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Vítejte u měsíčníku Českého svazu orientačních sportů, který by měl přinést

trenérům a organizátorům  metodickou podporu, informovat  o novinkách a

motivovat je ke sdílení zkušeností, rad a tipů pro trénink i pořádání.

Novinky
 
Workshopy
Metodická rada chystá workshopy na následující témata, přihlášky jsou již
otevřeny: 
5.3. OpenOrienteering Mapper - Praha - IS ORIS 
3.4. Quick Event - Brno - IS ORIS  
 
Metodické středy
V druhém ročníku streamovaných přednášek je začátek plánován vždy na 20:00.
Program je následující: 
16. 2. Jak připravit soustředění (tipy a triky) (Jana Kubátová)
2. 3. Domácí posilování a jak na něj (Denisa Kosová) 
9. 3. Co nového přináší ISSprOM 2019-2 a jak se na něj připravit? (Luděk Krtička,
Jan Netuka) 
 
Seznam VŠ prací 
Pro zájemce z řad vysokoškolských studentů nabízí ČSOS formou odborného
garanta nebo poskytnutí tiskových materiálů či jiných podkladů podporu při
zpracování VŠ prací.  
Seznam je orientační, rádi podpoříme i jiná témata týkající se OB, nebo úpravu
předložených témat dle představ zpracovatelů a jejich vedoucích prací. 
 
Databáze soustředění 
Byla aktualizována databáze soustředění na metodickém portálu. Pokud máte
zajímavý tip na soustředění v Česku i v zahraničí, můžete ho zaslat na
metodika@orientacnisporty.cz. 
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Přednášky reprezentantů
Klub: V novém roce 2022 nabízíme pomoc při domluvení přednášky na klubem
vybrané téma někým z členů reprezentace OB. Odměna přednášejícímu 1 000 Kč
+ cestovné - hrazeno klubem. 
TSM: Každé TSM má nárok na jednu přednášku reprezentanta hrazenou ČSOS. 
V případě zájmu se ozvěte s požadavky (termín, téma) na
jkubatova@orientacnisporty.cz 

Teorie
 

Po rozkliknutí obrázků níže se dostanete na připravené mapové úlohy a tréninkové
tipy.

Zajímavé odkazy
 
Kliknutím na obrázek se dostanete na příslušnou stránku.  
 
Aneta Grabmüllerová (Bez frází) - úspěšná triatlonistka Aneta Grabmüllerová mluví
ve svém příběhu Bez frází "Jedna z mnoha" o syndromu RED-S a problémech
spojených s poruchami příjmu potravy.
 
Cvičení s předškoláky doma - v rámci projektu Se Sokolem do života, který rozvíjí
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pohybovou gramotnost dětí ve více než tisícovce českých mateřských škol, vznikla
i série videí zaměřená na domácí cvičení.

Děkujeme Veronice Kubínové (SKV) za trénink Křižovatky a Martinu Štoudkovi
(ASU) za tip Běhací piškvorky! 

 
Rádi uvítáme materiály, postřehy a zkušenosti od trenérů na e-mailu 

metodika@orientacnisporty.cz.
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Kontaktujte nás: 
metodika@orientacnisporty.cz 

 
 

Chcete změnit nastavení příchozích e-mailů? 
Můžete aktualizovat vaše preference nebo se odhlásit z odebírání. 
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