
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



DENÍČEK 
 

A máte se na co těšit! 
Žhavou reportáž ze žhavého Španělska (první letošní závody bez lyží) pro vás připravuje 
Markétka Pavlíková, jen co se řádně zaklimatizuje. Jak to dopadlo, se dozvíte v příštím 
Chacháčku. 
 
 

18.-19.2.2017    MISTROVSTVÍ ČR V LOB VE SPRINTU + 
CELOSTÁTNÍ ŽEBŘÍČEK LOB – TJ TATRAN JABLONEC – JOSEFŮV 
DŮL – U HNOJE, KARLOV, BRAMBERK  
 
Tato zima lyžníkům poměrně přála, a tak po loňské bídě mohli i Jablonečáci uspořádat LOBy na 
Horním Maxově, které se měli odjet již minulý rok. Protože to bylo téměř za rohem, snažil jsem 
se občas svézt v Jizerkách bruslením, abych si před závody připomněl můj neoblíbený styl. 
Sněhu bylo víc než dost, ale bohužel těsně před závody přišlo oteplení, a celá ta vrstva byla 
pořádně měkká. Hole se bořily víc jak půl metru, a pro můj "skate", založený spíše na hrubé síle 
odrazu rukou, to nebylo zrovna ideální. Místo košíčků na hůlkách by byly lepší plastové tácky z 
restaurace. 
Z Chrastavy jsme byli účastni v každém ze závodů v jiném počtu. Celou sobotu odzávodila ještě 
Domča, krátkou si přijela zkusit ještě Barča, neděli jsem protrpěl již sám. V sobotu dopoledne 
bylo mistrovství ve sprintu, start kousek od centra u hotelu Maxov, prostor závodu byly louky 
nad Horním Maxovem a vrcholové části přilehlého lesa. Hned na začátku jsem přejel několik 
odboček a rychlost mi v tom hlubočáku taky moc nešla, ale jinak pěkný závod za občasného 
drobného sněžení. O polední pauze mezi závody jsem zašel pěšky do restaurace U Hrocha na 
Maxově, česnečka, svíčková a hlavně dva škopky zlepšily náladu a hurá zpátky. Odpoledne 
byla krátká trať, start byl asi 1 km dolů u lyžařského stadionku, ze kterého se po prvních 
kontrolách museli všichni vydrápat zpět na kopec do rozšířeného prostoru sprintu. Společný cíl 
pro všechny závody byl naproti centru. Polední menu tělu evidentně pomohlo a hned to bylo 
znát na výsledku. Opět pěkný závod, který mě bavil asi více než sprint. 
Na nedělní klasiku jsem se těšil asi nejvíce, ale v tom sněhu, když se nemůžu pořádně odrazit, 
jsem byl poloviční a dost jsem se technicky trápil, místy to vypadalo, že vlastně ani neumím 
lyžovat. Pořadatelé nás prohnali většinou po všech loukách kolem Maxova až na Bramberk a 
pod Slovanku a zpět. Během závodu svítilo slunce, které postupně zpomalovalo zejména úseky 
po loukách. Poslední asi 2 km už jsem toho měl plný kecky, ale opět pěkný LOB závod. 
Tak zase za rok, ...... možná. 

  Jarda Polák 
 

 
 
 



A co další ze tří účastníků LOBáckého víkendu? 
 
Je tomu již mnoho let, co jsem se bláznivě účastnila i těch závodů, co máš běžky na nohách a 
mapu na břiše. Už tehdá mi tento pohyb přišel značně nepřirozený. Poslední vzpomínka, která 
se mi vryla do paměti, je ta, že jsem si od ségry tajně vypůjčila mapník a jela někam na druhou 
stranu republiky na LOBy. Cestou na start jsem na lyžích zaškobrtla a přepadla tak šikovně, že 
jsem ten mapník zlomila… no nebyla jsem ráda ani já, natož Katka… takže s LOBy jsem 
definitivně skončila… 
Jenže kamarádka Martina z Hradce mi jednoho večera volá, že budou poblíž na prázdninách a 
že jsou zrovna ty LOBy na Maxově a jestli si je nedáme. Měla jsem jasno: nedáme. Bohužel se 
nechám ukecat ke všemu, takže jsem v sobotu nakrmila rodinu, dala děti spát a po obědě 
vyrazila na závody. 
Potkala jsem tam Jardu Poláka, který říkal nějaké šílené číslo, kolik má letos najeto. Pokrčím 
rameny a říkám, že s tímto závodem se vejdu do 15 km… 
Byla to celkem legrace, mapu jsem si připevnila na zip u kapsy na jojo, které se používá na 
vlek. Trošku mi cestou plandala, ale držela. Martina se před závodem obávala, abychom našly 
všechny kontroly… já, hrdinka, jsem odvětila, že toho se tedy nebojím, protože po cestách trefí 
přeci každej. HA, HA. Hned na druhou kontrolu se mi cesty ztratily, v mapě změť tras, ovšem na 
louce, kam foukal vítr, nebylo po cestách ani památky. Tak jsem jezdila od kontroly ke kontrole, 
než jsem objevila tu svoji. Třetí kontrola s popisem – kámen – byla též záludná, jedu (dá – li se 
tomu tak říct) a v dálce vidím lampion… pomyslím si – ta není moje, není u ní kámen… - po 
chvilce chápu, že v zimě jsou kameny pod sněhem… Neustále jsem musela někomu uhýbat, 
abych nepřekážela rychlejší většině běžkařů. Na čtvrtou kontrolu jsem zabloudila, potkala 
Martinu, která startovala 6 min za mnou, věděla jsem, že jdu blbě, tak se jen zlehka zeptala, na 
kterou kontrolu jde – šla na pátou… OK, vracím se… 
Tímto způsobem pokračovalo mé trápení dál. Nejen že jsem se ztrácela, ale i běžkování po 
průsecích je divný a já to neumím. Šťastně jsem dorazila do cíle, obsadila předposlední místo a 
vím, že zase na dlouho LOBy néééé . 

   Baru Lankašová 
 
 

23.2.2017    MEZINÁRODNÍ SCHŮZKA S KAMARÁDY 
 
Ve čtvrtek 23. února se v Jablonném v Podještědí uskutečnila další schůzka zástupců OK 
Chrastava (Dominika Pachnerová a Vojta Vokál) a žitavských klubů SG Zittau Süd (Peter 
Kudraß) a HSG Turbine Zittau (Volker Ender). Schůzka měla dát odpovědi na otázky ohledně 
dalšího směřování spolupráce našich oddílů. Jednalo se přede vším o tom, zda máme zájem a 
síly ve spolupráci dále pokračovat, a dále pak jakou formou a v jakých termínech by bylo 
vhodné nadále organizovat závody Saxbo.  
Nejprve jsme se shodli na společném zájmu na pokračování tohoto tradičního závodu a poté 
jsme diskutovali návrhy jednotlivých stran. Přednesli jsme naši představu o pořádání závodu 
Saxbo jako dvoudenního letního závodu jednou za dva roky (v sudých letech, kdy OK BOR 
nepořádá Bohemii – 5 dnů OB) a je na německých kolezích, aby k tomu zaujali své stanovisko. 
Jedním z konkrétních závěrů schůzky pak je volba termínu pro Saxbo 2018 – 16. – 17. 6. 
(pokud nenastanou nějaké vážné komplikace a překážky ze strany JO).  
 

