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Pouze 6 večerních tréninků se podařilo uspořádat v uplynulé zimní sezóně 2020/2021. O
organizaci se postarali 4 pořadatelé. Zaznamenáno bylo 119 startů. To je tedy téměř 20
startujících na každý trénink.

Všech šesti tréninků (ať už jako organizátor nebo účastník) se zúčastnilo 8 lidí: Michal Ž.,
Eliška Ž., 3 x Šašek, 2 x Šimek a Karel Kl. Alespoň jednoho tréninku se zúčastnilo 44 lidí.

Začali jsme 24. listopadu na mapě „Sportovní areál Anger +“. Plus v názvu znamená, že
mapa byla rozšířena. Směrem na východ se tentokrát běhalo až k Luně a na sídliště v ulici
Krušnohorská. Mapu i trénink připravil Michal Žejdlík. Byl to lampový orienťák a připraveny byly
dvě tratě: dlouhá a krátká. Startovali 15 + 3 závodníci.

O 14 dní později (8. prosince) nás Honza Kruschina pozval do Novosedlic. Použita byla větší
verze mapy Novosedlice, na které se běhá až na hranice obce směrem na Teplice. Opět byly
připraveny dvě tratě, na kterých startovali 18 + 4 závodníci. Hledali se papírové jofky. Start a cíl
byl klasicky v garáži a byla možnost si na ohýnku opéct buřta!

Poslední večerní trénink v loňském roce (15. prosince) připravil Honza Eiselt netradičně v
Krupce. Bylo to poprvé, co jsme při večerním tréninku zavítali na mapu Mrtvý kámen. To
znamená, že nás při běhu čekalo nemalé převýšení. Klasicky byly připraveny dvě tratě, na
kterých startovali 17 + 3 závodníci. Hledali jsme papírové jofky.

Po více jak měsíci (27. ledna) se konal čtvrtý trénink. Michal Žejdlík vytvořil úplně novou
mapu „Proboštov – Zemská“, která navazuje na západní okraj mapy Proboštov a na západě
končí potokem Bystřice. Start tréninku se protáhl kvůli čekání na mapy. Zima a zledovatělý
povrch znepříjemňovaly běh. I na pády došlo. Na třech tratích si zaběhlo 11 + 6 + 3 závodníci.
Hledali jsme papírové jofky.

Lenka Kovářová zorganizovala večerní trénink 9. února v prostoru mapy Nových lázní a
Písečňáku. Bylo hodně sněhu a byla zima. Pro dlouhou trať byl na mapě i netradiční postup
mimo mapu (roh hřiště, odpadkový koš v Janáčkových sadech, …) Na tři tratě se vydali 9 + 6 +
2 závodníci. Hledali jsme papírové jofky.
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Poslední trénink připravil opět Michal Žejdlík 23. února. Běhalo se na Stínadlech, na
rozšířené (nedokončené) mapě. Ta nyní dosahuje až k novému Kauflandu, a je ohraničená
ulicemi Duchcovská, Libušina, Jateční a silnicí E55. Na třech tratích běželo 10 + 5 + 7
závodníků. Místa kontrol byla označena fáborkem.

Na další plánované večerní tréninky bohužel nedošlo. V plánu byl trénink v Bystřanech na
nově rozšířené mapě, výjezdní trénink ve Velemíně, … tak snad příští zimu.

Díky všem účastníkům, ale především organizátorům.
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