
 

 
 
 

 
 

 
 



DENÍČEK 
 

10.-11.9.2016    CELOSTÁTNÍ A ZEMSKÝ ŽEBŘÍČEK-ČECHY – TJ TATRAN JABLONEC – HRABĚTICE 

– PEPIKÁČ, SLOVANKA GRRR, SLOVANKA HRRR   
 

    V životě by mě nenapadlo, že na Severáku na Hraběticích, 
kam jezdíme lyžovat, šlapat do pedálů, výletovat… bude 
centrum závodu - dokonce celostátního závodu. To jsem si 
nemohla nechat ujít.  
Počasí nám tento víkend přálo až příliš, jednoduše řečeno – 
vedro jako prase. Pořadatelé slibovali podhorský, členitý, 
kopcovitý, kamenitý terén s proměnlivou průběžností 
a vysokým borůvčím. Už toto mi předem stanovilo jasnou 
taktiku do závodu – co půjde, oběhnu. A to jsem také dodržela. 
Vyhledávala jsem všechny okolní cesty, průseky, rozhraní, kde 
by si dalo alespoň trochu běžet. V borůvčí a dalším podobném 
bordelu já prostě běhat neumím…  

Sobotní klasika mi přišla dlouhá, namáhavá, ale to se dalo čekat. První půlku jsem šla celkem 
bez chyby, hlídala jsem si mapu. Jak jsem si byla jistá, tak jsem se přestala soustředit a šup, 
dohledávka… strom v hustníku se mi nedaří najít, 3 minutky jsem si pohledala. Od této chvíle 
jsem na dohledávkách dělala kličky, sice malé, ale byly… Šťastná jsem dorazila do cíle, bylo to i 
vzhledem k počasí dost náročné. Celkové páté místo mě potěšilo. 
Nedělní krátká trať se běžela na části mapy okolo Slovanky. Vadilo mi, že některé kameny byly 
v mapě značeny jako kupka. Moc jsem nepochopila, podle kterého klíče to bylo rozlišené, ale 
v určitých místech mi to přišlo zbytečné… Udělala jsem chybu hned na první kontrolu, opět 
dohledávka, jenže tentokrát jsem byla o 50 m jinde, 3x jsem obíhala skálu, nahoru, dolu, 
kontrola nikde. Až Verča Poláková mě zachránila. Pak už jsem si dávala pozor. Tentokrát se 
nevyplatilo obíhat, naopak. Chodila jsem téměř všechno rovně. Občas měla štěstí, že někdo 
razil moji kontrolu dříve, tím mě navedl a já měla ušetřeno mapování. Skončila jsem šestá, 
takže spokojenost.  
Celkově bych tento víkend hodnotila jako pořadatelsky bezvadně zvládnutý, orienťácky výživný 
a určitě se budu těšit na další závody v této oblasti. 

Baru Lankašová 
 
 

17.-18.9.2016    ČESKÝ POHÁR ŠTAFET + CELOSTÁTNÍ ŽEBŘÍČEK – SK ŽABOVŘESKY BRNO – 

KOŠÍKOV, BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC – PRAMEN CHVOJNICE, NOVÝ LÍSKOVEC  
 
V sobotu ráno jsme se vydali do Košíkova poblíž Brna. Já jsem jela s Matyášovými. Byla to sice 
dlouhá cesta, ale nakonec jsme dorazili. Na shromaždišti nám řekli pokyny a s kým běžíme. Já 
jsem běžela ve štafetě s Luckou Linkovou a Aničkou Tymešovou. Šli jsme se podívat na 
ukázkovou předávku a já už jsem se potom začala rozcvičovat, protože jsem běžela první úsek. 
Až na pár menších chyb se mi tento závod docela povedl. Celkově se naše štafeta umístila 
v první polovině, což podle mě není zas tak špatné.  
Odpoledne jsme se přesunuli do Brna, kde se konal sprint. Shromaždiště se nacházelo u školy 
s několika tělocvičnami, kde jsme potom i měli spát. Startovala jsem poměrně brzy. Na prvních 
pár kontrol jsem šla docela nejistě a váhala jsem, kudy mám běžet, ale v druhé půlce závodu už 
to bylo lepší. Když jsem doběhla, byla jsem sice první, ale poté jsem se propadla až na šesté 
místo. Spousta dětí z Ještědské oblasti se velmi pěkně umístilo. Mezi nimi i Týna Matyášová, 
která byla první. Po konci závodu už jsme se začali přesouvat do školy, ovšem když jsme viděli, 
jak jsou tělocvičny přecpané, raději jsme se rozhodli, že budeme spát na chodbě. 



Druhý den ráno jsme se vrátili opět do Košíkova, abychom si ještě jednou zaběhli štafety. My 
jsme měly štafetu ve stejném složení jako předchozí den a já jsem opět běžela první úsek. 
Startovali jsme tam, kdy byl předchozí den pytlík. První kontrolu jsem chvíli hledala, protože 
v okolí se nacházelo veliké množství jiných kontrol. Ovšem našla jsem ji a pokračovala jsem dál 
bez větších problémů. Až první kontrola v pytlíku mi dala zase trochu zabrat, protože to byla 
jáma v hustníku a nebyla vůbec vidět. Tento den jsme se umístily hůře než v sobotu, jelikož 
mým spoluběžkyním se tentokrát nezadařilo. Ovšem i tak se mi tyto štafety velmi líbily.   

                   Vendy Růžičková 
 
O závodech se psalo i v severočeském Deníku:  
 

 
 
 

18.9.2016    INSPEKTOŘI V TERÉNU 
 
Než se nadějeme, máme tu to velké mistrovství, a tak jsme se byli podívat (takový širší 
organizační výbor), jak bude vypadat shromaždiště přesně za rok. No, tolik prostoru k dispozici 
jsme neměli pěkně dlouho. A tak už víme, kde budou poslední kontroly, kde bude cíl, dětský 
koutek, parkoviště, stany, stánky, toiky, mytí, stupně vítězů, prostě paráda!!! Jediné, co nevíme, 
jaké bude počasí, tak doufejme, že nás babí léto nenechá na holičkách. 
(Na naší stránce je už otevřená webová stránka, tak pár fotek z lesa tam máte k dispozici.) 
 
 

23.-25.9.2016     DĚTSKÉ (A NEJEN DĚTSKÉ) SOUSTŘEDĚNÍ – STARÉ SPLAVY     
 

Orientační rojení ve Starých Splavech 
 
V pátek 23.9.2016 vyrazil z chrastavského autobusového nádraží autobus plný orientačních 
běžců různých věkových kategorií, následovaný několika „zásobovacími“ vozy do Starých 
Splavů, kam jsme nasměrovali letošní podzimní soustředění. Ubytovali jsme se v areálu Elite, 



ve čtyřlůžkových chatičkách, sice bez vytápění, ale i přes téměř mrazivé noci jsme přežili ve 
zdraví. Čekalo nás několik tréninků jak v lese, tak i teorie u stolu a v neposlední řadě v sobotu 
dopoledne závod oblastního žebříčku. 
Již tradičně chodíme první den soustředění do terénu v noci. Klasický noční orienťák byl pro 
tentokrát nahrazen tzv. skákavým orientačním během, který měl prověřit u všech účastníků 
fyzičku, orientaci a také všeobecné znalosti ze sportu, literatury, teorie OB apod. S čelovkami či 
baterkami se běhalo dlouho, takže dalším bodem programu pro tento den byl už jen spánek. V 
sobotu jsme využili závodu oblastního žebříčku, který pořádal oddíl OK Doksy v obci Bezděz. 
Měli jsme mezi sebou i několik „bednařů“ – závodníky na stupních vítězů. Odpolední trénink byl 
zaměřený na pilování dlouhých postupů mezi kontrolami. Z místa závodu se děti i dospělí 
museli dostat podle mapy na místo, kde na ně čekal autobus a „sebrat“ při tom několik kontrol 
vyznačených na mapě. Bylo to docela drsné a všichni byli rádi, když se po absolvování tréninku 
usadili do autobusu a zbylé 4 km do tábora nemuseli po svých. Když dorazila poslední dvě 
děvčata, došlo i na večeři a po ní na kytary, zpěv a hry.  
Zlatým hřebem soustředění byly nedělní štafety. Při veselém večerním losování ze čtyř „košů“ 
bylo připraveno bojovat o vítězství 14 štafet. Ráno po snídani začal boj. Jednotlivé úseky štafet 
byly zajímavě nakombinované. Všichni se snažili, všichni běželi na doraz a po 3,5 hodinách 
jsme znali vítěze. Nebyli to však jen ti 4 borci z první štafety, ale všichni, kteří doběhli. Po 
obědě, vyhodnocení, balení a úklidu jsme se vydali domů - směr Chrastava. 
Ještě bych chtěla poděkovat všem pomocníkům, kteří s námi soustředění připravili, všem 
maminkám a tatínkům, kteří podpořili naše chuťové buňky různými maškrtkami a v neposlední 
řadě řidiči autobusu Liboru Matyášovi za perfektní a bezpečnou jízdu. Část soustředění jsme 
dětem hradili z grantu města Chrastavy, za což mu patří velký dík. 

