21-22.6.2014

D16
1. Sieglová Eliška (PGP)  28:21
7.  Chaloupská Barbora  33:38

D20
1. Novotná Markéta  33:03

14. PHK 2  57:31
(Šádková M., Starý, Machačová, 
Růžička)
23. PHK 3  60:38
(Kubíčková, Bendák, Kavalírová, 
Chvátil)
32. PHK 4  65:34
(Hápová, Kavalír, Koderičová, M. 
Maňák)
34. PHK 5  88:24
(L.Šádková, Horáček, L.Novotná, 
Kučera)

DH21
1.PGP 1  56:00
(Tichovská, Šedivý, Spurná, Procházka)
3. PHK 1  57:57
(Čepová, Losman, Kosová, J.Kame-
nický)
11. PHK 2  60:31
(Novotná, Panchártek, Svobodová, 
Azeb)
17. PHK 3  62:00
(Šímová, Balcar, Balcarová, Šabatka)
28. PHK 4  67:33
(Kamenická, Müller, Balcarová, 
Zelenka)

DH14
1.VČO 1  43:36
(Rückerová, Rücker, Kochová, Metelka)
14. PHK 1  55:59
(Metelková, Kučera, Chvátilová, 
Neumann)

DH180
1.PGP 1  56:10
(Kožinová, Kondrát, Mullis, Janovský)
4. PHK 1  60:58
(Novotná, Kamenický, Růžičková, 
Metelka)

DH140
1. SRK 1  62:39
(Šklíbová, Filip, Filipová, Potštejnský)
5. PHK 1  70:58
(Z. Kavalírová, Kadeřávek, Chvátilová, 
Chvátil)

MČR na klasické trati
BOR, Osečná, 27. – 28. 9. 2014 

D16
1. Čechová Tereza, SJI  37.17
3. Chaloupská Barbora  40.29
15. Kubíčková Jana  49.22

D18
1. Szuromi Luca, 17H  52.53
2. Novotná Klára  53.59
29. Machačová Michaela  53.48
35. Kavalírová Julie  67.21
36. Cych Weronika  42.18
37. Šádková Martina  44.18
50. Šádková Lucie  58.58

19. Mašata Roman  88.50
37. Chvátil Jiří  92.02

H45
1. Schniedegerg Nils, 45D  57.57
7. Novotný Milan  65.41
16. Kavalír Karel  69.19

H50
1.Egei Tamás, 17H  57.14
42. Hlaváček Lubomír  85.07

H55
1.Václavek Tomáš, STE  48.29
8. Běhoun Pavel  60.04
9. Dušátko Petr  60.43

H75
1.Havlík Jaroslav, SJC  47.14
4. Mikulecký Jan  62.35
5. Novotný Petr  70.32 
 

MČR štafet
VPM, Starý Plzenec, 11. 10. 2014

D18
1.PHK 1  95.19
(Chaloupská, Cych W., Novotná)
16. PHK 2 117.25
(Šádková M., Kavalírová, Machačová)
22. PHK 3 126.22
(Koderičová, Kubíčková, Cych A.)

D21
1.UOL 1 114.36
(Jakobová, Horčičková, Poklopová)
8. PHK 1 122.59
(Novotná, Čepová, Kosová)
17. PHK 2 140.52
(Šímová, Svobodová, Azebová)

D105
1.TBM 1 110.18
(Macúchová, Ptáčková, Kozáková)
10. PHK 1 133.29
(Samková, Rychterová, Kunartová)

H18
1.JPV 1  115.48
(Kočí, Hirš, Vystavěl)
5. PHK 1  119.37
(Bendák, Růžička A., Vandas)
7. PHK 2  123.06
(Starý, Chvátil, Mašata)

H21
1.PGP 3  126.02
(Flašar, Šedivý, Prcházka)
4. PHK 1  131.20
(Kamenický, Kubát, Petržela)
14. PHK 2  149.59
(Panchártek, Losman, Šabatka)
43. PHK 3  169.01
(Zelenka, Azeb, Justa)