 



3.-5.3.2017    SOUSTŘEDĚNÍ SCM – PENZION MUHU, 
JINDŘICHOV U JABLONCE  

 
V pátek jsme přijeli na chatu Muhu a tam se ubytovali. V 17:00 h pro nás trenéři připravili 
mapový trénink. Na mapě jsme měli vyznačené místo, kde byly různé kupky. Na nějakých 
kupkách byly fáborky a ty jsme měli zakreslit do mapy. Vrátili jsme se do 19:00 h. Všichni byli 
mokří. Po večeři jsme měli 2 noční tréninky. První byl azimutový a druhý klasický nočák. 
V sobotu ráno jsme měli rozcvičku. Po snídani jsme vyrazili na lyže cestou do Mšenských 
sádek. Tam jsme hráli hry a učili se bruslit. Po dojetí zpět na Muhu jsme jeli biatlon. Po 
odpoledním klidu jsme měli biatlonové štafety. Potom jsme jeli na čas do sádek a zpět. Večer 
jsme běželi (bez lyží) štafety. 
V neděli byla stejná rozcvička jako v sobotu. Po snídani byl zase nácvik techniky v sádkách. 
Poté jsme hráli hry. Po obědě byl poslední trénink na kolečku v Břízkách. Jediný problém byl, 
že na asfaltu nebyl sníh, ale úzký led. 

     Adélka Schröterová 
 
 

3.-5.3.2017    ZIMNÍ VÍKENDOVKA SCM – ŘÍČANSKÁ HÁJOVNA  
 
Soustředění se uskutečnilo 3.-5. března v Říčanské 
hájovně poblíž Prahy. Po příjezdu jsme měli nočák ve 
velice fekálním lese. Jen co jsme doběhli do cíle, jelikož 
nám vařili trenéři, tak už nás vábila vůně čerstvě 
udělaných Picánkových pekelných toustů různých 
variant (ty poslední už však byli syrovější). Spali jsme 
ve dvou místnostech, které měly veliké množství postelí 
přiražených k sobě s krásným výhledem na palandy na 
protilehlé stěně. Avšak ti odvážnější z nás museli spát 
dole v jídelně, protože jsme se kvůli velikému zájmu o 
soustředění nevešli. Jejich výhodou však byl krb, ve 
kterém se neustále udržoval oheň. 
 Příští den ráno jsme jeli asi 15 km, abychom si 
mohli zaběhnout měřený midle, ve kterém většina z nás 
dělala menší chyby, zejména v držení směru a 
dohledávkách. Po návratu, společném obědu a 

odpočinku, jsme vyrazili na volnější mapový trénink zaměřený na držení směru linie. Nebylo to 
stylem koridorů, ale v druhé části mapy byly pouze vrstevnice a terénní průběžnost. Hned, co 
jsme se vrátili, začala se vařit večeře, zaplnila se chodba ke sprchám, které byly naštěstí 
rozdělené na pánské a dámské (dorostenek a juniorek byla totiž značná převaha). Po večeři 
jsme probírali postupy a GPSky, které byly občas velice zajímavé. 
 Neděle byla dnem amerických štafet smíšených dvojic, které se losovaly už předešlou 
noc. Bylo to formou úseků (D16 - 4, H16 a D18/20 - 5, H18/20 - 5 + 1 delší). Okruhy byly velice 
rychlé, proto po oražení poslední sběrné kontroly úseku se předal čip partnerovi, který, zatímco 



závodící člověk běžel vyznačené kolečko kolem areálu, vyčetl čip. Pokud dotyčný běžec měl 
chybu, musel si dát další kolečko (1 chyba = 1 kolo navíc). Jelikož se v lese nacházelo veliké 
množství kontrol, bylo u některých nemožné poznat správnou kontrolu, aniž by se použily 
popisky vytištěné na okraji mapy. Po doběhnutí všech úseků se šel každý vyklusat a sbalit, aby 
mohl hned po úklidu chaty odjet domů. 
 Soustředění bylo spojené s Šulda open, jehož účastníci s námi běhali každý trénink a 
pomáhali nám dopravovat se na tréninky. 

     Jirka Bek 
 
 

16.3.2017    NÁVŠTĚVA CENTRA 
 
Přímo v centru Liberce proběhla pod dohledem pečovatelky Zuzky Šaffkové x-tá schůzka 
výboru klubu a části revizní komise, aby projednala nejbližší i vzdálenější úkoly a plány klubu. 
Řešilo se SAXBO 2017, M ČR 2017, plány na pořádání závodů a mapování, spolupráce 
s jinými oddíly, přihlašování na závody, granty, World Orienteering Day 2017, apod., ale to se 
dovíte ze zápisu, který k vám dorazí v elektronické poště.  
 
 

DALŠÍ ČINNOST TELEGRAFICKY 
 
 Chvíli to vypadalo, že už jsme na horní hranici, ale ono ne. O čem mluvím? O nové ڪ

registraci. Takže nová rekordní cifra zní – 131. Opět jsme se zařadili mezi pár klubů, 
které mají přes stovku. Koho tedy mezi sebou přivítáme? 

 Martinu Valešovou – která k nám přišla z liberecké Lokotky, a potom nováčky – Aniku 
Justovou, Šimona Knapa, Luďka Palubu, Vašíka Schrötera a Bárunku Šťastnou. 
Všem přejeme, ať se jim mezi námi líbí, ale taky i v lese na závodech, na shromaždišti 
v klubovém stanu a u stánků, i na našich společenských akcích.  
Opustili nás -  opět abecedně – Adam Brand, Ondra Hradecký, Nikola Kleinhamplová a 
File Rajn. Tak ať se jim líbí v nových partách. 

 
 A když už jsme u té registrace – na hostování jsme půjčili naše borce – Markétku ڪ

Pavlíkovou do Boru, Jirku Beka do Jablonce a Matěje Galbavého do králova Hradce. 
Neděste se, týká se to pouze závodů štafet. 

 
 .Saxbo je v plném proudu, možná až budete číst tyto řádky, už bude šťastně za námi ڪ
 
 A když už jsme u toho pořádání – mistrovství se taky už blíží, což vám má připomenout ڪ

dnešní obálka, přípravy pokračují, ale možná že někteří nevědí, že závod byl zařazen do 
závodů světového rankingu (můžete se podívat na stránce IOF), takže mohou přijet i 
zahraniční lesní běžci. 

 
 Materiálně jsme se obohatili o zbrusu nové náhradní pruty ke klubovým stanům – větry ڪ

řádí čím dál víc častěji. 
 
 Přišly nové výzvy z Libereckého kraje, abychom si dali žádosti o granty v rámci několika ڪ

dotačních programů. Něco zkusíme. 
 
