
JAKÝ BYL ROK 2006? 
Rád bych tady stručně zhodnotil 3. rok působení SCM MSK OB.  
Pravidelně se akcí zúčastňovalo 40 - 50 mládežnických závodníků z 10 oddílů (z měst 
Ostrava, Opava, Třinec, Vrbno pod Pradědem, Frýdek-Místek, Havířov, Krnov). 
Všechna soustředění proběhla na vysoké úrovni, v různých terénech a hlavně splnila  
účel, pro které v daném terénu a v čase byla určena, navíc se konaly různé 
teoretické testy, přednášky, rozbory na velkém plátně atd. Soustředěních se mohli 
zúčastnit i nečlenové SCM, v případě volných míst a po domluvě. Na většině 
soustředění byl použit Sportident, zapůjčený zdarma MSKS.  
Vidím velký přínos v založení a fungování SCM MSK OB, postupně se zdokonalující  
mladé závodníky v tomto sportovním odvětví, jejich píli a možnost být ve skupině se 
stejným zájmem a cílem.  Jsem rád, že se podařilo získat nové licence "A" /celkem 10 nových 
licencí, z toho 1 už bude mimo SCM, kat. H20/. Myslím, že všichni se alespoň částečně 
zlepšili po mapové stránce, někdo více někdo méně. 
S mládeží SCM pracoval silný realizační tým z osobností a zkušenostmi z našich bývalých 
reprezentantů a trenérů, kteří tuto činnost dělali zdarma ve svém volném čase, a za to bych 
jim rád poděkoval /Pavel Košárek, Michal Besta, Anna Gavendová, Mirek Hadač, Majka 
Kovaříková, Jiří Sýkora/, a jsem rád, že budou působit v SCM  i v roce 2007. Veškeré 
informace se po celý rok objevovaly na internetu, děkuji za jejich aktualizaci M. Hadačovi. 
Závěrem bych rád poděkoval ČSOB za příspěvek na SCM 12 000,-Kč, který byl malou, ale 
pěknou finanční podporou, což umožnilo snížit náklady na akce SCM /doprava apod./, zbylou 
část prostředků si účastníci (jejich rodiče, případně oddíl) hradili sami včetně realizačního 
týmu.  
A zde malé shrnutí úspěchů: 
- 2 stříbrné medaile z MČR /krátká-Kantor, noční –Hadačová/ 
- zvýšení licencí A o 10 
Nejlepším závodníkem byl určitě Ondřej Kantor TRI, který po celou sezónu prokazoval 
výborné výsledky na celostátní úrovni, a trochu smolně mu unikla nominace reprezentovat 
ČR  na MED. 
Pravidelné přední umísťování v žebříčku B, řekl bych, že jsme ze všech Moravských  
oblastí byli nejlepší.  
V reprezentačním družstvu dorostu pro rok 2007 je Ondra Kantor /TRI/ v „áčku“ 
a Eva Šperlíková /VRB/  v „béčku“. 
Abychom jenom nechválili: 
Škoda, že někteří /3 vše H18/ o licenci A i přišli /bez tréninku v dorosteneckých kategoriích 
už to nejde na celostátní úrovni. Nebo jim zisk licence A unikla velmi těsně, většinou to byl 
těsný únik či nezisk. Dalších 9+2 /HD20 v roce 2007/ závodníků licenci A obhájilo. Ukázalo 
se, že v žebříčku B Morava se naši závodníci umísťují na předních pozicích pravidelně pořád. 
Ale to už neplatí o celostátním žebříčku A, kde máme ještě rezervy, i když se už také 
závodníci postupně prosazují. Jde vidět, že je 
mnohem těžší uspět na celostátní úrovni než zde na Moravě. Vcelku vidím i velký 
výkonnostní rozdíl mezi žebříčky. Myslím si, co se týče závodníků MSK, že to bude rok 
od roku lepší, což se už projevilo letos v porovnání s loňskem. V příštím roce bude zase o 
něco více závodníků MSK běhat žebříček A. 
Na konci roku byli vyhodnoceni nejlepší závodníci MSK a odměněni věcnými cenami  
na KŽ v Třinci.            Nejlepší MSK OB běžec 2006                     
D12 – Radka Svobodová BFM   H12 – Vojtěch Karásek TRI                       
D14 – Barbora Kosová TRI   H14 – Filip Hadač AOP 
D16 – Eva Šperlíková VRB    H16 - Ondřej Kantor TRI                           
D18 – Lucie Klečková HAV    H18 – Jan Sochor HAV 