      Pavluška Vokálová 

 
 

Cílová občerstvovačka, děti v žádném případě nestrádaly 
 

 

24.9.2016    OBLASTNÍ ŽEBŘÍČEK – KRÁTKÁ TRAŤ, SPRINT – OK DOKSY – BEZDĚZ – SPÁLENIŠTĚ, 

OBEC BEZDĚZ  
 

   Dne 24.9.2016 jsme se v rámci podzimního soustředění 
zúčastnili Oblastního žebříčku  na krátké trati v Doksech pod 
Bezdězem. Malebné prostředí v okolí Bezdězu v nás vzbudilo 
velmi příjemnou atmosféru, a to se asi také odrazilo na našich 
výsledcích. 
Start byl nedaleko našeho shromaždiště, a proto nebyl žádný 
stres. Za sebe musím napsat, že čím více závodů mám za 
sebou v D40, tím se mi běhá lépe a bez zbytečných nervů. 
Běželo se mi velmi hezky a řekla bych, že i bez zbytečného 



hledání. Kontroly byly tentokrát pro mne velmi příjemné, možná bych řekla, celkem jednoduché. 
Jen tu fyzičku musím ještě trochu vypilovat . Přesto 10.místo pro mne = krásné místo. 
A děti? Když za ně odpovím, že se jim běželo prima a také bez hledání, nebudu lhát. Úspěšný 
Honzík, který „trhnul“ první místo a asi i tím, že se drží hesla Evičky: do kopce prostě běžím.  
Má můj velký obdiv, jelikož pro mne byl ten poslední úsek do cíle útrapou. 
A Terezka? I když je to ještě stále D10L a já věřím, že už od jara nebude, si doběhla pro krásné 
3.místo, což je také veliký úspěch. 
Takže na závěr, závody se nám velmi velmi líbily a myslím, že nejenom nám se povedly. 

  Lenka Švorcová 
 
 

28.9.2016    RUMBURSKÁ LILIE (KT, MS, MKT) – ZOOB RUMBURK – RUMBURK – PSTRUŽNÝ 

POTOK, RUMBURK, PODHÁJÍ  
 

   Ve středu 28.9.2016, na Svatého Václava, jsme se s Jirkou 
zúčastnili závodu Rumburská lilie. Byly to tři krátké etapy 
v jednom dni v okolí Rumburku a i v něm. Všechny tři etapy měly 
společné tři zásady, a to: dodržet časový limit, dodržet povinné 
pořadí kontrol ve stanovených úsecích a orazit všechny kontroly. 
Pro mě nesplnitelný úkol ani v jedné ze zásad. První etapa byla 
v příměstském lesoparku s pěknými bažinkami kolem Pstružného 
potoka. Zde jsem nedodržela ani časový limit, ani povinné pořadí 
kontrol. O sebrání všech kontrol jsem si mohla jenom zdát. Ve 
druhé etapě jsem fiasko z první etapy chtěla napravit. Druhá 

etapa byl klasický městský závod se startem i cílem na náměstí. Tak jsem se pekelně 
soustředila na časový limit a povinné pořadí kontrol, že jsem do cíle přišla o 5 minut dříve. Třetí 
etapa se odehrávala kolem plaveckého bazénu a také spíše v městské zástavbě. Kromě 
jednoho nepřekonatelného plotu, který jsem přelezla, jsem povinné pořadí kontrol zvládla, 
časový limit lehce přetáhla. Celkově mohu říci, že oproti podobným závodům, které pořádá a 
vymýšlí Tomáš Babický, byl tento vcelku příjemný, pohodový. Nebyla jsem disk ani v jedné 
z etap, i když jsem si to zasloužila. Také vyhodnocování trvalo dlouho, klíč k vyhodnocení byl 
opravdu složitý. Jirkovi se dařilo o mnoho líp, skončil celkově 4.  

  Eva Bartáková 
 
 

30.9.-2.10.2016    SOUSTŘEDĚNÍ SCD SRBSKO 
 
Právě na tomto místě jste měli číst určitě zajímavý příspěvek od Ališky, ale ta pravděpodobně 
nemá čas, a tak se musíte spokojit s příspěvkem ze stránky SCMka od Mery.   
 

   Žáci Ještědské oblasti se sešli na posledním letošní soustředění 
v areálu Junior v Srbsku. Soustředění mělo jasný cíl – naladit formu na 
MČR žákovských družstev. Překvapující byl zájem žáků z Ještědské 
oblasti o toto soustředění. Bylo jich tam 66. 
Program soustředění zahájila linie. Připravil ji Honza Štembera. Úkolem 
dětí bylo oběhnout linii vyznačenou na mapě (bez fáborků) a do mapy 
zcela přesně zakreslit v lese umístěné lampiony. Po večeři následoval 
kratší noční orienťák. Sobotní dopoledne vyplnil middle. Po startu se 
všechny tratě vydaly do prostoru skalních ploten nedaleko Branžeže. 
Závěrečná část tréninku probíhala na okrajích bažin a někteří pánové 
z H14 měli velký problém správně dohledat své kontroly. Odpolední 
štafety ukázaly na dobrou připravenost týmu. Rozbíhali pánové H14. 



Doplnila je výborná děvčata z D14. Pak bojovaly děti z kategorie DH10. Závěrečné dva úseky 
patřily DH12. 
Po večeři proběhly tradiční štafety týmů po areálu. Nedělní dopoledne se rozběhlo štafetami 
dvojic. Soustředění zakončila týmová hra. Na upravené mapě děti hledaly 25 kontrol. 

Mery Podrábská 

 
 
Všechny tři naše účastnice soustředění – Vendy, Týna a Ališka (to je ta nahoře) 
 
 

1.-2.10.2016    MISTROVSTVÍ ČR V OB NA KLASICE – LOKOMOTIVA PARDUBICE – PUSTÁ RYBNÁ 

– SPÁLENÝ KOPEC, PERNIČKY  
 

Jeden ze dvou podzimních vrcholů sezóny je tady! Tentokrát míříme na 
Českomoravskou vrchovinu do obce Pustá Rybná. Bohužel se opakuje situace posledních let, 
kdy se podzimní počasí a nástup do práce podepisují na našem zdravotním stavu. Nachlazení, 
rýmička a forma v nedohlednu se hlásí o slovo. Na druhou stranu ještě to není tak zlé, abych 
závody odpískala. To Jarda je na tom mnohem hůř. V pátek před závody radši ještě rozesílá 
avízo, abych byla připravená vzít popřípadě v sobotu auto. Nevím, co bacilům v noci udělal, ale 
ráno stojí se svým autem před naším domem. Na bednu nevypadá, ale odhodlání zkusit bojovat 
má. 

Na shromaždiště přijíždíme, jako tradičně, mezi prvními. Stavíme stan, necháváme tam 
dorostence, aby stihli karanténu, a my vyrážíme na krátký výletík na Dráteničky. Kluci ještě 
dávají oběd, já už se před závodem raději neodvažuji. Na start je to skoro 3km. Tady mě čekají 
dvě překvapení. Netušila jsem, že si budu moci užít (a to po oba dny) klasických kaďibudek. 
Pořadatelé, díky! Druhým překvápkem byl totální kolaps na startu. Vůbec nestíhali odškrtávat 
závodníky a pouštět je do koridoru. Naštěstí jsem se tam nakonec nějak procpala. Pořadatelé, 
díky za varování. Tohle se nám příští rok stát nesmí!  

Samotný závod byl spíše zklamáním. Nudná stavba trati, volby postupů se moc 
nekonaly, zato dohledávky dokázaly rozhodnout celý závod. (A na nich by klasika být 
postavena neměla.) Chtělo to pořádně šlápnout do pedálů a držet směr. Naštěstí se dosti 
Chrastavákům podařilo postoupit do finále A.  

Večer jsme tedy doplnili kalorie v úžasné hospůdce (sice až na druhý pokus, ale super), 
někteří pak ještě zapili dnešní úspěch a hurá do spacáků.  

Ráno se nikomu vstávat nechtělo, ale finále je finále. Vzdálenost na start obdobná, terén 
úplně stejný, tratě už o něco lepší. Černou můrou nadále zůstávaly dohledávky. Měla jsem 
z nich respekt a moje obavy se bohužel naplnily. První kontrolu jsem si svojí chybou pohledala 
2 minuty, dokonce jsem se musela i zeptat.  Nohy byly rychlejší, než hlava stačila umapovat. 
Představa dobrého výsledku se však úplně vytratila na 4.k. Tříminutový zásek na dohledávce 
mě totálně zničil. Pak už jsem jen zdeptaná nasadila tempo, které moje tělo ještě zvládlo, a 
snažila se co nejdříve dostat do cíle. Nakonec to nevyšlo o 10 vteřin.  

I když pocitově to je spíše hrůza, odvážíme si z letošního MČR dvě stříbrné medaile. 
Zuzko, gratulujeme!  

                   Katka Kašková 



 
 
A ještě jeden článeček, tentokrát z webové stránky města Chrastavy: 
 

Dvě stříbrné medaile z Mistrovství ČR v orientačním běhu 
 

O víkendu 1. - 2. 10. 2016 proběhl vrcholný závod sezóny v orientačním běhu, tj. Mistrovství 
České republiky a Veteraniáda na klasické trati. Pořadatelé z TJ Lokomotiva Pardubice 
připravili rychlé tratě na Českomoravské vrchovině u obce Pustá Rybná nedaleko Poličky. 
Závodů se zúčastnila kompletní česká špička, ale i řada zahraničních závodníků, zejména ze 
Slovenska, Maďarska, Švédska (celkem 1300). Na mistrovství dorazila i čtrnáctičlenná 
sportovní výprava z Orientačního klubu Chrastava. Vystoupení Chrastaváků lze jednoznačně 
považovat za úspěch. Po sobotním semifinálovém závodu postoupilo osm z nich do nedělního 
finále, kde se bojovalo již o mistrovské tituly. Nominovaní zástupci mladších kategorii přijeli 
získávat zkušenosti (Markéta Pavlíková a Matěj Galbavý - finále B, Jiří Bek a Jan Čechlovský - 
finále C). Terén byl nesmírně rychlý a délky tratí byly velmi dlouhé. Přestože se závodníci musí 
orientovat podle přesné mapy a terén byl kopcovitý s řadou hustníků a borůvčím, jejich běžecké 
výsledky byly opravdu "atletické" (vítěz v elitní kategorii zvládl trať dlouhou přes 17 km pod 
devadesát minut, a i ve veteránských kategoriích byly časy kolem šesti minut na kilometr). 
Stříbrné medaile získaly v kategorii D 35 Kateřina Kašková (které uniklo jen o pár vteřin zlato) 
a v D65 Zuzana Šaffková. 
Nelze opomenout i skvělé výsledky dalších chrastavských rodáků - Pavel Hradec, který nyní 
startuje za TJ Turnov v elitní kategorii obsadil výborné 12. místo a Michal Horáček, který 
reprezentuje Slavii Liberec Orienteering vybojoval v kategorii H35 zlato. 
Výsledky - A finále: 
D35: 2. Kašková Kateřina, 7. Pachnerová Dominika 
D60: 2. Šaffková Zuzana 
D65: 10. Ševčíková Alena 
H40: 14. Polák Jaroslav, 15. Pachner Pavel 
H50: 12. Vydra Ivan 
H65: 17. Ševčík Milan 
Zbývá dodat, že pořadatelství tohoto závodu bylo na příští rok svěřeno našemu klubu (23. - 24. 
9. 2017) a náročné přípravy jsou již v plném proudu. K závodu bude použito podhůří Jizerských 
hor v prostoru od Raspenavy k Albrechticím. 

