
Ohlédnutí za rokem 2013: 

 

Nový rok začal pro náš klub víc než skvěle. V anketě  

o nejúspěšnějšího sportovce Slaného vyhrál náš o-biker 

Honza Kouřimský a zároveň společně s ostatními o-bikery 

ve stejné anketě obsadili i 1. místo mezi kolektivy. 

 

 

Závodní sezonu jsme zahájili velikonočním 

soustředěním s účastí na již tradičních  

3-etapových závodech „Velikonoce ve skalách“  

a letos i na sněhu. Zde se dařilo hlavně našim 

nejmenším závodníkům, kteří obsadili stupně 

vítězů. Jarní sezona pokračovala sérií závodů 

Středočeské oblasti, v dorosteneckých 

kategoriích získala mládež tituly přeborníky 

kraje ve všech disciplínách – na krátké i klasické 

trati a ve sprintu.  

 

 

V květnu jsme společně s kamarády 

z kladenského klubu uspořádali dvoudenní 

závody národního žebříčku B-Čechy. 

Přestože počasí moc nepřálo, bylo dost 

deštivo a chladno, závodů se v Janově  

u Rakovníka na nových mapách Špičák  

a Liščí rokle zúčastnilo každý den na 900 

závodníků.  

 



Letní prázdniny byly ve znamení 

vícedenních závodů – v červencových 

pařácích mezinárodní 5-ti denní závody 

„Bohemia 2013“, kde  

se běhalo v skalnatém terénu  

na hranicích Národního parku České 

Švýcarsko u obce Chřibská a 

v náročných lesích Lužických hor 

s centrem v obci Kytlice. Účastnici 

těchto závodů byli ubytováni 

v oblíbeném penzionu Milštejn v Rousínově u Cvikova. V silné konkurenci 

závodníků obsadil Ondra J. krásné 2. místo ve své kategorii H16A. Dalšími 

závody, kterých se někteří naši dětští i dospělí členové zúčastnili, byly závody 

„Rumcajsovy míle“. Běhalo se v prostoru Českého ráje a jedna etapa byla přímo 

v Jičíně. Tentokrát se spalo pod 

stany a na stupně vítězů si 

vyběhli Tomáš A. (1. místo v kat. 

H18), Kristýna Z. (3. místo v kat. 

D16) a Vláďa A. (3. místo v kat. 

H45). A samozřejmě nechybělo 

zastoupení našeho klubu i na 

tradičních závodech „Pěkné 

prázdniny“ poblíž Rovenska  

pod Troskami. 

Podzimní sezónu oblastních žebříčků zahájily vícedenní závody v lesích v okolí 

Školy v přírodě Sklárna poblíž Jesenice u Rakovníka. Protože se nám zde líbí, 

Sklárna leží přímo na mapách, využili jsme tyto prostory a ubytování i pro naše 

podzimní soustředění, které se konalo  

po posledním žebříčkovém závodě 

v Berouně koncem října. Děti si  

na soustředění poměřily svoje síly  

ve všech disciplínách orientačního běhu 

–  klasická trať, krátká trať, sprint, ale i 

štafety a noční orienťák.  



Začátkem října jsme se podíleli  

na spolupořádání posledních dvou 

závodů Českého poháru v MTBO 

(orientační cyklistika) a závěrečných 

štafet. Závody se konaly na Kladně. 

V sobotu bylo centrum závodů  

u nákupního centra Oáza a centrum 

nedělních štafet přímo na Sletišti. 

Závody se povedly, na start se 

postavily i špičky českého MTBO jako např. Kryštof Bogar (letošní mistr světa  

v MTBO na dlouhé trati a ve sprintu a stříbrný na krátké trati, člen zlaté české 

štafety, celkově 3. místo ve Světovém 

poháru) a další členové zlaté české štafety 

ze Světového poháru. Pro nás to byla 

přínosná zkušenost s pořádáním 

významných republikových závodů  

a Zdeněk Z. se v kategorii M14 vyhoupl  

i na stupně vítězů ve sprintu (3. místo).  

 

Celý rok jsme připravovali pro děti a mládež 

tréninky ve Slaném a lesích v okolí Slaného. 

Těší nás, že se klub rozrůstá o nové malé 

závodníky a věříme, že převezmou úspěšnou 

štafetu po současném úspěšném žactvu  

i dorostu: 

 

Výsledky soutěže družstev Středočeské oblasti:  

1. místo dorost (z 11 družstev) 

2. místo žactvo (ze 13 družstev) 

6 závodníků si vyběhlo či obhájilo licenci B (II. výkonnostní třída) a Ondra J. 

obhájil licenci A (I. výkonnostní třída) a nově získal licenci A i Tomáš A. 



 

A co nás čeká v roce 2014: 

Kromě účasti na závodech budeme nadále pokračovat v trénincích pro děti  

a mládež, pokusíme se připravit jarní a podzimní soustředění, 31.5. a 1.6. 

budeme společně s KOB Kladno pořádat 2 závody středočeského žebříčku 

v Janově u Rakovníka, kde jsme letos pořádali závody žebříčku B, 1. listopadu  

na mapě Ostrov a s centrem ve Mšeci budeme pořádat poslední závod sezony 

na klasické trati. A začátek prosince bude patřit již tradičnímu běžeckému 

závodu Slánské běhy.  

Čeká nás toho příští rok hodně, přejme si, aby i rok 2014 byl úspěšný jako 

končící letošní rok. Děkujeme všem našim sponzorům, především městu Slaný, 

za věcné i finanční dary, díky kterým můžeme připravit kvalitní závody a hlavně 

přispět našim dětem a mládeži na jejich závodní činnost a soustředění. 

Děkujeme i všem našim členům a jejich rodinným příslušníkům za pomoc  

při organizaci a pořádání závodů a všem, kteří se podílí ve svém volném čase  

na přípravě tréninků pro děti a mládež. 

 

Přejeme všem do nového roku hodně zdraví, štěstí a mnoho 

sportovních úspěchů! 

 

 

 


