
5.letní Olympiáda Dětí a Mládeže ČR – 21.-25.6.2011 OLOMOUC 
 

INFORMACE Č.5 
 

…a za 15 dnů ZAČÍNÁME  !!! 
 

Objednaná doprava na ŽB Čechy : 
 
Nakonec se podařilo zajistit dopravu pro všechny, kteří o ni požádali (viz. tabulka níže). 
Prosím vedoucí jednotlivých krajů, aby nám oznámili (prosíme nejpozději do pátku 10.6.na 
adresu skprostejov@iol.cz ) komu (kraj či oddíl) a na jakou adresu fakturovat za tuto 
dopravu.   

 

Kraj Počet Poznámka 

Karlovarský 3  

Královéhradecký 2 již nahlášeno  

Liberecký 4  

Pardubický 2  

Plzeňský 6  

Praha 10  

Středočeský 9  

Ústecký 1  

Vysočina 5  

Celkem 42  

 
Beseda s reprezentanty :  
 
Další hostem besedy při LODM bude také Jiří Sýkora, běžec, který se jako jeden z mála 
orienťáků zúčastnil (a přitom i uspěl !!!) Olympijských her ! V roce 1980 v Moskvě, kde ve 
finále závodu na 5 km obsadil fantastické 9.místo a vytvořil dosud platný (!) český 
(československý) rekord 13:24,99 minuty. 
 
Na závěr této besedy (s Danou Brožkovou, Tomášem Dlabajou a Jiřím Sýkorou) bude také 
losována tombola s pěti hlavními cenami – knihami Usaina Bolta – Můj příběh – 9.58  

 
Drobná změna časového programu : 
 
Vzhledem k tomu, že některé výpravy mají naplánovaný příjezd do Olomouce v úterý až po 
plánovaném začátku první technické porady (15.00 hod.) posouváme tuto důležitou 
technickou poradu  na 17.30 tj. po skončení modelového závodu. Doba modelového závodu 
(kdy bude fungovat ukázka startu, cíle a v prostoru budou umístěny kontroly (cca 10 – 12, 
z toho 4 – 5 včetně jednotek SI) zůstává nezměněna (tj. 16.00 – 17.30).  
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Možnosti tréninku :  
 
Uvádíme aktuální přehled možností tréninku v relevantních terénech : 
 

 Č. Prostor Možnost Kontroly Relevantní pro  Poznámka 

1. Olomouc – Neředín 1.6. – 25.6. Ano  sprint  Na 
modelovém 
závodě včetně 
SI 

2.  Olomouc – Čechovy 
sady 

1.6. – 25.6.  Ne štafety  

3.  Nová Dědina u Konice 
– Růžičkova skála 

1.6. – 25.6. Ne krátká trať Místo prostoru 
Kosíř – 
východní část 

 
Každý účastník LODM obdrží při prezentaci po jednom kusu map Neředína (se zakreslenými 
kontrolami modelového závodu) a Čechových sadů. Případnou žádost o zaslání map 
v elektronické formě směřujte na Dušana Vystavěla orienteering@geodetika.cz 
 
 

 
 
 

V Olomouci 6.6.2011     Dušan Vystavěl, Jindřich Smička 
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