     Ivan Vydra, OK Chrastava 

 

 
 



7.10.2016    PLEJÁDA NEJLEPŠÍCH 
 
Za účasti teď už senátora Michaela Canova, zpěváka Jakuba Děkana a spíkra Davida Jelínka 
se konalo vyhlášení nejlepších sportovců za období červenec 2015 – červen 2016. Přestože 
jsme měli hodně nominovaných želízek v ohni, nakonec se podařilo vystoupat na podium a 
bednu, a to přímo nejvýš, Katce Kaškové v kategorii Ženy a muži. Katce gratulujeme a těšíme 
se, že se příští rok rozšíříme o další oslavence.  
(Čtvrthodinové video můžete shlédnout na webové stránce města Chrastavy.) 
 

 
 

 

8.-9.10.2016    MISTROVSTVÍ ČR V OB ŠTAFET A DRUŽSTEV – OK JISKRA NOVÝ BOR – DOLNÍ 

PRYSK – ŠENOVSKÝ VRCH, KŘÍŽOVÁ CESTA  
 

Když jsem od Dominiky byla vyznamenána nominací na tak prestižní závody, jako je 
MČR štafet a družstev, nezbylo mi, než se pečlivě na tuto zodpovědnou roli dobře připravit. 
Detailně jsem prostudovala pokyny, několikrát zkontrolovala obsah batohu a s vydatnou 
svačinou vyrazila ukázat soupeřům, zač je toho loket. V hvězdné štafetě ve složení Alenka, 
Věrka a já jsem měla za úkol na posledním úseků finišovat, co to dá. Už po prvním úseku bylo 
jasné, že jsme adepti na nejlepší umístění, a tak jsem pečlivě vyhlížela Věrku na druhém úseku, 
abych neztratila ani vteřinku. Z našeho klubového stanu jsem měla ideální výhled jak na 
diváckou kontrolu, tak i sběrku. Sledovala jsem bedlivě všechny sprintující veteránky, každý 
zelený dres a modrou Věrčinu čepici, když tu najednou slyším, jak na mě někdo volá: „Věrka už 
dávno čeká na předávce!“ Popadla jsem brýle, buzolu a čip a letěla k předávce, kde už na mě 
nějakých pět minut marně čekala Věrka. Vyhákovala jsem všechny závodníky u vyčítání a 
kontroly čipů, praštila Věrku a běžela k mapám. Nebudete tomu věřit, ale naše hvězdná štafeta 
nakonec skončila na místě nejvyšším, a to i s naší malou pauzičkou na předávce.  

Druhý den jsem byla členem skutečně nadějného družstva ve složení Ivan, já, Domča, 
Radim a Pavel G. Poučena zkušeností ze štafety, hned jak Ivan na prvním úseku vyrazil 
k mapám, postavila jsem se k předávce na druhý úsek, a ještě jsem si s sebou raději vzala dvě 
asistentky, Věrku a Alenku.  Měly jsme ideální výhled jak na diváckou kontrolu, tak i na sběrku. 
Sledovaly jsme bedlivě všechny sprintující veterány, každý zelený dres a typický Ivanův šátek.  
Najednou se Ivanův šátek nečekaně rychle objevil na sběrce a ještě rychleji směřoval na 
předávku. Chtěla jsem vyrazit vstříc Ivanovi, ale zimní bunda se mi nějak zasekla a nešla 
sundat. Věrka tahala za pravý rukáv (uvnitř byla buzola) a Alenka za levý (uvnitř byly brýle) a 
Ivan už mával na předávku. Nakonec jsem se nějak z bundy vyvlíkla, popadla brýle, buzolu a 
čip a vyrazila. Vyhákovala jsem všechny závodníky u vyčítání a kontroly čipů, praštila Ivana a 
běžela k mapám. Nebudete tomu věřit, ale naše skvělé družstvo i tentokrát skončilo na bedně, 
a to i s naší, tentokrát opravdu zanedbatelnou pauzičkou na předávce.  

Uvědomuji si, že už mě asi nikdo nebude chtít ani do štafety, ani do družstva. Ale zase 
na druhou stranu, ani jeden závod jsem nediskla, nikomu jsem během závodu neodcizila mapu, 
žádný desetiminutový kufr se nekonal a do cíle jsem trefila. Tak možná, že si ještě někdy 
alespoň nějaké mixy zaběhnu.  

  Zuzka Šaffková 



A opět článeček z webové stránky města Chrastavy (od stálého a stále plodného dopisovatele): 
 

Orientační klub Chrastava vybojoval tři medaile na MČR štafet a družstev 
 

O víkendu 8. a 9. října 2016 se konalo poslední 
letošní Mistrovství České republiky v orientačním 
běhu. Pořadatelé z oddílu OK Jiskra Nový Bor jej 
uspořádali v náročném skalnatém terénu u 
Kamenického Šenova v okolí Dolního Prysku. O 
tom, že se jednalo opravdu o vrcholný závod, 
vypovídá i účast dvou tisícovek závodníků z celé 
České republiky, kteří v sobotu závodili ve 
štafetách (žákovské, juniorské, elitní a veteránské 
kategorie), v neděli pak v soutěži družstev. V 
Prysku se sešla celá česká orienťácká elita, účast 
575 štafet!!! 
Za nepřívětivého mlhavého a deštivého počasí se 

soutěže zúčastnila i vydatná skupina borců z OK Chrastava, kteří se v tomto hlavním závodě 
štafet a družstev rozhodně neztratili a dosáhli i na medailová umístění. 
Ve veteránských kategoriích v D105 si s pětiminutovým náskokem!! doběhla pro titul mistryň 
ČR štafeta ve složení Lankašová, Pachnerová a Kašková. Další triumf slavila chrastavská 
štafeta v kategorii D180 – Ševčíková, Bradnová a Šaffková. Dobrého umístění dosáhli i veteráni 
v kategorii H180 – 9. místo – Kaška, Smetana, Ševčík. Ani další štafety nepodaly špatné 
výkony a řada z našich mladších odchovanců reprezentovala výběr Ještědské oblasti. 
Chrastavský rodák Pavel Hradec výborně rozběhl turnovskou štafetu, která v elitě obsadila 
vynikající 5. místo. V Chrastavě nyní žijící Pája Kubát dopomohl zase štafetě OK99 Hradec 
Králové ke stříbrné medaili v téže kategorii. 
Ani v neděli se počasí neumoudřilo a ve stejném prostoru proběhl prestižní závod družstev. 
Prostor byl v některých místech již značně rozbahněn. Přesto byly předváděny skvělé výkony a 
závod byl do poslední chvíle napínavý a v žádné kategorii nebyl rozhodnut. Chrastaváci opět 
bojovali a vybojovali cenné kovy. Mezi družstvy veteránů získalo stříbrnou medaili v kategorii 
DH275 družstvo ve složení Vydra, Šaffková, Pachnerová, Smetana a Gorčica. Skvěle zaběhlo i 
družstvo v kategorii DH175 ve složení Bradna, Lankašová, Pachner, Kašková a Polák, které 
vybojovalo 6. místo! Chrastavská štafeta nemistrovské kategorie tzv. MIX ve složení 
Čechlovský, Gorčicová, Bek, Vejstrková, Vejstrk si pak doběhla pro výbornou druhou příčku. 
Pája Kubát opět vybojoval stříbrnou medaili s kolegy z OK99 Hradec Králové a Pavel Hradec 
pomohl družstvu Turnova k 6. místu v hlavní kategorii dospělých. 

     Ivan Vydra, OK Chrastava 
 
 

15.10.2016    ČESKÝ POHÁR MTBO – SPRINT, KRÁTKÁ TRAŤ – OK JISKRA NOVÝ BOR – SOSNOVÁ 

U ČESKÉ LÍPY – SKALNÍ ULIČKY, ZA DROMEM  
 

Pomsta na dvou kolech 
 
Když se asi před třemi lety konaly závody MTBO v blízkých Zákupech, rozhodl jsem se, že je to 
jedinečná příležitost vyzkoušet po letech tuto pro mě netradiční disciplínu. Měl jsem tehdy dva 
hlavní cíle: Přežít a porazit předsedu Netopýru Zákupy (dále jen Netopýr). To první se sice 
s vypětím všech sil povedlo, druhá meta však dosažena nebyla. A to především ze dvou 
důvodů – klimatické podmínky nebyly nakloněny mému trekovému kolu a vypůjčený mapník se 
mi zlomil už cestou na první kontrolu. Zbytek závodu jsem absolvoval s mapníkem v jedné a 
čipem v druhé ruce. A řidítky v zubech. 