 .Během zimy se několik borců pokusilo o účast na borském Bor cupu a nočním OB ڪ
 
 A jako každý rok, tak i letos Eva Kašková finišuje na dodělání klubové kroniky, tentokrát ڪ

s podtitulkem 2016. 
 



 

ZPRÁVIČKY  
 

GRATULACE 
 
Duben – přece tam už nebudem, když máme mezi sebou tolik oslavenců. 
A máj – proč bychom hnali kozy v háj, když můžeme slavit mezi kamarády. 
Tak jak to tedy s těmi oslavami vypadá. 
 
1.4.  Šíma Sychra    

3.4.  Pavel Schröter 
3.4.  Honza Vajc 
8.4.  Zuzka Brozová 
10.4.  Irča Danková 

12.4.  Tom Hlubuček 
13.4.  Péťa Holan 
14.4.  Lukáš Ježek 
15.4.  Eliška Štveráková   
21.4.  Sam Just 
27.4.  Bára Lankašová 

28.4.  Zuzka Štveráková 
 
3.5.  Zuzka Šaffková 
3.5.  Ivan Vydra 

4.5.  Tomáš Danko     
12.5.  Ondra Bek 
13.5.  Sofi Tomanicová 
17.5.  Marcela Vanerová 
20.5.  Libor Matyáš 
20.5.  Beky Divišková 
22.5.  Tomášek Polák 
 
 
Mezi oslavenci se našli i tací, kteří slaví kulatiny. To jsou ti s tím větším písmem. Mezi ně se 
vklínil i Ondra, který vstoupí rovnýma nohama mezi dospěláky a nebude už muset v hospodách 
ukazovat občanku. 
Tak přejeme všem hodně zdravíčka bez rozdílu věku a pohlaví a samozřejmě i pěkné a 
důstojné oslavy. 
 
 
 

AUTOR OBÁLKY 
 
Obálku máme tentokrát od autora loga letošního námi pořádaného mistrovství – od Ivana 
Vydrového, za což mu z plna hrdla děkujeme. 
A pozor! Otevírá se šance i pro ostatní umělce, zásobárna obálek zeje prázdnotou a byl bych 
rád o její naplnění. Připomínám – obrázek na A4 na výšku, pokud možno sytými barvami 
předejte kdykoliv Kryšpínům. 
 
 
 



 PŘÍJMY A VÝDAJE 
 
Příjmy nás teprve čekají ve formě členských příspěvků, výdaj tu ale nějaký máme. 
Za registraci našich Klubaček a Klubáčků jsme svazu zaplatili částku 9 820,- Kč. 
A jak dopadl loňský rok se dovíte z vložené přílohy. 
 
 

SAXBO 2017 
 
Datum naší etapy: 22.4.2017  
 
Velitelé jednotlivých úseků: 
 

Ředitel:  Zuzka Vejstrková 
Hlavní rozhodčí: Jirka Barták 
Stavitel:  Pavel Pachner 

 
Prezentace:  Pavla Vokálová 
PC:   Štěpka Vokálová, Thomas Wagner   
Shromaždiště: Milan Pavlík 
Parkoviště:  Robert Lipenský, Petr Holan 
Starty:   Eva Bartáková 
Cíl:   Eva Kašková 
Roznašeči:  Pavel Pachner 
Dětský závod: Bára Lankašová 
Dětský koutek: Monika Štveráková 
Občerstvení:  Pepa Čechlovský 
Dom. občerstvení: Eva Lipenská 
Vyvěšování, 
psaní diplomů: Zuzka Šaffková 
Vyhlášení:  Zuzka Vejstrková 
Zdravotnice:  Verča Poláková 

 
Na setkání v okolí Osečné se těšíme určitě všichni, tak už jenom zbývá zajistit pěkné 
počasíčko. 
 
 

ŠANCI MĚL KAŽDÝ 
 
Výsledky nahlášených aktivit pro klub v roce 2016: 
 
Věrka Bradnová  4 b.   Dominika Pachnerová  34 
Honza Březina  5   Pavel Pachner   4 
Tom Hlubuček  4   Pavel Schröter   19 
Petr Holan   15   Jirka Vokál    64 
Ruda Kaška   17,5   Vojta Vokál    25 
Eva Kašková  87   Pavluška Vokálová  113 
Katka Kašková  24   Štěpka Vokálová   26 
 
Pozn.: Pokud se někdo v tabulce nenašel, přestože aktivitu nahlásil, dejte vědět Báře 
Lankašové, ta ji doplní.   
 
A ještě důležitý bod: Hodnota bodu činí 18,- Kč. 



HORKÉ NOVINKY  
 
V příloze objevíte aktualizovaný seznam všech našich Klubaček a Klubáčků, včetně telefonního 
spojení. Aktualizace proběhla na základě letošní registrace a nahlášení změn od vás. 
 
 

PRÁZDNINOVÝ DOPLNĚK 
 
Doplněk prázdninových akcí z minulého čísla: 
 
GRAND PRIX SILESIA 2017 
13.-16.7.2017 – OB Opava – Černá Voda – první přihlášky do 31.5.2017 
 
 

POZVÁNKA 
 
Ještě nevíte, co budete dělat v sobotu 20. května 2017? Tak teď už to víte, protože vám to 
právě povídám. Navlékneme si montérky, holinky, rukavice a přemístíme se do Krčkovic. Tady 
si plivneme do dlaní, promasírujeme si záda a svaly (nebo nejdřív budeme masírovat a pak 
plivat) a začneme budovat. No, a po práci se vrhneme na legraci při opékání buřtíků a popíjení 
moků, případně při čvachtání v nedalekém Věžáku. 
A název akce do žebříčku aktivity: Stavba krčkovického tábora pro naši drobotinu. 
 

 
 
 

INFORMACE ZE ZPRAVODAJŮ ČSOS č. 1, 2/2017  
 
 Rozpočet ČSOS pro rok 2017 pracuje s částkou 22 500 000,- Kč, z toho příspěvek na ڪ

činnost našeho krajského svazu činí 48 100,- Kč, na přípravu talentů naší oblasti 47 900,- 
Kč, TSM Ještědské oblasti získá 221 000,- Kč. 

 
 .Kompletní kalendář závodů sekce OB je v informačním systému ORIS ڪ
 
 .Probíhá výběrové řízením na pořadatele závodů soutěží ČSOS v LOB a OB na rok 2018 ڪ
 
 .Úrazové pojištění členů pro rok 2017 je nově uzavřeno s pojišťovnou Kooperativa, a.s ڪ
 
 Byla prodloužena smlouva s firmou TOI TOI i pro rok 2017, a to za výhodnějších ڪ

podmínek. Oproti roku 2016 se ceny snižují. 
 
 .Ve středu 24. května 2017 proběhne 2. ročník Světového dne orientačního běhu ڪ
 



 .Opět se bude přispívat na výukové mapy pro OB ڪ
 
 V roce 2017 svaz uhradí na Mistrovství ČR základní startovné za závodníky – u nás ڪ

v kategoriích D 16 – D 21, H 16 – H 21. 
 