D20
1. Chromá Kateřina, ZBM  54.49
9. Svobodová Lenka  63.03
10. Novotná Markéta  64.00

D21
1. Kabáthová Eva, ZBM  68.56
26. Kosová Denisa  73.00
27. Čepová Daniela  73.40
63. Kamenická Kateřina  58.37
70. Azebová Nina  61.48

D40
1.Podmolíková Dagmar, TZL  51.12
8. Chaloupská Pavlína  57.32
31. Chvátilová Pavlína  62.25

D45
1.Novotná Petra  47.36

D50
1. Smutná Jana, VAM  44.11
18. Novotná Ivana  64.15
21. Panchártková Jitka  66.31
28. Kubíčková Marcela  63.21

D55
1. Víchová Ladislava, LPU  52.46
12. Běhounová Jiřina  65.40

H16
1.Sýkora Vojtěch, LCE  54.15
22. Chvátil Šimon  54.45
29. Kavalír Jáchym  59.33
36. Maňák Michal  49.16
60. Mašata Metoděj  88.39

H18
1.Fürst Matouš, LLI  61.57
17. Růžička Adam  72.49
19. Mašata Matěj  63.37
49. Lucerski Maciek  88.29

H20
1.Semík Ondřej, KAM  65.11
6. Dzioba Mateusz  75.13

H21
1.Šedivý Jan, PGP  100.33
24. Kamenický Jakub  115.40
32. Losman Petr  90.21
55. Panchártek Jan  106.59
80. Kadeřávek Petr  85.50
99. Šabatka Zdeněk  70.12
114. Azeb Karim  87.13

H35
1.Skripnik Štěpán, SCP  75.07
5. Vítek Tomáš  82.19
10. Tihon Michal  91.39

H40
1.Ondráček Radim, EKP  65.46
10. Chaloupský David  80.49
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H105
1.LCE 1  122.15
(Horyna, Zicha, Hanslian)
3. PHK 1  130.04
(Kadeřávek, Vítek T., Vítek P.)
17. PHK 2  148.10
(Mašata, Kunart, Tihon)

H135
1.KAM 1  100.22
(Škvor, Kovářík, Kozák)
6. PHK 1  107.42
(Kavalír, Kamenický, Novotný)

MIX
1.LPU 1  74.27
(Čermák, Klapal, Waněk)
15. PHK 1  95.36
(Kamenická, Balcarová, Kavalír J.)

MČR družstev
VPM, Starý Plzenec, 12. 10. 2014

HD14
1.VCO 1 198.49
(Metelka, Kochová, Štefan, Štreglová, 
Chrástová, Rücker, Peterová, Rusin)
5. VCO 2 209.18
(Roudný, Kosová, Tuma, Koberová, 
Vandasová, Flegl, Thýnová, Volák)

HD18
1.PHK 1  261.48
(Bendák, Chaloupská, Růžička A., Cych 
W., Mašata, Novotná, Vandas)
14. PHK 2 314.11
(Starý, Machačová, Chvátil, Kubíčková, 
Kavalír, Šádková, Lucerski)
17. PHK 3 334.37
(Horáček, Koderičová, Kučera, Kavalíro-
vá, Samek, Cych A., Maňák)

HD21
1.PGP 1  269.01
(Matějů, Ryšavá, Flašar, Tichovská, 
Šedivý, Matějů, Procházka)

2. PHK 1 269.58
(Losman, Čepová, Kamenický, Kosová, 
Petržela, Novotná, Kubát)
12. PHK 2 303.40
(Panchártek, Šímová, Šabatka,  Svobo-
dová, Vítek P., Kamenická, Balcar)

HD175
1.  TBM 189:53
(Ehl, Kozáková, Štěpánek, Macúchová, 
Čech) 
12.  PHK 1 246:34
(Mašata, Kunartová, Kadeřávek, Rychte-
rová, Kunart)