Tak jsem 3 roky střádal plány na odvetu a leštil kolo. Pak se konečně v Orisu objevily 2 MTBO 
závody v Sosnové (sprint a middle), a to byla má chvíle. První dva úkoly byly jasné. Přihlásit se 
a donutit Netopýra a jeho paní, aby se přihlásili taky. Poté už přišla intenzivní příprava na 
samotný závod. Například mapníky jsem si pro jistotu pořídil hned dva.  
Přišel den D. Na shromaždišti jsem nechtěl nechat nic náhodě a na řidítka instaloval mapník 
zcela odlehčený (pevné kovové tělo měl provrtané skrz naskrz jak ementál) – každý gram navíc 
může ovlivnit můj výsledek. 
První je na řadě sprint. Pouštím se do závodu. Trek – kořeny – bláto – maximální tempo – 
maximální opatrnost… Zima jak v psírně mi snižuje kapacitu mého hrudníčku a při šesté 
kontrole už mám jen jediné přání, které mě provází zbytkem závodu – orazit si cíl ať je čas 
jakýkoli. Povedlo se. A co víc, pan Netopýr i paní Netopýrová strávili v sedle ještě o nějakou tu 
chvilku víc a dokonce je z toho ještě solidní druhé místo. 
Před další etapou mám 2 a půl hodiny čas. Sundávám přední kolo, svůj závodní speciál cpu do 
kufru kombíku a traraa na obídek. Říkám si, že v Nizozemí se rodí mistři cyklokrosu, a tak si 
dávám holandský řízek s bramborovou kaší. Po lehkém dlabanci se pomalu vracím na místo 
činu. Jedu včas, a tak můžu tentokrát zaparkovat blíž shromaždišti i startu. A to hned o dobrý 
půlkilometr. Nebudu se přeci zbytečně vysilovat. Blíží se doba startu a je načase smontovat 
dohromady bicykl a připravit se na misi. Vyndávám rám se zadním kolem, leč ouha. Kde je 
přední kolo? Ano, hádáte správně. Zapomněl jsem ho na mém původním parkovacím stání. Je 
pravda, že jet bez předního kola je možná lepší, než bez sedla, ale nic se nemá přehánět. Ani 
odlehčení bicyklu. Navíc bych vypadal jak večerníček s přilbou namísto novinové čepičky. Cpu 
torzo zpět do auta a nenápadně narychlo opouštím pracně vydobyté bližší parkovací místo. 
Naštěstí se trekový ráfek s úzkou gumou nikomu normálnímu na MTBO nehodí. Po druhém (a 
tentokrát úspěšném) pokusu o smontování kola usedám do sedla a vyrážím vstříc middlu. Trať 
byla hezká a překvapivě rychlejší, než techničtější sprint. A výsledek? Šesté místo v nabité 
konkurenci nevypadá vůbec špatně. Ale co je hlavní, pomsta byla dokonána. Tak kde si to 
rozdáme za tři roky?  

      Vojta Vokál 

 
 
 

16.10.2016    OBLASTNÍ ŽEBŘÍČEK – SOK TURNOV – ALŠOVICE – DUPANDA 2016 
 

Alšovické premiéry (12. závod oblastního žebříčku JO a klubový přebor CHA) 
 
Ve svém vůbec prvním příspěvku do Chacháčku se s vámi podělím o pocity a zážitky 
z podzimního oblastního žebříčku pořádaného 16. 10. 2016 oddílem TUV v Alšovicích. Jak 
jsem se vyhnul tomu, abych nebyl jako loni poražen v klubovém přeboru žádnými ženami a 
konečně se vysvobodil ze zajetí rankingu. Snad tento článek přinese mezi řádky i poučení, na 
co všechno je třeba se před závodem i při závodě soustředit a čeho se vyvarovat. Poznáte, že 
nic se nejí tak horké, jak se to uvaří, nesmí se házet flinta do žita a není důležité vyhrát, ale 
zúčastnit se. 



Po sedmnácti letech sedavého zaměstnání a deseti letech bez intenzivního tréninku se mi díky 
vhodnému výběru podceňované kategorie naskytla možnost vyhrát ještědský žebříček 
dospělých v H35. Po vítězství v jarní části jsem chtěl takto úspěšně pokračovat i na podzim. 
Vše vypadalo slibně do okamžiku, než jsem zjistil, že vzhledem k pořádání třech závodů, 
jednomu vynechání a jednomu netaktickému startu v H40 nebudu mít potřebný počet devíti 
závodů ze třinácti. Boj jsem však nevzdal, doufaje, že i můj největší soupeř z TJN, který má o 
závod více, čímž se dostal v bodování přede mne, do konce sezóny třeba také něco vynechá. 
Věřil jsem i tomu, že získám-li v posledních dvou žebříčkových závodech výrazný bodový 
náskok, mohu jej dotáhnout i s jednou absencí. Tomuto cíli (mimo jiných důvodů) jsem obětoval 
i účast v klubovém přeboru a místo kategorie H21K jsem se přihlásil do své veteránské H35. 
Jediným ústupkem tradici bylo zvířecí maskování, které jsem však vybral tak, aby co nejméně 
omezovalo běh a pohyb po lese. Riskoval jsem i své zdraví podlomené více než týdenním 
silným nachlazením. Již od předchozího pátku mě bolelo v krku a po absolvování MČR štafet a 
klubů jsem po celý týden plašil své okolí kašlem tuberáka a přežíval pracovní dny na paralenu. 
Přijeli jsme o něco později, takže na nás zbylo místo k parkování více než kilometr od 
shromaždiště. Procházka nevadila, nepršelo ani nefoukalo, teplota byla odpovídající podzimní 
době a tak akorát na běhání. Sál v sokolovně v Alšovicích byl plný milých lidí i zvířátek, takže 
do závodu jsem byl příjemně naladěn.  
Na mapě Dupanda jsem ještě nikdy neběžel, ale dobře jsem si ji prohlédl na mapovém serveru 
a také jsem měl i nějaké reference od Dominiky. Věděl jsem zhruba, co mohu očekávat a že 
závod nebude jednoduchý. Věřil jsem, že méně zkušení soupeři mohou hodně chybovat a 
půjdu-li čistý závod, mám šanci na výrazné vítězství a velký bodový zisk. 
S tímto přesvědčením vyrážím v kostýmu mravence na více než 2 km vzdálený start. Na hlavě 
tykadla z černého chlupatého drátu, na kostrči se jako mravenčí zadeček bimbá černý balíček 
z novin a lepenky. Na start dobíhám o několik minut dříve a ještě vidím odstartovat svého 
největšího soupeře 6 minut přede mnou. Je vidět až za startovní lampion a tak sleduji, kam 
odbíhá, abych sám později ušetřil nějakou tu vteřinu. Neskromně doufám, že ho na trati 
doběhnu. Vychrchlávám zbytek nachlazení rozdivočelého ostrým klusem a po chvíli vstupuji do 
startovního koridoru. 
Startovní procedura probíhá standardně, nic mne nerozptyluje. Vteřinu před ostrým startem 
zapínám stopky. K mapám to je pár metrů, tady se závod nerozhoduje, a tak před sebe pouštím 
rychlíka z H21. Za jeho patami pak odebírám mapu a prohlížím trať. Je celá namotaná 
v prostřední třetině mapy. Hledaje trojúhelníček startu a překládaje mapu, běžím ke startovnímu 
lampionu. Odběh mám už odkoukaný a k první kontrole stačí jen držet směr. Přibíhám ke 
dvěma velkým jámám, probíhám po šíji mezi nimi a seskakuji do třetí s malým jezírkem, kde 
orazím první kontrolu. Kontroluji kód, všechno sedí. Ke druhé to je jen kousek. Podle lomu 
s jezírkem běžím na světlinu na velké ploché kupě nad cestou. Trochu nesedí porost, husté 
stromy mě lehce vychylují ze směru doleva. Přibíhám na plochou kupu, světlina tam je, kontrola 
nikde. Kousek vpravo svítí další světlina a na ní lampion. Už se skláním k ražení a prožívám 
šok. Na krabičce je číslo 81, ale já mám v popisech 32. Něco je špatně. Pobíhám kolem, 
kontroluji pozici lomu, cesty, světliny, kupy… všechno přesně sedí. Kontroluji popisy, mám 
svoje H35. Že by stavitelé zaměnili kontroly? I to už jsem zažil. Pro jistotu však rozkládám mapu 
a hledám označení kategorie. A nevěřícně zírám. V levém horním rohu je označení D40, H50, 
H55. Zmatek, panika, … Jak je to možné?! Co mám dělat? Mám se vrátit? Co kdybych běžel 
dál, mám správné popisy, zkusím to najít… Přisvojuji si titul člena KB a říkám si: „A jak chceš ty 
kontroly hledat bez mapy?“ Hlavou bleskne nápad, poběžím trať podle mapy, popisy 
nepotřebuji… Přitvrzuji v nelichotivých titulech a přesvědčuji sám sebe, že to je cesta k jistému 
disku. A body budou jaký? Žádný, (-píp-), žádný!!! Hlavně se uklidnit, řešení je jasné! 
Vracím se kalupem na start. Už z dálky vidím běžet stejným směrem zeleného žabáka, J. B. 
z KB. Vida, se svým problémem nejsem sám. Jak se dozvídám, na rozdíl ode mne si místo 
přeborové H21K vzal ze zvyku mapu své obvyklé kategorie. Po krátké diskusi s pořadateli, 
zcela zbytečné, neboť za správný odběr mapy si závodník odpovídá vždy sám, beru z přihrádky 
správnou mapu a vyrážím zpět do lesa. Napadá mě, zda jsem si tímto kouskem neřekl o 
kandidaturu do KB. Nicméně ihned se uklidňuji, že k tomu, aby KB infiltroval i justici, je 



zapotřebí držet dlouhodobě vysoký standard, zatímco u mě jde o životní premiéru. Jedna 
vlaštovka jaro nedělá.  