 

VÝSLEDKY ZE SVĚTOVÝCH AKCÍ 
 

MISTROVSTVÍ EVROPY V LOB – 6.-12.2.2017 – IMATRA, FINSKO   
 
Sprint  
Ženy  1. Alexandersson (SWE) 14,37, 2. Suutari (FIN) 15,35, 3. Olsson (/SWE) 15,38,  

23. Hančová 18,29, 25. Kolínová 20,09, 26. Šimková 20,22, 27. Neumannová 
21,01 

Muži  1. Lamov (RUS) 13,56, 2. Uusitalo (FIN) 14,13, 3. Gorlanov (RUS) 14,15, 19. 
Horvát 15,12, 25. Laciga 15,32, 28. Škoda 15,45, 34. Argaláš 16,14, 44. Matúš  

  18,05 
 
Sprintové smíšené štafety  

1. RUS, SWE 53,22, 3. FIN 54,42, 7. CZE (Kolínová, Laciga) 58,35   
 
Klasika  
Ženy  1. Trapeznikova (RUS) 84,42, 2. Alexandersson (SWE) 84,44, 3. Kechkina (RUS) 

86,47, 19. Hančová 104,13, 21. Neumannová 108,49, 22. Kolínová 110,55 
Muži  1. Lamov (RUS) 86,40, 2. Lundholm (SWE) 86,41, 3. Veselov (RUS) 87,20, 21. 
  Škoda 94,17, 26. Laciga 96,11, 30. Horvát 101,32, 33. Argaláš 105,39 
 
Krátká trať  
Ženy  1. Alexandersson (SWE) 43,12, 2. Kechkina (RUS) 44,45, 3. Trapeznikova (RUS)  
  45,20, 22. Šimková 53,48, 26. Neumannová 57,23, 28. Kolínová 59,02 
Muži  1. Moholdt (NOR) 37,41, 2. Veselov (RUS) 37,44, 3. Belomazhev (BUL) 37,54, 16. 
  Laciga 39,30, 24. Škoda 41,17, 31. Matúš 44,20, 32. Horvát 44,33, 36. Argaláš  
  45,15 
 
Štafety  
Ženy  1. RUS 87,35, 2. FIN 88,24, 3. SWE 88,52, 4. CZE (Hančová, Šimková, Kolínová) 
  99,57 
Muži  1. SWE 90,11, 2. RUS 90,26, 3. FIN 92,30, 6. CZE (Škoda, Horvát, Laciga) 95,17  
 

 
  

JUNIORSKÉ MISTROVSTVÍ SVĚTA V LOB – 6.-12.2.2017 – IMATRA, 
FINSKO   
 
Sprint  
Juniorky 1. Nenonen (FIN) 14,03, 2. Suutari (FIN) 14,44, 3. Klemettinen (FIN) 15,17, 20.  
  Firešová 18,01, 29. Kubínová 20,01, 30. Horvátová 21,29 



Junioři 1. Kiselev (RUS) 12,13, 2. Toivanen (FIN) 12,28, 3. Salen (SWE) 12,37, 17. Starý  
  14,15, 24. Hlaváč 14,50, 33. Bartoš 15,47 
 
Klasika  
Juniorky 1. Rusakova (RUS) 68,19, 2. Nenonen (FIN) 68,45, 3. Suutari (FIN) 69,28, 17. 
  Kubínová 81,49, 22. Firešová 86,40, 26. Horvátová 95,04 
Junioři  1. Kiselev (RUS) 72,28, 2. Pavlenko (RUS) 75,55, 3. Ogorodnikov (RUS) 76,57, 

22. Starý 92,49, 25. Hlaváč 97,30, 34. Bartoš 113,33 
 
Krátká trať  
Juniorky 1. Nenonen (FIN) 39,58, 2. Suutari (FIN) 40,52, 3. Klemettinen (FIN) 41,01, 21.  
  Kubínová 49,31, 22. Firešová 50,01, 26. Horvátová 51,41 
Junioři 1. Kiselev (RUS) 35,45, 2. Pavlenko (RUS) 38,26, 3. Wickbom (SWE) 39,50, 26. 
  Starý 48,27, 28. Bartoš 48,43, 36. Hlaváč 52,28 
 
Štafety  
Juniorky 1. FIN 94,38, 2. RUS 96,05, 3. NOR 104,16, 7. CZE (Firešová, Horvátová,                                       

Kubínová) 120,31 
Junioři 1. RUS 95,17, 2. SWE 96,12, 3. FIN 97,10, 5. CZE (Hlaváč, Bartoš, Starý) 104,48 
 

 
 

MISTROVSTVÍ EVROPY DOROSTU V LOB – 6.-12.2.2017 – IMATRA, 
FINSKO   
 
Sprint  
Dorostenky 1. Widmer (SUI) 11,08, 2. Kalinina (RUS) 11,19, 3. Saalo (FIN) 11,40, 16. 

Hlaváčová 13,23, 20. Tokárová 14,03, 35. Kuchařová 17,11 
Dorostenci 1. Nurminen (FIN) 10,13, 2. Sazykin (RUS) 10,31, 3. Boos, (SUI) 10,55, 7. Hašek  
  11,19, 12. Hasman 12,10, 19. Nagy 12,55 
 
Klasika  
Dorostenky 1. Kalinina (RUS) 60,08, 2. Saalo (FIN) 63,30, 3. Riazanova (RUS) 63,56, 14.  
  Hlaváčová 74,56, 21. Tokárová 86,35, 22. Kuchařová 86,44 
Dorostenci 1. Kotro (FIN) 62,40, 2. Sazykin (RUS) 62,47, 3. Bykov (RUS) 62,55, 5. Hašek  
  64,11, 14. Hasman 72,07, 26. Nagy 82,42 
 
Krátká trať 
Dorostenky 1. Kalinina (RUS) 35,25, 2. Saalo (FIN) 35,56, 3. Schagerstrom (SWE) 37,33, 16. 
  Hlaváčová 44,06, 22. Tokárová 48,01, 34. Kuchařová 59,52 
Dorostenci 1. Kotro (FIN) 35,05, 2. Hašek 36,17, 3. Nurminen (FIN) 36,21, 13. Hasman 42,38,  
  19. Nagy 45,20 
 
Štafety  
Dorostenky 1. FIN 78,37, 2. SUI 79,05, 3. RUS 80,10, 6. CZE (Hlaváčová, Kuchařová, 

Tokárová) 93,38 
Dorostenci 1. FIN 70,39, 2. RUS 75,13, 3. CZE (Hasman, Nagy, Hašek) 75,48 
 



VETERÁNSKÉ MISTROVSTVÍ SVĚTA V LOB – 6.-12.2.2017 – IMATRA, 
FINSKO   
 
Klasika  
D 35  1. Laitinen 51,51   H 35  1. Pukema 63,02 
D 40  1. Niittymäki 47,51   H 40  1. Häkkinen 67,36                                                                                                                          
D 45  1. Silventoinen 58,23  H 45  1. Gusev 66,52 
D 50  1. Lotvonen 44,30   H 50  1. Tielinen 68,06 
D 55  1. Minaeva 36,59   H 55  1. Sippola 55,23 
D 60  1. Anttila 41,39   H 60  1. Peltonen 47,59 
D 65  1. Halme 41,53   H 65  1. Saarinen 54,32 
D 70  1. Vershinina 45,43   H 70  1. Kesti 40,27 
D 75  1. Tahvanainen 60,58  H 75  1. Männikkö 40,09 
D 80  1. Pekkarinen 82,56  H 80  1. Suutari 41,47 
       H 85  1. Pelkonen 102,57 
       H 90  1. Majoinen 79,21 
 