HD225
1.PGP 1  186.00
(Tesař, Ryšavá, Tichovský, Tichovská, 

56.  PHK D  4

D18 
1.    LPU  162 
2.    PHK A  153 
3.    TRI A  137
23.  PHK B  39
35.  PHK C  9

H18 
1.    LCE   176 
2.    SJI   148 
3.    PHK A  136
8.    PHK B  98
38.  PHK C  4

Český pohár
 
Ženy
1. Zvěřinová Martina LPU  168
10. Kosová Denisa  97
18. Topinková Monika  52
37. Čepová Daniela  13

Muži
1. Nykodým Miloš ZBM  188
6. Losman Petr  119
8. Petržela Jan  116
18. Kamenický Jakub  71
35. Kubát Pavel  35
76. Panchártek Jan  5
86. Balcar Aleš  1

Český pohár veteránů
D
1. Rosecká Alena LPU  214
17.  Novotná Petra  167
19. Běhounová Jiřina      167 
41. Kubíčková Marcela  142
76. Hejnalová Hana    109
84. Chaloupská Pavlína  99
139. Balcarová Eva  76
159. Panchártková Jitka  69
162. Samková Renáta  67
190. Chvátilová Pavlína  61
214. Jiranová Alena  55
309. Azebová Martina  33
310. Kavalírová Zuzana  33
317. Růžičková Kamila            30
325. Kavalírová Kateřina  28
329. Maňáková Silvie  27
422. Čapková Petra  17
467. Kopecká Marcela  13
545. Hlaváčková Renata  9
549. Kubečková Zdena  8
552. Metelková Taťána  8
581. Novotná Ivana  7
625. Vlkanova Hana  5
694. Zelenková Lenka  3

H
1. Vlach Oldřich BOV  218
27. Běhoun Pavel   172
35. Kavalír Karel  162

Janovský)
5. PHK 1 192.55
(Kavalír, Samková, Kamenický, Novot-
ná, Novotný)

MČR v Horském OB
ČAR, Liberec, 1. -2. 10. 2014

HH
1.Udržal Tomáš/Skripnik Štěpán  
    446.02
29. Kadeřávek Petr/Tihon Michal  
    689.53

HD
1. Zuzánek Ďuňďa / Zuzánková Tereza  
    372.52
2. Čepová Daniela/Štěrba Zbyněk  
    394.33
4. Kosová Denisa / Kamenický Jakub  
    430.55
11. Balcar Aleš / Balcarova Jana   
    463.59

P
1. Mudrák Štěpán / Kettner Vojtěch  
   200.19
20. Kavalír Jáchym / Machačová Micha-
ela  311.26
21. Kopecká Anna / Chaloupská Bára  
   312.41
26. Šádková Martina / Myslivcová 
Markéta 329.20

Česká liga klubů
DOROST
1. PHK 256 
2. JPV 215 
3. LPU 194

DOSPĚLÍ
1. ZBM 263 
2. PGP 250 
3. LPU 232
4. PHK 219

Český pohár štafet 
D21 
1.    LPU   171 
2.    ZBM  164 
3.    UOL   
143 
5.    PHK A  133
16.  PHK B  57
39.  PHK C  3

H21 
1.    ZBM   234 
2.    PHK A  204 
3.    LPU  192
17.  PHK B  101
43.  PHK C  25

65. Novotný Milan  134
 87. Mikulecký Jan           122
158. Kamenický Jan          92
169. Dušátko Petr    87
234. Rychlý Rudolf      68
241. Novotný Petr   66
285. Hlaváček Lubomír  58
305. Chvátil Jiří  53 

Žebříček A
D16
 1. Čechová Tereza SJI  619.79
 4. Chaloupská Barbora  572.49

D18
 1. Štičková Anna LLI  615.62
 3. Novotná Klára    589.20
 24. Šádková Martina        465.83
 26. Machačová Michaela        456.03

D20
 1.  Chromá Kateřina ZBM  609.83
 4.  Svobodová Lenka  590.06
 5. Novotná Markéta  577.21
   
