
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



DENÍČEK 
 

17.-24.2.2017    INTERNATIONAL TROPHY COSTA 

CÁLIDA – ALICANTE, ŠPANĚLSKO 
 

Tréninkový kemp v Alicante 
Letos už mě ta dlouhá zima nebavila, tak jsem se rozhodla, 
že si vyjedu někam s SCM do teplejších krajin (ale tenhle 
scénář jsem si naplánovala už hodně dopředu, někdy 
v listopadu). Do Alicante jsme letěli letadlem, avšak s 
nízkonákladovou společností RyanAir, takže jsme si skoro 
doslova museli sbalit svých pět švestek do palubního 
zavazadla. To mělo rozměry 40x55x20 cm – prostě taková 
menší taška na víkendové závody. Pak jsme tedy ještě 
mohli mít jedno malinké příruční zavazadlo 35x20x20 cm. 
Na začátku jsem si říkala, že snad ani není možné se do 
těchto zavazadel se všemi věcmi vejít, ale opak byl 
pravdou. Ani jsem ve Španělsku nic nepostrádala a aspoň 
s sebou člověk nebral žádné blbosti.  

Do Alicante jsme přiletěli později večer, ubytovali se 
v bungalovech v kempu u městečka La Marina, a jelikož 
nás hned další den čekaly závody Costa Calida, tak jsme 
šli spát co nejdříve. Klasická trať proběhla v typickém 
subtropickém lese, pro mě to bylo první střetnutí se 
španělskou mapou, lesem a se Španělskem vůbec. Bylo 

krásných cca 15 °C a sluníčko – na běhání tak akorát. Všude rostl a kvetl rozmarýn, což mi ze 
začátku přišlo úplně skvělý, ale po pár dnech probíhání mezi ním jsem ho už ani nechtěla vidět.  

Odpoledne jsme v rámci závodů běželi ještě sprint v historické části města Cehegín. Byl to 
asi nejnáročnější sprint, co jsem kdy běžela – hlavně mapově. Stačilo malé zaváhání a ztráta 
kontaktu s mapou a už byl člověk v úplně jiné uličce než chtěl.  

V neděli nás čekal middle, který se startoval handicapově. Opět se běželo v relativně 
otevřeném prostoru. Po divácké kontrole následovala celkem těžká pasáž, kde se dala vytvořit 
spousta chyb. Celý den bylo zataženo, ale po závodech jsme přejeli k jednomu kaňonu, kde 
bylo opět hezky (škoda, že byl zavřený). 

Po těchto náročných dnech kdy jsme se ani nestihli pořádně podívat k moři (500 m od 
kempu), jsme si dopřáli trochu odpočinkovější pondělí. A zároveň jsme poprvé zamířili do dun, 
které pro mne byly zezačátku jako španělská vesnice, ale po chvíli jsem se s nimi skamarádila.  

Kromě dun jsme v průběhu tohoto týdne ochutnali celou řadu různých terénů. Ale byl to tak 
trochu i poznávací zájezd. Podívali jsme se například do centra Alicante a na hrad a pak jsme si 
zahráli na japonské turisty a vyjeli jsme auty skoro až na vrchol hory Sierra de Espuňa. Avšak 
na její úplný vrchol jsme se nedostali, protože tam je vojenská základna.  

V pátek jsme bohužel museli svých pět švestek opět sbalit, odevzdat bungalovy a auta a 
odletět zpět do Berlína. Setkání s realitou, že je ještě zima, bylo vcelku drsné. Na zemi ležel 
sníh, tak jsme na sebe opět oblékali péřovky a nasazovali čepice. Týden to byl moc pěkný, 
hodně jsem si ho užila a podařilo se nám naběhat hezkých pár kilometrů s mapou, které se 
určitě budou hodit. 

