O-životopis – Libor Zřídkaveselý
Obecně:
Narozen:
Rodinný stav:
Bydliště:
Vzdělání:

Zaměstnání:

3. 7. 1972
ženatý (2 děti)
Skorkovského 153, 636 00 Brno
VŠ – Fakulta informatiky MU v Brně
(absolvent 1995)
Trenérská škola při FTVS UK, specializace
orientační běh (absolvent 2001)
VŠ – Pedagogická fakulta UK v Praze
(absolvent 2007)
1995 – středoškolský učitel – ZŠ Sirotkova, Brno
1996 – 1999 – instruktor sportu – Dukla Liberec
1998 – 2005 – středoškolský učitel – Gymnázium Brno, tř. Kpt. Jaroše
od roku 2004 – ředitel Základní školy a mateřské školy Brno, Kotlářská 4
2008 – 2010 – poradce náměstka primátora města Brna pro oblast školství

Orientační běh:
KBM7207 = ZBM7207 – VBM7207 – SBM7207 – DLI7207 – ZBM7207 – PBM7207
 1981 – v květnu jsem začal s orientačním během v oddíle SK Žabovřesky Brno
 1988 – 1. místo na M ČR na klasické trati v kategorii H16 – moje první medaile z M ČR
 1990 – získal jsem licenci rozhodčího R1
 1991 – MS juniorů – 3. místo ve štafetách, 6. místo na klasické trati
 1991 – běžel jsem svůj první závod v kategorii H21E (1991 až 2006)
 1991 - začal jsme organizovat společné středeční mapové tréninky v Brně a dělám to
dodnes
 1991 – stal jsem se členem Reprezentačního družstva ČR v OB (1991 až 2002)
 1992 – MS juniorů – 13. místo na klasické trati
 1993 – MS – 7. místo štafety
 1994 – AMS – 2. místo ve štafetách
 1994 – začal jsem se věnovat trenérství v SK Žabovřesky Brno
 1995 – MS – 7. místo na klasické trati + 5. místo ve štafetách
 1995 – stal jsem se členem předsednictva ČSOS, kde působím dodnes, jen s rozdílem,
že současný název je Výkonný výbor ČSOS
 1995 – stal jsem se předsedou Metodické rady (1995 až 2017 – s různými změnami
a odpovědností)
 1996 – Armádní MS – 13. místo na klasické trati
 1997 – MS – 8. místo ve štafetách
 1998 – Armádní MS – 3. místo ve družstvech
 1998 – SP – 1. místo ve štafetách
 1998 – stal jsem se předsedou Jihomoravské oblasti a jsem jím dodnes
 1999 – Armádní MS – 2. místo ve družstvech
 2000 – Armádní MS – 3. místo ve družstvech
 2000 – stal jsem se trenérem České juniorské reprezentace (2000 až 2009)
 2001 – Armádní MS – 3. místo ve družstvech










2002 – Armádní MS – 3. místo ve družstvech
2002 – uspořádali jsme v Brně finále Světového poháru a byl jsem odpovědný za jeho
technickou realizaci a zároveň jsem byl stavitelem jednoho ze závodů
2002 – stal jsem se předsedou oddílu SK Žabovřesky Brno
2007 – byl jsem předsedou organizačního výboru MS MTBO 2007
2008 – při pořádání MS 2008 jsem dělal asistenta Davidu Alešovi, který byl
odpovědný za technickou část MS
2010 – stal jsem se trenérem Rakouské juniorské reprezentace a jsem jím dodnes
2017 – uspořádali jsme v SK Žabovřesky Brno M ČR sprintových štafet a byl to
poslední typ závodu, který mi chyběl v z pohledu typů závodů, které jsem, kdy
pořádal
2020 – přestoupil jsem do oddílu TJ Spartak první brněnská

Jak je možné být DISK, i když máte sérii fotek, jak razíte – opravdu tahle v čipu nebyla 