H16A
 1. Sýkora Vojtěch LCE   616.37
 2. Vandas Daniel    608.87
 12. Chvátil Šimon  526.70
 31. Mašata Metoděj  372.02
    
 H18A
 1. Kettner Vojtěch KAM  608.04
 9. Mašata Matěj  556.87
22. Růžička Adam  479.55
34. Horáček Petr  344.73

Žebříček B-Čechy
 
D14
 1. Peterová Jana DOB    511.01
 26. Hápová Petra           341.54    

D16 
 1. Sokolářová Šárka TUR  522.72
 3. Kubíčková Jana    474.21

D18
1. Roškotová Lucie TUR  514.48
9. Šádková Lucie  342.34

D35
1. Nechanická D. OSN  513.67
6. Samková Renáta  397.81
10. Chvátilová Pavlína      262.57

D50
 1.Voltrová S. ROZ  548.15
 4.  Kubíčková Marcela       457.22
 6.  Hejnalová Hana  428.01
 7.  Panchártková Jitka      386.87 

 10. Hápová Petra   1085.65

D14D
 1. Hlaváčková Petra         1198.29
 7. Novotná Lucie  730.00
 11. Kopecká Kateřina   200.00    

H10C
 1. Kolář Šimon HOR      1259.71
 2. Neumann Matěj  1215.12
 18. Pompach Lukáš  591.64
 23. Novotný Lukáš  357.02

H12C
 1. Rücker Jan HOR  1260.71
 4. Chaloupský Jakub  1182.67
16. Bárta Šimon  930.04
32. Vybíral Jan  315.58

H12D
 1. Hanák Dominik LTU  1227.29
 5. Poláček Radim  1095.01

H14C
 1. Rusin Jan BRU  1242.54
 2. Metelka Ondřej  1205.71
 14. Samek Tomáš  938.77
 25. Kučera Jan    470.84

Východočeský pohár 
žactva – podzim
 D10C
 1. Metelková Michaela  841.21
 2. Čapková Anna  792.67
 4. Chvátilová Johana  781.89
 8. Neumannová Alžběta  684.25
 14. Kopecká Martina  340.53
 17. Kučerová Amálie  194.09
 19. Zurynková Jana  146.07
     
D12C
 1. Chrástová T. STH  821.75
 14. Suchánková Eliška  604.08
 19. Besedová Katka  519.13
 23. Machová Viktorie  408.45
 28. Mašatová Eliška  195.41

D14C
 1. Peterová Jana DOB  812.32
 11. Hápová Petra              736.61

D14D
 1. Nováková Markéta KUO  803.14        
 4. Hlaváčková Petra        474.77
 6. Novotná Lucie  257.60  

H10C
 1. Štichhauer D. LPU  817.07
 2. Neumann Matěj  797.80
 4. Pompach Lukáš  758.18
 22. Háp Matěj  457.96
 31. Málek David  258.61
 

D55
1. Víchová Ladislava LPU   538.92
2. Běhounová Jiřina  500.87
10.Balcarová Eva  394.51

D60
1. Dohnalová Dana VSP  531.63
4. Jiranová Alena  369.15

H14
 1. Rusin Jan BRU          505.37
 22. Metelka Ondřej  362.48

H16
 1. Janeček Mirek TJN  511.61
 3. Kavalír Jáchym  475.99
 9. Maňák Michal  442.01

H40
 1. Netopil Libor VAM    523.82 
 14. Faltejsek Pavel  244.01
 15. Chvátil Jiří  203.42
 16. Chaloupský David  169.94

H45
1. Kavalír Karel  524.13
3. Kamenický Jan  462.17

H50
1. Krejčí Jaroslav BOR  535.79
16. Hlaváček Lubomír  275.47

H55
 1. Škorpil Martin HOR  530.37
 3. Běhoun Pavel  474.69
 8.  Dušátko Petr   424.90
 24. Balcar Aleš   248.67