  Markéta Pavlíková  



18.-25.2.2017    MISTROVSTVÍ IZRAELE V OB NA 

KRÁTKÉ TRATI + ZÁVOD SVĚTOVÉHO RANKINGU – 

TAROM, BEN SHEMEN, IZRAEL – TAROM, BEN SHEMEN 

EAST 
 
Po třech letech opět jedu s Haná 
orienteering na týdenní návštěvu 
Izraele. Tentokrát i se svojí 
ženou. Vyrážíme den před 
odjezdem do Brna, kde přespíme 
u naší Jany. Druhý den 
odpoledne na výpadovce na 
Vídeň u benzinky přistupujeme 
do jednoho ze dvou aut 
z Olomouce. Vedoucím je i 
mnohým z vás známý Robert 
Zdráhal (Brko). Na letišti ve Vídni 
musíme ve vyhrazené části 
všichni nejprve projít důkladným 
osobním pohovorem přímo 
s izraelskou službou, neboť 
budeme nastupovat do letadla 
izraelské letecké společnosti. 

Všechny cestující, kteří poletí tímto letadlem, střeží minimálně tři ozbrojené dvojice s dlouhými 
palnými zbraněmi. Byli jsme proto naprosto klidní. U další kontroly jsme odevzdali zavazadla a 
každý obdržel lísteček s kódem. Pak už se procházelo dalšími třemi kontrolami a každý 
postupoval přiložením lístečku s kódem na čtečku. Stejný postup byl i na cestě domů – 
pohovor, co jsi v Izraeli dělal, jaká místa jsi navštívil, cca 4 další kontroly před nástupem do 
letadla. 
Letadlo z Vídně startovalo těsně před osmou večer a půl hodiny po půlnoci jsme přistáli v Tel 
Avivu. Opět jsme prošli bezpečnostními kontrolami. Vyzvedli jsme dvě zamluvená 
přemísťovadla v sestavě tranzit a osobní auto, a po třetí ráno jsme stáli před hotelem Olympia 
na břehu Středozemního moře. 
Ráno v osm snídaně a v devět vyrážíme za téměř týdenním poznáním. Začínáme pěší 
prohlídkou Tel Avivu. Jde o moderní město středomořského charakteru s krásnou tradiční i 
novou architekturou. Prošli jsme promenádou po upraveném břehu Středozemního moře. Po 
této promenádě běhá značné množství obyvatel. Další dny jsme navštívili Ceaserum 
vybudované Herodesem před dvěma tisíci lety. Viděli jsme Hipodrom pro cca 20 000 lidí určený 
pro závod koní a amfiteátr v půlkruhu pro cca 4000 lidí, kde se konaly v tu dobu rozličné 
zábavné akce. Byli jsme na břehu Galilejského jezera o ploše 166 km2, ležící 212 m pod úrovní 
moře. Řeka, která vytéká z tohoto jezera, má název Jordán a ta je jediným celoročním zdrojem 
vody pro Mrtvé moře. Krátkodobou pomocí s přítokem do Mrtvého moře je pak pouze na jaře 
roztátý sníh z okolního pohoří. Toto Galilejské jezero rovněž zásobuje více než jednu třetinu 
obyvatel pitnou vodou. Zastavili jsme se v Nazaretu v místě, kde vyrůstal Ježíš Kristus. 10 km 
od Nazaretu jsme navštívili posvátnou horu Tábor. Velice zajímavým zážitkem byla návštěva 
Golanských výšin. Toto území ve výšce cca 200 až 1000 m nad mořem má rozlohu 1800 km2. 
Dříve patřilo celé Syrii, ale v šestidenní válce r. 1967 Izrael obsadil cca 1200 km2 a později 
přiřadil ke svému státu. Na této náhorní plošině s velmi příznivým klimatem je mnoho plantáží 
ovoce a vína. Zároveň jsme projížděli podél několika základen izraelské armády, jež kopírují 
hranici se Sýrií. Na význačných bodech jsou zároveň rozmístěny i mezinárodní modré přilby.  
Také jsme se koupali v termálních lázních Hamat Gader, které jsou u paty Golandských výšin 