Výkon roku  
Ondřej Kantor TRI       - 2. místo na MČR krátká   
Tereza Hadačová AOP - 2. místo na MČR noční       
Negativa roku 2006:           

- Bohužel, v tomto roce bylo mnoho zranění, nemocí atd. Nebylo snad soustředění, kdy 
nebyly problémy tohoto druhu, naštěstí nakonec všechna dobře dopadla.  

- poprvé zrušení soustředění /zimního pro malý zájem/ 
- poprvé za mého působení „zbytečná“ diskvalifikace žákovského družstva, jinak by 

bylo s přehledem 2.!! 
 
Akce roku 2006 
5.- 8. 1. čt-ne VT Vrbno p. Pradědem - běžky 
- toto soustředění se zapíše do historie jako první zrušené, pro malý zájem 
Není zájem ze stran členů o zimní soustředění na běžkách  
 
23. – 25. 3. čt-so Testy Třinec + lékařské prohlídky  
- poprvé se zúčastnili závodníci licence A lékařských prohlídek 
- testy na dráze, v tělocvičně – špatné počasí, vlivem dlouho trvající zimy  
- zranění 1 závodnice /volali jsme záchrannou službu/ 
- tento rok se uskuteční v pozdějším termínu /květen/ 
 
6.-9. 5. so-út VT Sněžné 
Hlavní mapové soustředění před hlavními závody jarní části sezóny ve velmi pěkném terénu, 
bez problémů, příjemná atmosféra  
 
24.-26. 6. so-po VT Visalaje 
- soustředění na konci jarní sezóny, taktéž bez problémů, fyzicky náročném kopcovitém 
terénu. 
 
19.-27. 8. so-ne Tábor Račí údolí 
Netradiční velké letní soustředění /tábor/ pro mládež MSK, tentokráte na konci prázdnin. 
Samozřejmě největší a nejnáročnější akce roku /teda aspoň pro mě/. Chtěl bych všem, co se 
podíleli na organizaci této akce velmi poděkovat., že si na tak dlouhou dobu udělali čas a 
zdarma se starali o děti /mládež/ a příjemnou atmosféru tábora. 
Akce se konala podruhé s rekordní účastí 54 mladých o-běžců tentokráte už od nejmladších, 
věkový rozptyl 7-18 roků /nárůst  o 20 dětí/ a  myslím si, že se vydařilo. Mimo velmi 
zajímavých mapových tréninků, různé OB dovednosti, soutěže, zábava, hry, turistika, kulturní 
akce /jeskyně/.  
Děláno formou tábora /otevřená akce pro všechny mladé/. Dobrá atmosféra.  - během tábora 
některé provázela nějaká nevolnost /1-2 dny/, 1 dítě bylo odvezeno do nemocnice /slepé 
střevo/ 
 
29. 9.-1. 10. pá-ne MČR družstev a štafet žáků Vyhnánov 
- štafety /3členné/- pro nás úspěšné. kluci 1., holky 3., 6. 
- družstva - pro nás bohužel smolné - družstvo A diskvalifikováno ze 2. místa, družstvo B 11. 
- bohužel nebylo dostatek kvalitních kluků H12, tak běželi v družstvu B dívky D12. Vůbec 
v kat. 12 byl velký problém celý rok /slabší ročníky narození, a čím dál méně dětí u OB se 
začíná projevovat/, za to v kat. 14 byl velký silný výběr. 