H75
 1. Havlík J. SJC               559.00
 3. Mikulecký Jan   443.03   

Východočeský pohár 
žactva – jaro
D10C
 1. Metelková Michaela  1273.92
 2. Čapková Anna  1181.37
 3.  Chvátilová Johana       1177.44
 7. Neumannová Alžběta  1040.04
 12. Kopecká Martina  141.63
     
D12C
 1. Štreglová Z. VRL  1218.21
 3. Vandasová Adéla  1192.34
20. Suchánková Eliška  600.77
21. Besedová Katka  563.82
22. Mašatová Eliška  497.01

D12D
 1. Zimová E. LTU  1256.50
 2. Machová Viktorie  1195.34

D14C
 1. Kochová Anna SJC    1236.68
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H12C
 1. Rücker J.  HOR  817.40
 12. Bárta Šimon  680.21
 24. Poláček Radim  456.83
 33. Chaloupský Jakub  233.83
 
H14C
 1. Volák Ondřej BRU  839.53
 2. Metelka Ondřej  825.23
 28. Kučera Jan  162.36

Východočeský pohár 
dorostu, dospělých a 
veteránů
D16C
 1. Matoušová K. VRL  926.90
 3. Kubíčková Jana  866.30
 7.  Truněčková Kateřina   625.80
 12. Kubečková Veronika  122.60

D18C
 1. Skalická K. ZAM  865.56
 3. Koutná Hana  818.91
 4. Šádková Lucie  750.43

D21C
 1. Štěpánová D.  DOB  856.25
 5. Novotná Martina  762.54
 14. Balcarová Jana  549.65
 17. Vítková Lucie  498.45
 22. Azebová Nina  319.78
 28. Tihonová Martina  259.49
 38. Dušátková Lenka  167.67
 44. Novotná Kateřina  105.49
 39. Balcarová Jana  197.87       

D21D
 1. Suchá Eva SHK  919.02
 5. Říhová Kateřina  734.65
 15. Koutná Kateřina  481.06
 16. Kunartová Lenka  438.73
 20. Rychterová Kateřina  341.44

D35C
 1. Vandasová M. VAM  909.56
 10. Růžičková Kamila  731.09
 13. Chvátilová Pavlína  674.03
 16. Samková Renáta  636.09
 19. Rychterová Kateřina  606.38
 24. Kunartová Lenka  512.18
 25. Kopecká Marcela  509.68
      
D35D
 1. Zlámalová SJC  906.19
 7. Vlkanova Hana  792.30
 8. Azebová Martina  788.46
 10. Kubečková Zdena  778.11
 11. Maňáková Silvie   767.49
 13. Koutná Alena  726.40
 15. Čapková Petra  701.07
 25. Justová Jana  581.64
 27. Lamichová Iva  567.05
 34. Kavalírová Kateřina  417.60

 31. Pompach Martin  279.95

H45C
 1. Vávra M. HOR  916.21
 11. Běhoun Pavel  785.73
 19. Růžička Ivan  708.44
 25. Dušátko Petr  630.27
 28. Hlaváček Lubomír  589.57
 40. Ježek Jiří  254.37
 41. Kavalír Karel  225.39
   
H45D
 1. Novotný SHK  929.75
 13. Balcar Aleš  756.00
 18. Souček Pavel  686.44
 38. Šlapák Zbyněk  163.64

H55C
1. Vondrouš Jaroslav  916.98
30. Vykysalý Miroslav  187.56
35. Běhoun Pavel  105.33

H65C
 1. Havlík  SJC  1002.52
 6. Mikulecký Jan  754.56
 7. Novotný Petr  705.63
 13. Novotný František  528.93
 15. Springer Michal  388.23
 18. Jiran Václav  267.54
 19. Rychlý Rudolf  194.13
 21. Weber Petr  20.26

H65D
1. Vykysalý František  900.00    

Ranking
Ženy  
 1. Zvěřinová M. LPU  103777
 10. Kosová Denisa  97006
 20. Topinková Monika  91560
 29. Čepová Daniela  88260
 38. Novotná Markéta  86348
 43. Svobodová Lenka  84685
 66. Valešová Jana  78836
 87. Novotná Klára  74806
 102. Azebová Nina  72279  
 107. Balcarová Jana  71467
 141. Kamenická Kateřina  66353
 163. Novotná Martina  61240
         