Krátká trať (součet dvou závodů) 
D 35  1. Laiteinen 70,13   H 35  1. Pukema 64,25 
D 40  1. Niittymäki 62,35   H 40  1. Häkkinen 59,37 
D 45  1. Toivonen 60,35   H 45  1. Viippola 59,22 
D 50  1. Perkkalainen 54,32  H 50  1. Tielinen 60,42 
D 55  1. Pelto-huikko 57,06  H 55  1. Heiskanen 55,14 
D 60  1. Soinila 55,54   H 60  1. Peltonen 51,39 
D 65  1. Nurminen 58,14   H 65  1. Saarinen 45,40 
D 70  1. Vershinina 61,08   H 70  1. Inkinen 46,06 
D 75  1. Labutina 94,03   H 75  1. Tahvanainen 55,35 
D 80  1. Piskonen 88,46   H 80  1. Ryyppö 58,14 
       H 85  1. Pelkonen 105,01 
       H 90  1. Majoinen 96,15 
 

MISTROVSTVÍ SVĚTA V LOB – 5.-13.3.2017 – KRASNOJARSK, RUSKO   
 
Smíšené sprintové štafety 

1. SWE 35,22, 2. RUS 36,15, 3. FIN 37,14, 6. CZE (Hančíková, Laciga) 38,42 
 
Sprint  
Ženy  1. Alexandersson (SWE) 13,54, 2. Frolova (RUS) 14,02, 3. Koskela (FIN) 14,12,  
  16. Hančová 16,09, 19. Kolínová 16,39, 21. Hančíková 16,47, 22. Šimková 16,55 
Muži  1. Nordberg (SWE) 13,51, 2. Lamov (RUS) 13,53, 3. Gorlanov (RUS) 14,04, 21. 
  Škoda 15,54, 27. Horvát 16,18, 28. Laciga 16,35, 30. Argaláš 16,58 
 

 
Krátká trať 
Ženy  1. Alexandersson (SWE) 32,09, 2. Frolova (RUS) 33,46, 3. Koskela (FIN) 34,16, 9. 
  Hančíková 36,43, 19. Kolínová 39,15, 20. Hančová 39,23, 21. Šimková 39,54 
Muži  1. Belomazhev (BUL) 33,48, 2. Rost (SWE) 34,03, 3. Moholdt (NOR) 34,54, 7.  
  Škoda 35,47, 9. Laciga 35,59, 22. Argaláš 40,25, 23. Horvát 40,59  
 



Klasika  
Ženy  1. Kechkina (RUS) 85,33, 2. Trapeznikova (RUS) 90,27, 3. Frolova 90,41, 8. Han- 
  čová 100,33, 9. Šimková 101,43, 12. Kolínová 105,57 
Muži  1. Rost (SWE) 106,04, 2. Veselov (RUS) 107,22, 3. Moholdt (NOR) 107,27, 7.  
  Laciga 114,35, 16. Horvát 133,14, 17. Argaláš 135,17 
 
Štafety  
Ženy  1. RUS 83,47, 2. FIN 87,09, 3. CZE (Hančová, Kolínová, Hančíková) 93,07 
Muži  1. RUS 89,13, 2. SWE 90,25, 3. FIN 92,21, 5. CZE (Laciga, Horvát, Škoda) 96,49  
 
 

VOLNÉ PŘÍLOHY 
 
 celoroční zúčtování připravila Pavluška ڪ
 aktualizovaný seznam Klubáčků a jejich telefonních čísel na základě nahlášených změn ڪ

připravil Kryšpín 
 termínovku na letošní rok připravil Kryšpín ڪ
 klubový zpěvníček na základě dodaných písniček od Báry Lankašové připravil .17 ڪ

Kryšpín 
 ukázku tréninkových map ze Španělska zapůjčila účastnice Katka Kašková ڪ
 
 
 

ZAJÍMAVOSTI 
 

ČEŠTINÁŘSKÉ POSEZENÍ č. 22 
 
Často si myslíme při tréninku nebo při závodech, že ZNÁME SVÉ PAPPENHEIMSKÉ (myslíme 
naše svěřence), ale někdy pak na ně koukáme jako NEVĚŘÍCÍ TOMÁŠ. 
ZNÁT SVÉ PAPPENHEIMSKÉ (pro děti – čti papenhajmské) 
Malé bavorské městečko Pappenheim bylo původním rodovým sídlem jednoho 
z nejvýznamnějších říšskoněmeckých rodů  - pánů z Pappenheimu. V našich českých dějinách 
tito šlechtici figurovali dvakrát, ale vždy v osudových chvílích. 
Nejprve se tak stalo v roce 1415 (víte, proč je tento rok významný?). Ano, upálení Mistra Jana 
Husa. Když tento kazatel a reformátor stál na hranici, obložen až po bradu slámou a dřívím, a 
když měl být jako kacíř upálen, přistoupili k němu říšský maršálek Hoppe z Pappenheimu a 
falckrabě s otázkou, zda nechce své učení odvolat. Jan Hus odmítl a „oba pánové odešli prý, 
zalomivše rukama.“ 
Podruhé zasáhl do české historie hrabě a císařský vojevůdce Gottfried Heinrich von 
Pappenheim (1594-1632), který na podzim 1620 vtáhl v čele pluku do Čech, a jeho útok proti 
pěchotě hraběte Šlika do značné míry rozhodl 8. listopadu o výsledku bitvy na Bílé hoře. Sám 
Pappenheim prý byl nalezen na bojišti až druhého dne s dvaceti ranami. Brzy se však uzdravil, 
za odměnu byl pasován na rytíře a obdržel vlastní kyrysnický pluk, nazvaný PAPPENHEIMSKÝ. 
Rytíř se dostal do styku s naším Albrechtem z Valdštejna (1583-1644), tehdy vrchním velitelem 
císařské armády. Jejich vzájemný vztah vystihl německý dramatik a básník Friedrich Schiller ve 
své trilogii Valdštejn (Wallenstein), když vložil Valdštejnovi do úst větu: “Znám své 
pappenheimské“. Valdštejn jim chtěl v autorově podání zřejmě zalichotit a sdělit, že si váží jejich 
věrnosti a statečnosti, a tím získat jejich přízeň a náklonnost. Brzy se však ukázalo, že nebyli 
takoví, jak si myslel. Když upadl v nemilost, „jeho“ pappenheimští se odvrátili. Zůstalo však 
rčení „znát své pappenheimské“, ačkoli v poněkud přeneseném významu, ve smyslu vědět o 
některých lidech „své“. VĚDĚT, S KÝM MÁ ČLOVĚK CO DO ČINĚNÍ. 
NEVĚŘÍCÍ TOMÁŠ 