Řítím se lesem, první kontrolu už mám a tak 
běžím přímo na druhou. Křížím jednu cestu, 
druhou cestu, před sebou v dáli vidím 
povědomý pahorek se světlinou. Aha, blížím 
se k původní nesprávné druhé kontrole, 
stočil jsem se moc doprava. Vlevo zahlédnu 
další velkou kupu se světlinou, za ní by mělo 
být v zeleném jezírko a do něj zasahuje 
hřbítek se světlinou a s kontrolou. Míjím 
kupu a narážím na hustník. Jezírko by mělo 
být za ním. Je však hustší, než bych čekal, 
dovnitř se mi nechce. Oběhnu ho zleva. 
Žádná světlina skrz něj však neprosvítá, ani 
terén nenaznačuje svažitost k vodní ploše. 
Trochu to nesedí, ale to mě nerozhodí. 
Odvážně se deru vpřed, větve mi strhávají 
tykadla a musím si je držet. Od kupy už jsem 
daleko a jezírko stále nikde. Co tady dělá ta 
pěšina? A na jejím konci je louka? Zastavuji 

a zoufale civím do mapy. Kde mohu být? Louka je široko daleko jen jedna, takže je to jasné. 
Jsem úplně mimo, stočil jsem se asi o 130° a 250 metrů doleva. Ve zmatku si razím cestu 
hustníkem, ačkoli kousek vedle vede pěšina, kterou vzápětí křižuji, nabíhám na další cestu a ve 
správný čas odbočuji směrem ke kontrole. Razím a zcela netradičně se dívám na hodinky. Mám 
čas přes 11 minut a to jsem nějakých 400 m od startu.  
Cítím se na ručník do ringu, ale sám sebe přesvědčuji, že ještě není vše ztraceno. Již 
rozvážněji vyrážím vstříc dalším kontrolám. Postupy volím co nejblíže spojnicím, ale na jistotu. 
Přestože mapa pro mne místy není dobře čitelná a porosty jsou občas jinde a jiné, než bych 
očekával, daří se mi kontroly poměrně rychle nacházet. Na některých dohledávkách ztrácím 
vteřiny, maximálně do půl minuty, ale proti začátku mám pocit, že už jdu čistý závod. Když 
v závěru přesně trefuji „neviditelnou“ jámu, nacházím i srázek a kupu v nepřehledném hustníku, 
říkám si, že je ještě šance na obstojný výsledek.  
Po vyčtení čipu přichází další jobovka. Na lístečku s mezičasy mi chybí všechny kontroly a čtyři 
písmenka u mého výsledku věstí, že veškerá snaha byla marná. Pochybnost, zda jsem si na 
startu vynuloval čip, vyvrací pořadatelé sdělením, že jim nefunguje vyčítání nových čipů. Musím 
jít vyčíst ještě jednou k Petru Kvapilovi do sálu sokolovny. Ražení je naštěstí v pořádku, ale 
mezičasy bohužel nebudou. Nakonec je z toho druhé místo o necelé dvě a půl minuty za 
vítězem, který se mi v celkovém hodnocení ještě více vzdaluje.  

   Pavel Pachner 
 
To, že závod byl zároveň i klubovým přeborem, kdy se z nás v lese stala přímo nemilosrdně 
bojující lítá zvěř, víte už z předchozího textu, tak na závěr jen poděkování hlavního pachatele 
těchto převtělení Zdeňka K. z KB.  
 
Milí kamarádi, 
 
uplynulou neděli  se značná část klubáků zúčastnila oblastního žebříčku v Alšovicích. Převážná 
většina z nich se přihlásila v tomto závodu  do klubového přeboru v kategorii D21K a H21K bez 
ohledu na věk. Orientačně náročný terén s množstvím detailů si vyžádal od všech závodníků 
maximální úsilí.  Přesto všichni našli všechny kontroly a zdárně doběhli do  cíle.  
Touto cestou jménem Klubu blbců vyslovuji velký obdiv zejména všem veteránkám a 
veteránům, že dokázali tento závod úspěšně absolvovat. 

   Za KB Zdenek 



23.10.2016    OBLASTNÍ ŽEBŘÍČEK – TJ STADION NOVÝ BOR, KOB KAMENICKÝ ŠENOV – 

SOSNOVÁ – SOSNOVÁ 2016  
 

   23. října se konaly závody v Sosnové. Byly to moje 
poslední závody v kategorii H14. Bohužel mě bolelo 
koleno, takže jsem nemohl moc běhat. Hned cestou na 
první kontrolu jsem zakopl. Když jsem kontrolu hledal, 
potkal jsem Štěpána Krupku. Zbytek závodu jsme šli 
společně, občas jsme dokonce běželi. Desátou kontrolu 
jsme nemohli najít, ale naštěstí nás doběhl Martin Husák, 
který nám poradil. Cestou na jedenáctku jsem našel 
pěkného hřiba. Tam mi všichni utekli, a tak jsem se zbytek 
závodu doplazil sám. 

    Vojta Matyáš  
 
 

24.10.2016    ČLENSKÁ SCHŮZE OK CHA 
 
Tak už ne valná hromada, jak tomu bylo dosud, ale s novými stanovami a s novým názvem 
klubu přišla i členská schůze, se kterou se budeme shledávat každoročně. I letos jsme se sešli 
v počtu hojném, přesto na každého vyšly chlebíčky a další občerstvení, řekli jsme si, jak jsme 
byli úspěšní v minulosti a co nás čeká v nejbližší budoucnosti, ale to už se dozvíte ze zápisu, 
který se k vám dostaví v elektronické podobě.  
Schůzi předcházelo sportovní odpoledne na nedalekém hřišti, kde se mladí i ti ostatní vyřádili 
při miniorienťáčku, který připravilo DUO treneros E.K. a P. V., při pohybu s míčem a při soutěži 
s kapalinou, kterou připravilo KB.  
 
 

DALŠÍ ČINNOST TELEGRAFICKY  
 
Ө Křivka stoupá, už je nás 129. Dodatečně jsme zaregistrovali za pořádný úplatek Evu a 

Roberta Lipenských, takže jim přejeme krásný, slastný život mezi námi bez zbytečných 
kufrů. 

 
Ө Stále platí, že pořád ještě pracujeme na zářijovém mistrovství, aby si nikdo nemyslel, že 

už je třeba zimní leháro. A taky se už pomalu rozjíždí SAXBO, které nás čeká už 
v dubnu.  

 

 



ZPRÁVIČKY 
 

GRATULACE 
 
S gratulacemi se tentokrát roztrhl přímo pytel.  
Nejdříve začneme nejmladšími. Není nic krásnějšího, než když do klubu přijde úplně čerstvý 
mrňavoučký Klubáček, přesněji Klubačka, což se tentokrát povedlo u Šulců. Schválně čtěte: 
 
Ahoj všichni, 
 
už se na Vás moc těším, až Vás všechny uvidím a zazávodím si s Vámi, jsem zatím ještě 
malá, ale už trénuju, abych všechny předhonila. Narodila jsem se 11.10. s 3410g a měla 
jsem 47cm, ale to rychle doženu :-). 
 
 Všechny Vás moc zdraví Míša, maminka Verča a tatínek Vláďa. 
 

 
 
A my přejeme do kolíbky malé Míše ten správný kompas, který ji dovede spolehlivě k nám. 
 
A taky se slavilo u Bradnů: 
 

 
 
Přejeme Marcele a Vaškovi spoustu krásných chvil mezi kamarády a kamarádkami, mezi které 
se i my počítáme. 



A co naše sportovní úspěchy? 
 
Ještě jednou připomínáme, že nejúspěšnějším sportovcem Chrastavy v kategorii Ženy a muži 
se stala nedostižná Katka Kašková.  
 
A co naši další borci? 
Na členské schůzi převzali ceny za sportovní úspěchy v uplynulé sezóně tito účastníci 
orientačního zájezdu v abecedním pořadí:  
Jirka Bek, Kája Březina, Matěj Galbavý, Katka Kašková, Honzík Klust, Terka Klustová, 
Radek Kučera, Bára Lipenská, Týna Matyášová, Domča Pachnerová, Vendy Růžičková. 
 
Všem z celého srdce gratulujeme a přejeme, aby ve výkonech pokračovali a strhli ostatní. 
 
A teď jsou na řadě obligátní narozeniny. V prosinci ještě letošního roku a v lednu roku příštího 
před x lety spatřili světlo světa tito naši spoluklubáci: 
 

2.12.   Ája Jeřábková  
7.12.   Bára Cihlářová 
8.12.   Esterka Krtičková 
20.12.  Tonička Březinová 
21.12.  Adam Brand 
22.12.  Domča Pachnerová 
23.12.  Petr Holan st. 
29.12.  Karel Lusk 
 

6.1.   Martin Husák 
6.1.   Bára Lipenská 
7.1.   Oli Lusková    
8.1.   Jana Čechlovská 
12.1.   Marek Veselý 
15.1.   Milan Pavlík 
16.1.   Martin Švancar 
16.1.   Zdeněk Sychra 
17.1.   Pavel Pachner 
21.1.   Míša Březinová 
27.1.   Ivča Gorčicová 
27.1.   Bára Ježková 
29.1.   Luky Houda  
 
Kulatým výročím se tentokrát pochlubí Jana, Míša, Marek a Bára L. Přejeme, aby oslavy 
proběhly důstojně a v poklidu v kruhu rodiny či kamarádek a kamarádů (čímž nenápadně 
předem děkujeme za případné pozvání). 
 