Muži  
 1. Šedivý Jan PGP  101718
  8. Kubát Pavel  96013
 13. Losman Petr  94705
 19. Kamenický J.  93687
 47. Petržela Jan  88432
 52. Panchártek Jan  87933
 93. Balcar Aleš  83463
 115. Šabatka Z.  80993
 117. Kadeřávek Petr  80846
 120. Vítek Petr  80423
 136. Novotný T.  78992
 151. Azeb Karim  77699
 159. Tihon Michal  76751

 47. Hlaváčková Renata  280.28

D45C
 1. Kosová SRK  939.49
 12. Kubíčková Marcela  769.75
 16. Panchártková Jitka  728.81
 20. Kavalírová Zuzana  626.31
 26. Novotná Ivana  277.84   

D45D
 1. Bienová  SJC  924.03
 12. Balcarová Eva  750.53
 29. Zelenková Lenka  166.94
 33. Kubátová Iva  74.48

D55C
1. Víchová L. LPU  973.07
3. Jiranová Alena  860.50
17. Běhounová Jiřina  342.50

H16C
 1. Paukert L. KUO  915.10
 3. Maňák Michal  882.25
 12. Faltejsek Jan  679.87
 16. Kavalír Jáchym  552.34
 17. Kučera Kryšpín  536.63
 21. Hůlek Matěj  421.35

H21C
 1. Polák V. VRL  896.81
 22. Justa Pavel  483.32
 31. Azeb Karim  336.68
 35. Šabatka Zdeněk  331.92
 45. Zelenka Tomáš  242.07
 50. Novotný Tomáš  225.30
 52. Tihon Michal  222.50
 53. Vítek Petr  219.60
 62. Mašata Roman  186.94

H21D
 1. Zitka A. LPU  917.98
 5. Souček Tomáš  766.58
 25. Kovařík Radovan  221.81
 29. Háp Pavel  203.51
 37. Šlapák Martin  121.60
 
H35C
 1. Netopil L. VAM  947.30
 4. Chaloupský David  845.02
 15. Chvátil Jiří  597.36
 16. Faltejsek Pavel  563.38
 18. Metelka Pavel   532.54
 24. Háp Pavel  357.68
 29. Novotný Milan  213.85
 31. Kavalír Karel  194.09
 38. Cichý David  144.24
 41. Novotný Radek  117.20
 42. Kunart Tomáš  112.77

H35D
 1. Locker SRK  930.76
 7. Čapek Miroslav  749.84
 8. Koutný Pavel  741.03
 12. Melichar Igor  718.66
 20. Justa Jaromír  585.95

Termínovka 2015
Dat. Závod Kde Poř.

Jarní část
14.3. Jarní skály Podkost TUV
20. - 22.3. Jarní Pohár Bělečský Mlýn PHK
28.3. 1. kolo VČP Oseček SHK
11.4. 2. kolo VČP Dolní Radechová SNA
18.4. 3. kolo VČP Hradisko SRK
18.4. 4. kolo VČP, obl. mistrovství ve sprintu Rychnov nad 

Kněžnou
SRK

18.4. ŽB - Morava Kývalka VBM
19.4. ČP štafet Kývalka VBM
25.4. 5. kolo VČP Polom VAM
25.4. Mistrovství a veteraniáda ČR v NOB Bukovinka ZBM
26.4. ČP štafet Bukovinka ZBM
8.5. 6. kolo VČP, obl. mistrovství na KT Horní Javoří NPA
10.5. ČP štafet Němetice ASU
16. - 17.5. ČP, ŽA a ŽB Čechy Albrechtice 