   Chceme-li věřit evangeliím, měl to Ježíš Kristus se svými nejbližšími i 
kříž. Mezi ně patřil i učedník Tomáš, jemuž přezdívali Didymus-Dvojče. 
To bylo již třetí den po Ježíšově ukřižování, kdy nejprve ženy a pak i 
učedníci spatřili Ježíše vzkříšeného. Tomáš však při tom nebyl. Když se 
vrátil, ostatní mu vyprávěli, že viděli Pána. Pochyboval o jejich slovech a 
prohlásil: “Dokud neuvidím na jeho rukou rány po hřebech, nevložím-li si 
tam prst, nesáhnu-li do rány v jeho boku, neuvěřím.“ Traduje se dál, že 
se po osmi dnech Ježíš zjevil Tomášovi, vyhověl jeho přání a ten mu 
teprve pak uvěřil. To však nemohlo už nic změnit na skutečnosti, že se 
ujalo spojení NEVĚŘÍCÍ TOMÁŠ, které použijeme tehdy, jak nám samo 
slovo NEVĚŘÍCÍ naznačuje.  NEVĚŘÍME SVÝM OČÍM ANI UŠÍM, 

NEJSME SI JISTI, POCHYBUJEME… 

                         Já o vás nepochybuji, věřím, že jste dočetli až sem. Eva Kašková                             

 
 

ZAJÍMAVOSTI Z O-NEWS 
 

Česká republika bude hostit finále SP 2018 
 
Na velkém schůzování komisí a councilu IOF minulý týden ve Varšavě bylo definitivně 
potvrzeno, že Česká republika se stane pořadatelem finálového klání série Světového poháru v 
orientačním běhu 2018 a spolu s tím i kongresu IOF. Obě akce by měly proběhnout od 4. do 7. 
října 2018 s centrem v Praze. 
 

 
 
Závod by měl pořádat tým zkušených pořadatelů napříč oddíly, a to především z Prahy a okolí a 
z Čech. David Aleš (pravděpodobně ředitel pořadatelského týmu) bude pro hladký průběh celé 
akce ale chtít využít i zkušeností, které nasbíral jeho tým při pořádání Mistrovství Evropy, které 
hostil v květnu 2016 Jeseník. Na programu bude zcela jistě jedna lesní disciplína a poté dvě 
disciplíny sprintové. V kandidatuře byl program uveden v pořadí: páteční krátká trať, v sobotu 
sprintové štafety a v neděli finálový závod SP ve sprintu pro nejlepší závodníky v celkovém 
pořadí seriálu. Sprintové disciplíny bude hostit přímo Praha a střední Čechy, lesní závod poté s 
největší pravděpodobností zavede světové závodníky do pískovcových skal Českého ráje. 
 
Samostatné závody SP v OB Česká republika v posledních letech hostila v roce 2011, kdy se v 
libereckém Vesci běžela krátká trať a klasická trať s handicapovým startem. A samozřejmě se 
do SP počítaly i individuální závody loňského ME v Jeseníku. 
 

 
 
Podruhé v historii (poprvé tomu tak bylo v roce 2008 v Prostějově) bude Česká republika na 
podzim roku 2018 hostit jednání generálního shromáždění IOF. Bude se jednat v pořadí o 29. 
pravidelné zasedání od roku 1961, kdy byla v dánské Kodani IOF založena. Do roku 2002 
(Fontainebleau) byla generální shromáždění pořádána vždy jako samostatné akce, od roku 
2004 (Vasteras) do loňska (Stromstad) naopak vždy při mistrovství světa v OB. Od roku 2018 
se IOF vrací k myšlence pořádat generální shromáždění opět samostatně.  



Missing maps – Zachraňte životy mapováním! 
(Autor Matěj Burda) 
 
Když jsem zhruba před pár týdny na facebooku uviděl článek s titulkem „Češi začali mapovat 
zapomenutá místa planety,“ ihned jsem se podíval, co se pod tímto odkazem skrývá. Dozvěděl 
jsem se, že ne všechny kouty světa jsou tak dobře zmapované jako česká kotlina a že s tím 
mohu něco dělat! Tím se mi otevřela dvířka k projektu Missing maps. 

 
Missing maps (Chybějící mapy) je iniciativa, která tvoří mapy a pomáhá tak humanitárním 
organizacím působit v místech, pro která nejsou žádné mapy dostupné (převážně v Africe, Jižní 
Americe, Asii). Vytvořené mapy slouží pracovníkům humanitárních organizací (jako jsou 
např. Lékaři bez hranic či Červený kříž) pro efektivní poskytování zdravotní péče a 
materiálního vybavení. 

 
Do projektu se může zapojit kdokoli, kdo vlastní počítač a má pár minut volného času. 
Mapování probíhá online za pomocí editoru OpenStreetMap, kam se lze bezplatně 
zaregistrovat. Poté si můžete vybrat z řady lokalit, které jsou potřeba zmapovat, a začít s 
„prací“. Spíš než práce by to měl být koníček, protože pomáhat ve svém volném čase s 
problémy, které jsou daleko větší než ty naše, je nesmírně záslužná činnost. Každý, kdo něco 
takového vykonal, cítil hřejivý pocit u srdce, že udělal něco dobrého, co překračuje hranice 
běžného lidského života. 
 
Pro orientační běžce by mapování Missing maps nemělo být velkým problémem – jedná se 
hlavně o obkreslování silnic a budov z dostupných podkladů (převážně ze satelitních snímků – 
ortofota). Jednoduchá věc, která má ale velký význam. 
 
Aby se projekt dostal mezi širší veřejnost, probíhají (nejen) v České republice tzv. Mapathony – 
hromadná setkání, na kterých vám vysvětlí, jak správně mapovat, a poté skupina společně 
mapuje vybranou oblast. Poslední mapathony se konaly 31. ledna a 28. února v Praze a 15. 
února v Olomouci. 
 
 

Registrace 
 
Půlnoc, březen 2017 odpočítává první vteřiny své existence a ve světě českého orientačního 
běhu to znamená jediné. Skončil termín řádné registrace, termín přestupů, kdy je možné změnit 
klubový dres a termín, kdy je možno ohlásit hostování závodníků v dorosteneckých kategoriích. 
Který klub má nejvíce členů? Který klub nejvíce posílil? Který přestup je letos největší 
“bombou”? Jaké jsou ohlasy přestupujících? 
 
28. února 2017 krátce před 22 hodinou počet registrací v sekci OB překročil magickou hranici 
10000 registrovaných závodníků! 
 