 

AUTOR OBÁLKY 
 
Už jsme měli na obálce slona s čipem na chobotu od Ondry Horáčka (Chacháček 4/2001), tak 
pro změnu tu máme chrastavského orienťáckého ježka od zahraničního Jendy Dienera (nebo 
od Jendy Diener?). Děkujeme za jeho fantazii a inspiraci pro další kreslíře. Už se těším na další 
obrázky. 



PŘÍJMY A VÝDAJE 
 
Vše podstatné naleznete ve volné příloze, kdy byste měli objevit vyúčtování SAXBA a Pohárku. 
Hurááá! 
 

 
 
 

PODZIMNÍ LICENCE 
 
Z podzimního oblastního žebříčku si vyběhla licenci B Týna Matyášová. Gratulace její rychlé 
hlavě, rychlým nohám, vlastně celému jejímu rychlému tělu. 
 
 

NĚKOLIK TERMÍNOVEK 2017 
 
Nejprve začneme tou LOBáckou, ta by měla být definitivní, pokud napadne něco shůry. 
 
21.-22.1.2017 M ČR štafet, CŽ LOB  Klingenthal, Krušné hory (GER) 
28.-29.1.2017 M ČR KT, CŽ LOB   Zlaté Hory (ZLH) 
18.-19.2.2017 M ČR S, CŽ LOB   Jablonec n. N. (TJN) 
25.-26.2.2017 M ČR KL, CŽ LOB   Vrbno p. P. (VRB) 
 
Kalendář hlavních závodů OB, pořádaných ČSOS: 
 
18. 3.  Český pohár štafet      PHK      
8. 4.  Mistrovství a veteraniáda ČR v nočním OB    SJI      
9. 4.  Český pohár štafet      SJI 
23. 4.  Český pohár štafet (M Moravy)     TZL  
6. 5.  Mistrovství a veteraniáda ČR sprintových štafet   ZBM 
7. 5.  Mistrovství a veteraniáda ČR ve sprintu    ZBM 
13. 5.  Český pohár, žebříček A – klasická trať    SSU 
13. 5.  Žebříček B-Čechy – klasická trať     VLI 
14. 5.  Český pohár, žebříček A – krátká trať    SSU 
14. 5.  Žebříček B-Čechy – krátká trať     VLI 
20. 5.  Český pohár štafet      ASU 
20. 5.  Český pohár, žebříček A – sprint     ASU   
21. 5.  Český pohár štafet      ASU   
3. 6.  Český pohár, žebříček A, žebříček B-Čechy – krátká trať  KAM 
4. 6.  Český pohár, žebříček A, žebříček B-Čechy – klasická trať  KAM 
7. 6.  Celostátní finále přeboru škol     JPV 
10. – 11. 6.  Mistrovství a veteraniáda ČR na krátké trati    OSN,JHB 
17. 6.   Žebříček B-Čechy – klasická trať     LPU 
18. 6.  Žebříček B-Čechy – krátká trať     LPU 
9. 9.  Český pohár, žebříček A – klasická trať    AOP 
9. 9.   Žebříček B-Čechy – klasická trať     OPI 



10. 9.  Český pohár, žebříček A – krátká trať    AOP 
10. 9.  Žebříček B-Čechy – krátká trať     OPI 
16. 9.  Český pohár štafet      SHK     
16. 9.  Český pohár, žebříček A – sprint     SJC 
17. 9.  Český pohár štafet      SJC 
23. – 24. 9.  Mistrovství a veteraniáda ČR na klasické trati   CHA 
7. 10.  Mistrovství a veteraniáda ČR štafet    KSU 
8. 10.  Mistrovství a veteraniáda ČR klubů a oblastních výběrů žactva KSU 
 
Vícedenní závody 
 
14. - 16. 4. Velikonoce ve skalách 2017     DKP 
30. 6. - 2. 7. Cena střední Moravy (Šebětov)     KON 
13. - 16. 7. Grand prix Silesia (Černá Voda)     AOP 
14. - 16. 7. H.S.H. Vysočina cup      CHT  
26. - 30. 7. Bohemia Orienteering (Nový Bor)     BOR 
4. - 6. 8.  Advanta (Zdoňov)      DOB 
11. - 13. 8. Rumcajsovy míle (Brada)      SJC 
26. - 27. 8. Pěkné prázdniny s OB      TUR 
1. - 3. 9.      Cena východních Čech (Pustá Kamenice)                             LPU 
 
Termínovka závodů Ještědské oblasti: 
 
11.3.   Jarní skály – klasika       TUV 
1.4.   OŽ – krátká trať        TUR 
8.4.   OM – sprint, OŽ – krátká trať      BOR 
22.-23.4.  SAXBO – 2 x klasika       CHA 
29.4.-1.5.  OM – krátká trať, OŽ – sprint, krátká trať             STB,FYD 
27.5.   OM – klasika         LTP 
25.6.   OŽ – krátká trať, sprint       TJN 
 
2.9.   OŽ – klasika         VLI 
16.9.   OM – štafety         SHK 
28.9.   OŽ – krátká trať, veřejný závod – mikrosprint, krátká trať  RUM 
30.9.   OŽ – krátká trať        LLI 
1.10.   OŽ – klasika         DOK 
15.10.   OŽ – klasika         TJN 
22.10.   OŽ – krátká trať         TUV 
29.10.   OŽ – krátká trať                 STB,KAS 
 
Kalendář závodů MTBO ČP 2017  

Kalendář závodů ČP MTBO 2017 

Termín Pořadatel Typ závodu Lokalita 

6.-7.5. JES Ultra Long + Middle Rakovník 

27.-28.5. TSU Middle + Long Šumperk 

10.-11.6. KNC MČR Middle + MČR Long Kostelec nad Černými lesy 

17.-18.6. LDC Middle + Long Lipová u Šluknova 

24.-25.6. XHK Middle + Long Trutnov 

5.-9.7. VPM Middle + MČR Sprint + MČR Štafet + Long Plzeň 

2.-3.9. HUN Middle + Long Pákozd 



23.-24.9. TBM Middle + Long Žďár nad Sázavou 

14.-15.10. VSP Sprint + Middle + MČR Družstev   

 
A ještě pro zájemce 13. ročník Bor cupu – zde máme termíny (vždy neděle), ostatní lze 
nalézt na borské stránce: 
 
20.11.2016; 4.12.2016; 18.12.2016; 8.1.2017; 22.1.2017; 5.2.2017; 19.2.2017; 5.3.2017  
 
 

ŽEBŘÍČEK AKTIVITY 2016 
 
Kdo by si nechtěl nechat zaplatit za vykonanou práci pro klub? Asi každý, ne? Tak teď máte 
opět možnost získat nějaký ten obolos, pokud vyplníte dotazník na naší stránce příslušné 
rubriky pod heslem Žebříček aktivity (podmínkou je se přihlásit, jinak nenajdete nic). Svou 
aktivitu zapište nejdéle do konce ledna 2017. Druhou možností je vše nahlásit Báře Lankašové 
z úst do ucha. 
 
 

ROČENKA 2016  
 
Neříkejte, že jste v letošním roce nic zajímavého neprožili, čím byste pobavili své spoluklubáčky 
v připravované Ročence. Na pěkné příspěvky se už těšíme (nejlépe do Vánoc). 
 
 

VÝSLEDKY ZE SVĚTOVÝCH AKCÍ 
 

Světový pohár v MTBO – 29.9.-2.10.2016 – Kaunas, Litva 
 
Klasika  
Ženy  1. Benham (GBR) 120,50, 2. Poverina (RUS) 124,06, 3. Barlet (FRA) 124,031, 11. 
  Kubínová 131,33, 14. Paulíčková 132,26, 15. Březinová 133,22, 16. Tichovská  
  134,25 
 
Muži  1. Malsroos (EST) 129,09, 2. Gritsan (RUS) 132,18, 3. Bogar 134,12, 4. Stránský  
  135,14, 7. Hradil 137,26, 11. Svoboda 138,54, 22. Ludvík 144,53, 24. Pospíšek  
  146,33 
 
Krátká trať 
Ženy  1. Hara (FIN) 55,19, 2. Benham (GBR) 56,55, 3. Rothweiler (SUI) 57,16, 6.  

Tichovská 60,27, 11. Paulíčková 63,37, 21. Březinová 65,59, 22. Kubínová 66,03 
 
Muži  1. Malsroos (EST) 57,53, 2. Fuchs (FRA) 58,42, 3. Niemi (FIN) 58,48, 6. Pospíšek  
  60,18, 8. Hradil 60,50, 18. Bogar, Ludvík 63,29, 23. Stránský 64,28  
 
Sprint  
Ženy  1. Tichovská 28,21, 2. Benham (GBR) 28,49, 3. Stengard (FIN) 29,20, 8.  