(u Sušice)
PGP/
KSH

23.5. 7. kolo VČP Zdelov TYN
23.5. Mistrovství a veteraniáda ČR ve sprintu Valašské Meziříčí ASU
24.5. Mistrovství a veteraniáda ČR sprin-

tových štafet
Valašské Meziříčí ASU

30.5. ČP, ŽA sprint Žatec DKP
30. - 31.5. ČP štafet Kroučová DKP
6. - 7.6. ČP, ŽA a ŽB Morava Štěměchy TTR
13.6. 8. kolo VČP, obl. mistrovství na klasice Šárovcova Lhota HOR
21. - 22.6. Mistrovství a veteraniáda ČR na KT Jáchymov EKP, 

SSP
27.6. 9. kolo VČP Trhová Kamenice LPU
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Podzimní část
5. - 6.9. ČP, ŽA a ŽB Čechy Maršovy Chody MLA
12.9. ČP štafet, obl. mistrovství štafet Řásná SJI
12.9. ČP, ŽA sprint Telč SJI
13.9. ČP štafet Řásná SJI
19.9. 10. kolo VČP VRL
26. - 27.9. Mistrovství a veteraniáda ČR na klasice Klepáčov KSU
3.10. 11. kolo VČP ZAM
10.10. 12. kolo VČP KUO
10.10. Mistrovství a veteraniáda ČR štafet Vracov TZL
11.10. Mistrovství a veteraniáda ČR klubů a 

oblastních výběrů žactva
Vracov TZL

17.10. 13. kolo VČP SJC
24.10. 14. kolo VČP LTU
1.11. 15. kolo VČP CHC
7.11. 16. kolo  VČP PHK

Vícedenní v ČR
3. - 5.4. Velikonoce ve skalách Zahrádky DKP
8. - 10.5. Jarní trojúhelník MLA
3. - 6.7. Cena střední Moravy Biskupice KON
10. - 12.7. H.S.H.  Vysočina cup CHT
16. - 19.7. Advanta cup Teplice nad Metují DOB
24. - 26.7. Tuhannet Kumpareita Kunčice SSU
5. - 9.8. Bohemia orienteering Hamr na jezeře BOR
13. - 16.8. Grand Prix Silesia Vidnava AOP
14. - 16.8. Rumcajsovy míle Mužský SJC
28. - 30.8. Cena Východních Čech Svitavy LPU
28. - 30.8. West cup 2015 NEJ

Mezinárodní mistrovství a SP
Termín Závod Místo Pořadatel
2. – 10.1. Světový pohár Tasmania Austrálie
3.- 7.6. Světový pohár NORT Halden, Udde-

valla
NOR, SWE

27.-28.6. Mistrovství Evropy do-
rostu

Cluj Napoca Rumunsko

5. – 12.7. Mistrovství světa juniorů Rauland Norsko
25.7. – 1.8. Mistrovství světa veteránů Göteborg Švédsko
1. – 7.8. Mistrovství světa Inverness Velká Británie 

(Skotsko)
2. – 4.10. Světový pohár Arosa Švýcarsko

Vícedenní zahraniční závody (některé)
31.1. - 1. 2. Norte Alentejano O‘ Mee-

ting 
Castelo de Vide Portugalsko

26.2. - 1.3. Antalya O Days Antalya Turecko
27.2. - 1.3. Andalucia O-Meeting Punta Umbria Španělsko
7.-11.3. Lipica Open Lipica Slovinsko
14. - 19.4. Riga O Week Riga Lotyšsko
9. - 10.5. Tiomila Uppland Švédsko
30. - 31.5. Mistrovství Polska - sprint, 

middle
Krakov Polsko

28.-30.5. Montenegro Adriatic Open Sveti Stefan Černá Hora
13.-14.6. Jukola Paimio Finsko
19. - 21.6. Alpe Adria cup Bad Waltersdorf Rakousko
28.6. - 3.7. FIN5 Turku Finsko
1 - 4.7. Arctic Midnight Orientee-