Skončila řádná registrace do sekce OB pro sezónu 2017. Počítadlo se vyhouplo přes magickou 
hranici 10000 registrovaných závodníků a zastavilo se na cifře 10022. Z toho je 55% orienťáků 
a 45% orienťaček. Největší oblastí je opět oblast Východočeská, která eviduje 1971 

https://www.icrc.org/en
http://www.lekari-bez-hranic.cz/


registrovaných. Post největšího klubu stále drží OK Lokomotiva Pardubice, která registruje jako 
jediný z českých klubů více než 300 závodníků, konkrétně 370. Roste nám také počet 
velkoklubů, které mají zaregistrováno přes 200 závodníků, tuto hranici vedle pardubické 
Lokomotivy překročily OOB Kotlářka Praha (269), OK 99 Hradec Králové (265), SK Žabovřesky 
(251), SK Praga Praha (212), Tatran Jablonec nad Nisou (211) a OK Slavia Hradec Králové 
(203). Více statistik si můžete prohlédnout v systému ORIS. 

 
 
 
 

Z NAŠEHO ARCHÍVU 
 
Myslím si, že neuškodí si trochu zavzpomínat na dobu vzdálenou, vždyť už je nám něco přes 
dvacet. Pokusím se vybrat pár zajímavých příspěvků za starých Chacháčků a Ročenek, třeba 
se někdo u toho i zasní, zvlhne mu zrak a řekne si: I tenkrát bývalo dobře! A nebo: Kde se ve 
mně to spisovatelské střevo vzalo? A navíc – nám veteránům připomene doby, kdy jsme byli 
mladí, krásní, zdraví a chytří. 

 
  A začneme, jak jinak, tím historicky prvním zápisem (Chacháček 1/1995 – 
tenkrát ovšem ještě bezejmenný). 
 
 
 
 
 
Autorka obálky: Štěpánka Vokálová 
 

7.1.1995    TÉMĚŘ USTAVUJÍCÍ SCHŮZE 
 
Uondaní z Chrastavské šlápoty, posilněni čerstvým vzduchem, gulášovou polévkou a 
vychlazeným mokem, jsme v „klubovně“ u Kašků, kousek od lví klece, pronesli mohutné, 
sborové a konečné  

. 
Samozřejmě, že při šlapání se probíralo jediné a hlavní téma – klub ano nebo ne – ze všech 
stran (zepředu, zezadu, zleva, zprava, zdola, shora, zevnitř, zvnějšku, atd.). I závažnější 
problémy se nám nezdály nijak složité, protože naše nadšení a elán je zahnaly do kouta.  
A co se u Kašků, kromě ano, vyřešilo? 

- Název klubu: ORIENTAČNÍ KLUB CHRASTAVA 
(kasička na padesátníky za každý chybně uvedený název se rychle plnila – holt zvyk je 
železná košile. Plná však ještě zdaleka není, žádáme proto další sponzory o příspěvky). 

- Dopis na rozloučenou (nebo na vysvětlenou?!). 
- Vytyčení prvních úkolů pro založení nového klubu a příprava na jednání se Slavii. 

http://oris.orientacnisporty.cz/StatistikyRegistrace?rgset=17


A na tuto důležitou informaci navázaly hned první závody v LOBu, vždyť máme ještě zimu a už i 
tenkrát jsme měli sníh. 
 

14.-15.1.1995 PRVNÍ ZÁVODY LOB – TJ TURNOV – KOŘENOV – 
BOSNA  
 

Zpráva od přímého účastníka: 
 
Ti, kdo se letos zúčastnili LOBů, mají zajisté vzpomínky, na které jen tak nezapomenou. Každý 
závod byl totiž určitým extrémem. 
V nebi došlo asi k pořádné hádce a rvačce, neboť sníh se sypal na zem v neuvěřitelném 
množství. Pořadatelé nestíhali projíždět stopy, a tak byli nuceni zaměnit sobotní trať za nedělní. 
V sobotu se jela zkrácená trať. Časy však byly přímo šokující (kolem dvou hodin). Myslím, že 
dost lidí by se v určitých úsecích obulo raději do přezkáčů a sjezdovek. Vydělali na tom ti, co se 
nebojí. Jediná výhoda byla, že se padalo do měkkého. 
V neděli se jela klasická trať. Pouze určité kategorie ji měly trochu zkrácenou. (Na zkracování 
tratí se podílela Věrunda, ale D 18 neubrala ani metr. To ti nezapomeneme!) Dosažené časy už 
odpovídaly délkám. 

    Katka Kašková 

 
 
A teď se posuneme v čase a prostoru trochu dále (Chacháček 5/2001): 
 

8.-9.9.2001    OBLASTNÍ ŽEBŘÍČKY – SLAVOJ ÚSTÍ NAD LABEM – 
OSTROV U TISÉ – VOLSKÉ KAMENY  
 

Jak jsem porazil paní učitelku 
 
   V sobotu jsme vyrazili směrem Ústí nad 
Labem. Celou cestu nám pršelo. Když jsme 
dorazili na očekávané místo, bylo krásně. Po 
příjezdu jsme se šli ubytovat do chatek. Čekal 
nás první závod. Zjistili jsme s p. učitelkou Evou 
Kaškovou a Verčou, že máme stejné tratě. Řekli 
jsme si, že si zasoutěžíme mezi sebou. P. 
učitelka startovala přede mnou o jednu minutu. 
Já jsem ji doběhl na první kontrole a utekl. Po 
útěku jsem se ztratil ve skalách a myslel si, že 
nevyhraji. Pomalu se blížím k poslední kontrole 
a najednou vidím přede mnou svižné tempo paní 
učitelky. Po doběhu jsem měl radost z vítězství 
nad paní učitelkou. 
Šli jsme se převléct a vysprchovat. Odpoledne 
jsme měli čas a vydali jsme se na Děčínský 
Sněžník. Dorazili jsme a stoupali 3 km do kopce. 



Prohlídku jsme stihli jen tak tak, ale bylo to nádherné. Všechno jsme viděli jak na dlani a ještě 
ochotný Němec nám zaplatil dalekohled. Po takové túře jsme dostali hlad, ale všude bylo plno a 
draho. Nakonec na shromaždišti byla jedna hospoda, kde jsme se pořádně nadlábli. Večer jsme 
si zpívali a potom jsme šli spát. 
Ráno nás čekal závod a zase jsme měli stejné tratě. Vyběhl jsem, vše klapalo kromě sedmé 
kontroly. Kategorie H 14, D 16 a D 45 ji měly špatně zakreslenou. Strávil jsem na ní 35 minut. 
Při doběhu na stejnou kontrolu nás upozornil jeden závodník, že jsme úplně mimo. Po závodě 
jsme se dozvěděli, že kontrola byla špatně zakreslená. Časy nám uznali do šesté kontroly a nad 
paní učitelkou jsem prohrál. Všichni doběhli v pořádku a jelo se domů s novými zkušenostmi. 

      Pavel Hradec 

 
 
 
 
 

 
 

Historická Chrastava 
 
 
 
 



VZDĚLÁVACÍ KOUTEK 
 

JAZYKOVÝ POSED č. 113 
 
Tak jakpak dopadl John v příběhu z minulého posedu? No, nijak valně. V balíčku místo kalhot 
našel jen růžový vlněný svetr. A jak dopadl jeho důležitý pohovor se už dál nepíše. 
Důležité ale je, kdo vyhrál z Klubáčků. Nebudu dlouho napínat, jsou to abecedně Věrka 
Bradnová, Eliška Gorčicová a Pavel Pachner, kterým z té radosti určitě vhrkly slzy štěstí do 
očí a dostanou papírové kapesníčky. 
 