Paulíčková 30,39, 14. Kubínová 31,37, 27. Březinová 34,12 
 
Muži  1. Bogar 25,55, 2. Malsroos (EST) 26,59, 3. Medvedev (RUS) 27,02, 4. Hradil  

27,48, 12. Pospíšek 29,11, 15. Ludvík 29,25, 20. Svoboda 29,47, 30. Stránský 
31,28 
 



Veteránské mistrovství světa v MTBO – 29.9.-2.10.2016 – Kaunas, Litva 
 
Klasika  
D 40  1. Fuzy (HUN) 117,57   H 40  1. Hakkinen (FIN) 150,47 
D 45  1. Kala (EST) 133,42   H 45  1. Engel (SWE) 139,39 
D 50  1. Somers Cocks (GBR) 129,51  H 50  1. Stockmayer (AUT) 138,09 
        H 55  1. Lalevee (FRA) 136,16 
D 60  1. Stanevičiené (LTU) 129,53  H 60  1. Maennel (GER) 118,57   
        H 65  1. Saarinen (FIN) 152,52 
        H 70  1. Olevik (SWE) 115,28 
Krátká trať 
D 40  1. Aguilera (ESP) 57,16   H 40  1. Hakkinen (FIN) 62,00 
D 45  1. Kala (EST) 60,40    H 45  1. Engel (SWE) 59,27 
D 50  1. Somers Cocks (GBR) 57,53  H 50  1. Killberg (SWE) 58,50 
        H 55  1. Kollberg (SWE) 60,36 
D 60  1. Stanevičiené (LTU) 55,14  H 60  1. Maennel (GER) 59,10 
        H 65  1. Saarinen (FIN) 63,14 
D 70  1. Ohramaa (FIN) 84,25   H 70  1. Orpana (FIN) 62,13 
 
Sprint  
D 40  1. Aguilera (ESP) 32,51   H 40  1. Hakkinen (FIN) 32,48 
D 45  1. Cseh (HUN) 34,53   H 45  1. Kyyronen (FIN) 29,44 
D 50  1. Engstrom (SWE) 35,43   H 50  1. Stockmayer (AUT) 28,00 
        H 55  1. Svensson (SWE) 31,02 
D 60  1. Stanevičené (LTU) 32,55  H 60  1. Dosek (HUN) 31,03 
        H 65  1. Saarinen (FIN) 31,54  
D 70  1. Byrgiel Sommer (DEN) 43,01  H 70  1. Orpana (FIN) 23,24 
 

Světový pohár v OB – 14.-16.10.2016 – Aarau, Švýcarsko   
 
Sprintové smíšené štafety 

1. SUI 56,08, 2. SWE 56,39, 3. DEN 58,03, 8. CZE (Knapová, Petržela, Král, 
Kosová) 60,01 

 
Klasika  
Ženy  1. Wyder (SUI) 73,14, 2. Hauswirth (SUI) 75,16, 3. Alexandersson (SWE) 75,57,  

21. Knapová 89,09, 28. Hrušková 90,36, 40. Tužilová 95,19  
 
Muži  1. Kyburz (SUI) 84,47, 2. Lundanes (NOR) 85,08, 3. Kaas (NOR) 86,49, 9.  

Nykodým 89,55, 12. Petržela 90,20, 13. Kubát 90,46, 36. Semík 97,43, 46. 
Hubáček 101,34 

 
Sprint  
Ženy  1. Wyder (SUI) 14,37, 2. Alm (DEN) 15,08, 3. Alexandersson (SWE) 15,09, 14.  

Kosová 16,08, 36. Knapová 17,29 
 
Muži  1. Leandersson (SWE) 14,12, 2. Kyburz (SUI) 14,32, 3. Hubmann (SUI) 14,36, 8.  
  Král 14,50, 29. Petržela 15,47, 31. Nykodým 15,55, 34. Kubát 16,21  
 
 

VOLNÉ PŘÍLOHY 
 
Ө hra čísel – jak jsme dopadli při pořádání SAXBA a Pohárku zjistíte z přílohy od Pavlušky  



ZAJÍMAVOSTI  
 

ČEŠTINÁŘSKÉ POSEZENÍ Č. 20 
 
Minule jsme se seznámili s tím, co je v přeneseném slova smyslu ochechule. O dívce, ženě se 
dá také říci, že je pěkná MEGERA, FÚRIE, LÍTICE. Opět to není žádná lichotka. 
Když o někom slyšíme, že je jako fúrie, megera, lítice, představme si VZTEKLOU ŽENU, 
KTERÁ DOVEDE ZUŘIT, VYVÁDĚT A PRO SLOVO SI NEJDE DALEKO. 
Fúrie… má zkrátka pramálo společného s božstvím, a přece je to původně latinské 
pojmenování řeckých Erýnií, které jsou nesporně božského původu. Praotec všech bohů Úran 
byl zavražděn synem Kronosem. Erýnie se zrodily z jeho krve, prolité při této vraždě. Snad 
proto tvoří vražda a vůbec zločin smysl jejich existence. Byly to nástroje spravedlnosti, 
zosobněné výčitky svědomí. 
Erýnie, dcery bohyně Gáie a Úrana, byly tři – Allektó, Tísifoné a Megaira (z toho megera). 
Římané jim říkali Furiae, z čehož vzniklo české slovo fúrie. Žily v podsvětí a odtud je posílaly na 
zem stíny zavražděných, nebo je tam volala kletba pozůstalých. Bohyně pomsty trestaly vrahy, 
křivopřísežníky a zločince. Byly zahaleny mlhami a viděl je pouze viník. Nebylo místa, kde by se 
před nimi schoval, všude ho našly, pronásledovaly, až ho uštvaly k smrti. Jejich zjev sám o 
sobě budil hrůzu a vyhýbali se jim i bohové. Z obličeje svítily krvavé oči, strach naháněly 
vyceněné zuby a dlouhé drápy. Vlasy měly plné hadů a na sobě ohyzdná černá roucha. Byly 
zobrazovány s pochodněmi v rukou. 
Ovšem ani v řeckých pověstech nebyl osud vždycky neúprosný. Jestliže si viník vytrpěl své a 
litoval svých činů, bozi se nad ním smilovali. Pak se někdy stávalo, že zlé Erýnie se 
proměňovaly v laskavé Eumenidy, místo černých šatů si oblékly bělostný oděv a přinesly všem 
klid a mír. 

                                                                     Eva Kašková, někdy Erýnie, jindy Eumenida 
 

 
 
 

KDE BUDE PŘÍŠTÍ ROK MISTROVSTVÍ? 
 
Není žádným tajemstvím, že příští mistrovství republiky na klasice pořádáme my na mapě 
Skalní brána. Ale že stejná mapa už kdysi existovala, a to ve stejném prostoru, mnozí neví. 
Tenkrát jsme byli ještě v liberecké Slavii a mapu jsme si vyráběli ve vlastní režii – samí samouci 
a amatéři, a samozřejmě tudíž zadarmo. A o tom píše i článek od Mirka Horáčka v posledním 
čísle časopisu Orientační běh, který vám teď předkládáme.  
A kdo byl ten kolektiv autorů (abecedně)? 
Mirek Balcar, Jirka Barták, Libor Bednařík (stále Slavie), Pepa Čechlovský, Pavel Gorčica, 
Mirek Horáček (Slavia), Péťa Karmazín (Slavia), Ruda Kaška, Jarda Vojtíšek (už jen s námi 
kamarádí) a Jirka Vokál – práce na ní trvala celý rok a byla široce kolektivní. 



 

 
 
 



DOMÁCÍ ÚKOLY 
 
Tak jsme si s Evou dovolili jet relaxovat do maďarských termálů. Co ale s tréninkem v pondělí? 
Ale žádný strach. U velkých nás nahradili Petr Holan a Honza Březina, a dali jim patřičně do 
trika. A našim mladším drahouškům jsme pro tento týden trénink zrušili, ale Eva jim vymyslela 
domácí úkol. Jako nepovinná část úkolu bylo vymyslet příběh a pomoci si při něm mapovými 
značkami. Všechny příběhy, co se nám vrátily, si můžete prohlídnout. 

Pavluška 
 
 

 
 
Matyáš Krojidlo 
 
 



 

 
 
Šimon Sychra to napsal na stránku úkolu, tak tam můžete vidět i zadání. 
 



 
 
Terka Klustová 
 
 

 
 
Tomášek Polák 
 
 
 

Z ORIENŤÁCKÉ KUCHYNĚ  
 

KOLÁČ SE ZAKYSANOU SMETANOU A SKOŘICÍ 
 
Od Zuzky Vejstrkové pro mlsouny a pro ty, kteří žádali o recept:  
 
5 vajec, žloutky a bílky zvlášť       
200 g krupicového cukru 
100 ml rostlinného oleje 
250 g hladké mouky 
1 sáček kypřícího prášku do pečiva 
máslo na vymazání 
 



Na pudink          
2 sáčky vanilkového pudinkového prášku 
1 l mléka 
4 lžíce krupicového cukru 
(řekla bych, že stačí pudink jen z 1 sáčku a 0,5 l mléka) 
 
Na potření 
3 kelímky zakysané smetany 
2 lžíce moučkového cukru 
skořice na posypání 
 
1. Troubu předehřeju na 180°C. Ve velké míse nebo v robotu utřu žloutky s cukrem do hladké 
nadýchané světle žluté pěny, přimíchám olej, 100 ml vlažné vody a mouku promíchanou s 
práškem do pečiva. Z bílků ušlehám pevný sníh a opatrně ho po částech vmíchám do těsta. 
Těsto vliju do pekáčku o rozměrech 28x38 cm (velký plech), vymazaného máslem a vyloženého 
pečícím papírem, a rovnoměrně ho rozetřu. (já jsem prostě vymazala plech tukem a vysypala 
moukou). 
2. Pudink uvařím podle návodu na obalu a lžící ho cikcak poházím na syrové těsto. Dám do 
trouby a peču 20-25 minut nebo dokud špejli vpíchnutou do středu těsta nevytáhnu čistou.  
3. Zatímco se koláč peče, promíchám zakysanou smetanu s moučkovým cukrem. Tento krém 
rovnoměrně rozetřu na upečený koláč a posypu skořicí. 
 
Dobrou chuť. 
 