ring
Ilulissat Grónsko

3. - 5.7. O Festival Tyrol Innsbruck Rakousko
4. - 10.7. JWOC Tour Rauland Norsko
18. - 24.7. O-Ringen Boras Švédsko
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23. - 26.7. 4 Jours de France Mouthe Francie
25. - 29.7. OOcup Lokve Slovinsko
27.7. - 1.8. Croatia open Delnice Chorvatsko
1. - 4.8. Bubo cup Beli, Cres Chorvatsko
2. - 8.8. Scottish 6 days Inverness Skotsko
14. -16.8. Night hawk Oslo Norsko
16. - 18.8. Hungária cup Salgótarján Maďarsko
25. - 27.9. Euromeeting Otepää Estonsko
10. -11.10. Krakow city race Krakow Polsko

a ještě mnohem více na http://cal.worldofo.com/

Cože, vy neznáte worldofo?

 Občas se setkávám s poznáním, že i 
někdo z opravdu aktivních o-běžců ne-
zná stránky worldofo.com. Což je velká 
škoda. Stránky, které jsou v podstatě 
one-man-show nadšeného, nyní 42-le-
tého, Nora Jana Kocbacha, bych nazval 
skoro kultovní záležitostí. Pro hobíky je 
přínosná přinejmenším souhrnná termí-
novka, pro níž si již zvykli zasílat údaje 
o svých závodech pořadatelé prakticky 

všech akcí, které má smysl prezentovat i 
za hranicemi. Kocbach je však i zkušený 
ajťák a webmaster, takže jeho stránky 
zahrnují také automatický sběr novinek 
ze všech relevantních světových o-strá-
nek a blogů, unikátní databázi všech 
běžců, kteří se (novodobě) kdy účastni-
li nějakých vrcholných mezinárodních 
akcí (MS, SP, MSJ), provázanou s jeho da-
tabázi výsledků a také vlastních fotogra-

fií, kterých už jeho Nikony nastřílely spíš 
miliony nežli tisíce. V rámci vlastních 
možností se hlavních akcí sám účastní 
a přináší z nich vyčerpávající zpravodaj-
ství. Zároveň jejich pořadatelům ochot-
ně poskytuje využití své databáze pro 
systematické a přehledné poskytování 
informací o závodnících a týmech, uži-
tečné pro publikum a média na www 
stránkách, ve startovkách, výsledcích a 
pod. Trvale rozvíjí a na svých stránkách 
uplatňuje své tvůrčí dovednosti v oblas-
ti zpracování výsledků, mezičasů, GPS 
záznamů, 3D modelů a dalších aplikací 
moderních technologií v OB a také je-
jich všemožných analýz. A sám je aktiv-
ní orienťák (z bergenského oddílu Fana 
Idrettslag), takže moc dobře ví o čem to 
všechno je.
  Jeho jméno možná trochu navozuje 
i dojem českého původu, který není tak 
úplně lichý. Sám Jan se již narodil v Nor-
sku a pouze zhruba od šesti do devíti 

let žil v Německu, než se vrátil na sever. 
Jeho otec ale pochází z okolí Prahy a ČR 
opustil okolo roku 1970, Janovi prarodi-
če však žili v Praze až do své smrti. A jak-
tože i tohle všechno víme? Jan toho ne-
jenže hodně umí a dokázal, ale je i velmi 
milý, pohodový, ochotný a přátelský člo-
věk. Osobně se známe od olomouckého 
MS 2008, kde jsme, byť v opačných ro-
lích mediálního úseku, ještě s norským 
o-novinářem Erikem Borgem (kterého 
bych povahově charakterizoval uplně 
stejně) vytvořili výbornou akční jednot-
ku po celou dobu, přes otevírací (i zaví-
rací) hodiny media centra, fotokontroly, 
autopřesuny napříč krajem, nouzová 
řešení při výpadcích internetu ... Spolu-
práce při našem MSJ probíhala alespoň 
na dálku a dodnes se můžu spolehnout 
na poskytnutí jeho fotek, pokud se sám 
nedostanu na MS.

kade



Činnost klubu finančně či materiálně podporují

Statutární Město
Hradec Králové