A další úkol nás čeká, jak píše Zuzka, je to prý oddychovka.   
V dnešní oddychové křížovce si zopakujeme některé názvy povolání. 
 

 

 

 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          

       

   

 

        

         

 

 

         

          

 

 

        

         

          

 

       

        

           

 

       

https://twitter.com/philreporter/status/560596131424763904
http://www.time2draw.com/manual/how-to-draw-a-cook/
http://www.coloring-pictures.net/drawings/plumber/a-plumber-and-a-puddle.php
http://archive.constantcontact.com/fs142/1102212310843/archive/1115813513068.html
http://www.thecolor.com/Coloring/Barber.aspx
https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/worker-house-painter-contour-vector-489698
https://www.pinterest.com/pin/445082375645243394/
http://www.123rf.com/photo_30391433_stock-vector-cartoon-priest-man-vector.html


SOUTĚŽNÍ KOUTEK 
 

ZNÁTE JE? 
 
Vesnička ukrytá v lesích kousek od Bílého Kostela se nazývá PANENSKÁ HŮRKA. To byla 
správná odpověď a opět se rozdělovaly ceny – tentokrát odměrky na panáka. Ty si odnesli 
Jirka Barták, Zdeněk Sychra a Zuzka Vejstrková.  
 
A co bychom si tak asi pověděli: 
 
Panenská Hůrka – je malá osada na svazích Dlouhé hory. Připomínána je už roku 1356, od 
roku 1570 jako horní městečko s doly na cín, stříbro a měď. Doly byly v 18. století opuštěny. 
Dnes jsou stopy po dolování v tzv. Hutním koutě (Štola pěti bratří). Je zde evidováno kolem 50ti 
adres, spíše rekreačního charakteru, stálých obyvatel je pouze hrstka. 
 

 
 

Panenská Hůrka – kaple, bývalá hospoda 
 
Bílý Kostel nad Nisou – byl založen v údolí řeky Nisy ve 13. století německými kolonisty na 
pozvání přemyslovských panovníků. Dříve se nazýval Heinrichsdorf (Jindřichov), název Bílý 
Kostel vznikl ve 14. století po stavbě kostelíka se zdaleka viditelnou bílou omítkou. Ten byl 
později přestavěn do barokního stylu (Kostel sv. Mikuláše). Obživu obyvatelům zajišťovala 
hornická činnost, těžily se zde kovové rudy (stříbro a olovo) a byla zde huť na tavení stříbra. Při 
řece směrem k Chrastavě stával Panský mlýn. V současné době není v městečku žádný 
průmyslový podnik, lidé musí za prací dojíždět. 
 
A teď se ponoříme do vln. 
Na jihozápadním okraji Liberce nedaleko sportovního areálu, ve kterém se konalo i mistrovství 
světa v klasickém lyžování, na okraji lesa se nachází rybník, jehož název chceme znát. 
Zasahuje sem i Evropsky významná lokalita Luční potok, který rybník napájí. Hráz tohoto 
rybníka je vzdálená vzdušnou čarou 6,8 km od hráze v.n. Mšeno, 4,1 km od hráze v.n. Starý 
Harcov, 6,8 km od koupaliště v Hodkovicích nad Mohelkou a 10,2 km od hráze v.n. Bedřichov.  
 

Jak se jmenuje výše popsaný rybník? 
 
Není nic lehčího než správně odpovědět. 
 



SOUTĚŽ PRO FŠECHNY 
 
ARCHITEKTONICKÉ PRVKY znáte všichni dobře, všechny odpovědi byly správné, a tak jsme 
mohli zahájit losování o hodnotné ceny. A jak to dopadlo? 
Utěrky získávají Lipeňáci, Pavel Pachner a Radim Smetana. Gratulujeme! 
 
A teď trochu osvěty pro ty, co si nevěděli rady: 
 
Apsida - výklenek za oltářem (románská a románsko-gotická architektura) 
Atika  - zdobená nízká zeď nad hlavní římsou budovy (hlavně renesance, baroko) 
Lizéna  - svislý plochý architektonický prvek, členící fasádu (románské, renesanční a 

barokní období) 
Nika  - výklenek ve zdi, často určený pro sochu (vznik ve starém Římě) 
Prampouch - zděný rozpěrný oblouk mezi domy (středověk) 
Rokaj  - neboli mušlička, abstraktní ornament tvaru závitnicové mušle nebo plaménků 

(podle názvu pojmenováno rokoko) 
Šambrána - ozdobné orámování dveří nebo oken (baroko) 
Voluta  - motiv, vycházející z Archimédovy spirály (využíván už od pravěku) 
  
A teď se pro změnu podíváme na ATRIBUTY NĚKTERÝCH LIDSKÝCH VLASTNOSTÍ. Jistě 
znáte známá přirovnání jako je třeba Má hlad jako vlk, Je tvrdohlavý jako mezek, Mlčí jako ryba, 
a tak máte možnost pokračovat v nabízeném testíku. (Poznámka: to béčko je pijavice.) 
 

 
 

1 DRZOST      5 NENECHAVOST 
2 CHYTROST     6 NEODBYTNOST 
3 MLSNOST      7 PÝCHA 
4 NEČISTOTNOST    8 SÍLA 



KDO JE TO? 
 
A ještě jednu soutěž tu máme.  
Kdo byl pilný jako včelička, tak poznal, že včelí zrůdička je Pavla Pavlíková. Názorný případ 
toho, jak člověk dopadne, když se pohybuje v okolí Klubu blbců. Tak, pozor, držte se radši od 
nich trochu dál! A diplomy s krásnou zrůdičkou zdobí příbytky u Jirky Bartáka, Tomáše Danka 
a Elišky Gorčicové. Dobře jim tak! 
 
 
 

ORIENŤÁCKÝ ZPĚVNÍK  
 

POPELKY 
(zpívá Karel Černoch) 
 
 
C                      F  
Kolik je v řádku not                            Kolik je písku na poušti a kolik pouští vede cest,  
          G  
a kolik nad linkou být smí,                     když éro zemi opouští co všechno sebou musí nést,  
C                         F  
kolik je dětskejch úst                          může se táto malý změnit ve velký,  
                   G  
co zamkneš pralinkou, kdož ví                    a řekni táto jsou dnes ještě popelky?  
  
a proč je táto v abecedě před el ká,         Je to krásný hrát si věčně s otázkou,  
  
a řekni táto, ale vážně, byla popelka?         je krásný běžet dál i za láskou,  
  
Proč si dívky rády hrajou na velký?          věčně ptát se, běžet světem, řeknu vám,  
  
A pak pláčou jako malý popelky?              proto fandím dětem a všem popelkám.  
          F                  G               C  
Popel krásy, hrášek touhy není lék,  
          F                   G        C           F G C  
přitom schází jeden pouhý oříšek  
 
 

 
 



A ještě jednu malovanou: 
 

 



 



 
 

 