 
 

VZDĚLÁVACÍ KOUTEK  
 

JAZYKOVÝ POSED Č. 111 
 
Nejprve se vrátíme na skok k posedu č. 109. Byl to asi pořádný oříšek, protože se sešly pouze 
tři odpovědi, a každá vypadala trošku jinak. Po konzultaci s pachatelkou posedu Zuzkou 
správné řešení znělo: 
I really want to know what happens so keep me in the look. 
Tuto správnou odpověď měl pouze Pavel Pachnerů, ale přesto jsme za odvahu předali košíčky 
i zbylým dvěma autorům – Michalovi Hlaváčovi a Pavlušce Vokálové. 
 
A jedeme dál. 
 
Umíme dobře vyslovovat? Podívejte se na fonetický přepis jednoho podzimního přísloví. 
Správné znění přísloví zasílejte do redakce Chacháčku.  
 
[ðeə] [ɑː] [ˈsevən] [ˈdɪfərənt] [kaɪndz] [əv] [ˈweðə] [ɪn] [wʌn] [ˈɔːtəm] [naɪt] 
 

 

http://www.keyword-suggestions.com/YXV0dW1uIGxlYXZlcyBhcnQ/


SOUTĚŽNÍ KOUTEK 
 

ZNÁTE JE? 
 
Tak opět začneme správnou odpovědí ze soutěže v Chacháčku č. 3/2016, která zněla: 
Vrch za Ještědem, na jehož úbočí se nachází Skalákovna se nazývá MAZOVA HORKA. Kdo o 
ní ještě neslyšel, čtěte dále. Každopádně přišly správné odpovědi, z kterých byli vylosováni tři 
šťastlivci a získali otvíráky na pivo až ze zahraničí – od Torstena Dienera. A teď ti tři – Věrka 
Bradnová, Karel Lusk a Pavel Schröter.   
 
Rozšíření obzorů: 
Mazova horka – (569 m n. m.) je nejvyšším vrchem Kotelské vrchoviny a je součástí Přírodního 
parku Ještěd. Jedná se o výrazný kuželovitý suk, na jehož příkrých svazích jsou místy 
vulkanitová suťová pole. Vrch je porostlý smíšeným lesem s břízou, borovicí, smrkem a 
jeřábem. Při vrcholu jsou zbytky tří kruhových valů pravěkého sídliště. 
 

 
 
Skalákovna – na počátku 19. století bylo v opuštěném pískovcovém lomu vytesáno skalní 
obydlí. Uvnitř jsou dvě místnosti se třemi okny. Tato umělá jeskyně se stala známou díky 
povídky Karoliny Světlé Skalák, odtud pramení i název obydlí. Popisuje v ní osud jedné početné 
rodiny s deseti dětmi. 
(Toto místo je význačné i tím, že jsem zde poprvé spal pod širákem, když jsem chodil do 3. třídy 

ZŠ. Pod spacáky jsme narvali silné vrstvy trávy, a proto jsme si říkali Králičí osada . Kr.)  

 
 
A naše soutěžení pokračuje. 
Jihozápadně nad jabloneckou částí Rýnovice stojí rozhledna, u které kdysi byla i restaurace, 
která později vyhořela. O ní jsme si povídali kdysi dávno v Chacháčku č. 4/1999. Rozhledna je 
vzdálená vzdušnou čarou 3,7 km od rozhledny Císařský kámen, 4,55 km od rozhledny Petřín 
v Jablonci nad Nisou, 5,6 km od rozhledny Bramberk, 5,75 km od rozhledny Slovanka, 5,8 km 
od rozhledny Královka a 4,8 km od rozhledny Liberecká výšina. Indícií máte dost, a tak se 
ptám? 
 

Jak se jmenuje rozhledna u vyhořelé chaty nad Rýnovicemi 



SOUTĚŽ PRO FŠECHNY  
 
Psí rasy vás nijak nepřekvapily, a tak všechny došlé odpovědi byly bez chybičky. Z nich byli 
vylosování tři majitelé zbrusu nových sad kolíčků, a to Eva Bartáková, Lipeňáci a Pavel 
Pachner. Gratulujeme. 
 
A co nová soutěž? 
Už se stalo pravidelností (dneska už po třinácté a pravděpodobně i naposled, v nejlepším 
přestat, že?), že před koncem roku si zopakujeme některá NAŠE RČENÍ. Tak s chutí do toho a 
na klubovém silvestru bude hotovo.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 
 

KDO JE TO? 
 
Maskování zrůdičky bylo tentokrát tak dokonalé, že mi od Gorčiců nepřišla ani jedna odpověď, o 
správný ani nemluvím. Tak holky Gorčicovy, ten fešák na zadní stránce Chacháčku č. 3/2016 
se jmenuje Pavel Gorčica a diplomy si tentokrát odnesli Jirka Barták, Věrka Bradnová a 
Pavel Schröter.  
 
 
 

A CITÁT NAKONEC… 
 

Arthur Charles Clarke: 
 

Jestli najdeš v životě cestu bez překážek, určitě nikam nevede. 
 
 
 

A PŘÁNÍ NAKONEC… 
 
Už mě nic nepřekvapí. Zase nám v kalendáři naplánovali na konec roku Vánoce a Silvestra. 
Tak vám všem přeji pohodový rok 2017, abyste se nevraceli z lesa po kufrování samá modřina, 
jak vás hanba fackovala, a oškubaný jako od tržního hospodářství, abyste si nezkazili žaludek 
špatným jídlem a nemuseli neustále vyplňovat před degustací závěť s posledním přáním, 
abyste neměli velkou žízeň a volali hasiče, aby ji uhasili, prostě opravdu pohodový rok (ale to už 
jsem psal na začátku).  
 

 



ORIENŤÁCKÝ ZPĚVNÍK  
 

RYBA RYBĚ 
(Janek Ledecký)     
  
 

  C        Fadd9   C 

1. Ryba rybě vyprávěla 

   Dmi    F    G 

   jak by zase letos chtěla 

   C              Fadd9    C 

   k lidem dobrým na svátky 

     Dmi             G 

   a na Štěpána nazpátky 

   C           Fadd9   C 

   Bez vánoc to není  zima 

   Dmi   F    G 

   jo to loni bylo prima    

   C            Fadd9   C 

   Ani ploutví nehnula 

   Dmi               G 

   a jak vánočka kynula 

    

   Fadd9   E   Dmi  C        G 

R: Druhá  ryba mlčí poslouchá 

   jak  o  sítě voda zašplouchá 

            C   Fadd9   C   Dmi   F   G 

   je čas vánoc 

2. Vánoční strom republiky 

   děti oči jak knoflíky 

   hladili mě po hřbětě 

   bylo krásně na světě 

   Sympaťáci s podběrákem 

   ceny za kus brali hákem 

   do kafe si rum lili 

   a jak si mě vážili 

    

R: Druhá ryba mlčky počítá 

   kolik šancí asi přežít má 

   když je čas vánoc 

    

3. Pouštěli mi mši od Ryby 

   ten je od nás tak se líbí 

   ve vaně mě krmili 

   a sami se snad nemyli 

   Myslela jsem že mi věří 

   ale nevzali mě na večeři 

   mohli aspoň na chvíli 

   ale po ránu mě pustili 

    

R: Druhá ryba mlčí a ví svý 

   zúčastnit se není vítězství 

   když je čas vánoc 

    

4. A tak té první rybě praví 

   že v rybníce se nejlíp slaví 

   a kdo má za žábrama 

         Dmi              G 

   říká: ať už je to za náma 

   ať už je to za náma 

   G             C  Fadd9   C   Dmi 

   když je čas vánoc 

   když je čas vánoc 



POZVÁNKA  
 

BOHEMIA ORIENTEERING 2017 
 
Přišlo od pořadatelů: 

 
Rádi bychom zavedli Vaši pozornost na právě 
zveřejněný rozpis 5denních mezinárodních závodů 
Bohemia Orienteering 2017 - http://ok-
bor.cz/bohemia2017/. 
Do závodů je sice ještě daleko, ale není daleko do 
letošních vánoc - pokud si lámete hlavu s dárkem pro 
své nejbližší, nabízí se možnost darovat jim účast na 
našich závodech, které tentokrát budou v nádherných 
skalnatých terénech v okolí obce Prysk, kde se letos 
v říjnu běželo MČR štafet a družstev. Dárkový poukaz 
na startovné (možno i včetně ubytování) lze objednat 
a předplatit už nyní a do vánoc Vám bude doručen. 
Do objednávky stačí uvést, kdo a komu poukaz 
věnuje a kategorii příjemce poukazu.  
Proti minulým ročníkům bude v roce 2017 zdarma 
autobusová doprava z centra na etapy a pro ty, kteří 

by přesto chtěli jezdit vlastním autem, bude za suchého počasí zdarma parking poblíž cílů etap. 
Pro ty, kteří už nechtějí spát pod stanem a chtějí si dopřát pohodlí na lůžku, jsme zajistili několik 
druhů ubytování (některé včetně polopenze) za zajímavé ceny - lůžková kapacita však je 
omezená, doporučujeme rezervovat si lůžka pokud možno už letos, zatím třeba jen e-mailem.  

  Na Vaši účast se těší pořadatelé z OK Jiskra Nový Bor 
 
A pár údajů: 
Termín:  26.-30.7.2017 
Pořadatel:  OK Jiskra Nový Bor  
Centrum:  Nový Bor, závody v okolí Prysku  
Etapy:   E1, E3, E5 – klasika, E2, E4 – krátká trať 
Mapy.   1 : 10 000, 5 m, nové 
Terén:   kopcovitý, s množstvím pískovcových kamenů a srázků  
Přihlášky:  nejvýhodnější startovné do 30.4.2017 
 

 

http://ok-bor.cz/bohemia2017/
http://ok-bor.cz/bohemia2017/


FOTOKOUTEK 
ZE ŽIVOTA ZVÍŘAT 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://slunak.rajce.idnes.cz/Orientak_-_Alsovice,_TUR,_16.10.2016/