ihned za ostnatým drátem. Nahoře na hraně plošiny je viditelný další plot i s buňkami pro 
vojáky, a před ním je ještě širší nárazníkové pásmo, aby Syřani nemohli ohrozit území Izraele. 
Navštívili jsme i Yardenit. Je to místo, kde byl pokřtěn Ježíš svatým Janem Křtitelem. Projeli 
Západním břehem Jordánu, dřívějším Předjordánskem, které si Izraelci přivlastnili také 
v šestidenní válce, ale palestinští Arabové toto území taky považují za své. Pro vysvětlení:  
Arabům, kteří žijí na historickém palestinském území, ač jsou z různých zemí, se říká Palestinci 
nebo palestinští Arabové. Jeli jsme podél několika tzv. nelegálních osad, jež obývají Izraelci. 
Poznají se podle toho, že jsou kompletně vysoko oploceny a zakončeny  ostnatým drátem.  
Vjezd jen přes hlídané závory. Do některých osad chodí palestinští Arabové pracovat. Západní 
břeh Jordánu má plochu o velikosti asi 5 500 km2. Zastavili jsme se i v Jerichu, součásti 
Západního břehu. Tam nakoupili ovoce za velmi laciný peníz. Už z první návštěvy si pamatuji, 
že prodejci se k nám chovali velmi slušně, nevnucují svoje produkty, ale trpělivě čekají. Všimli 
jsme si, jak Arabky chodí pěkně oblékané. Západní břeh Jordánu a pásmo Gazy nad Sinajským 
poloostrovem by měly snad být jednou Palestinským státem, ale domnívám se, že je to pro 
Palestince jenom fikce. Je vizuálně velký rozdíl mezi Západním břehem a Izraelem. U Mrtvého 
moře jsme spali jednu noc v místním hotelu Prima Oasis. Co mě zarazilo, kolik vody v Mrtvém 
moři oproti mé předchozí návštěvě, opět výrazně ubylo. Hladina klesá až o 1 m každý rok. Na 
značné části je na šířku vidět jenom bahno a na konci úzký proužek vody. Mrtvé moře je v 
podstatě poklesem hladiny rozděleno na dvě části, a Izrael se snaží udržet hladinu alespoň ve 
spodní menší části, protože tam má vybudovány komplexy hotelů. Přesto jsme i zde viděli 
opuštěné zdevastované rekreační areály, poněvadž k hladině moře je to obrovská vzdálenost a 
ještě bahnem. Viděli jsme již vybagrovaný a upravený kanál, kudy by měla do této spodní části 
přitékat voda. Velké vysychání je způsobeno jednak klimatickými vlivy, ale zejména spotřebou 
pro běžný život m.j. pro zalévání ve fóliovnících odsolenou vodou. Na levém břehu Mrtvého 
moře, jež patří Jordánsku, jsou vidět kilometry foliovníků. Ale totéž se týká Izraele. Obdrželi 
jsme informaci, že voda se bude doplňovat potrubím od nejjižnějšího izraelského města Elijatu, 
jež leží na kraji Rudého moře.  
V Mrtvém moři jsme se koupali na pláži, kde v těch místech na dně byly čisté valouny soli o 
velikosti 2-4 cm. Toto moře má vysoký obsah minerálů a tím podporuje regeneraci těla.  
Vzhledem k vysoké salinitě vody cca 35% se v něm nedá plavat, protože voda nadnáší. Je ale 
velmi příjemné ležet v prohřáté, mělké vodě. 
Pak jsme navštívili pro Izraelce posvátnou horu Masada. Je to nepřístupná plošina o rozměru 
cca 300 x 900 m, kde Herod Veliký nechal otroky vybudovat obrovský komplex. Nahoru jsme 
vyjeli lanovkou. Po Herodově smrti místo obývala římská posádka. Izraelský kmen Zelótů tuto 
horu ale lstí dobyl a vyhnal Římany. Římané ale vyvíjeli tlak na zpětné získání této hory. Izraelci 
neodolali dlouhodobému tlaku římských vojsk a než aby se vzdali, tak podle určených pravidel 
navzájem obětovali svoje životy. Nejdřív zabili ženy a děti, a muži se zlikvidovali navzájem tak, 
že každý desátý zabil předchozích devět. Zabilo se takto téměř 1000 osob. Přežili jen dvě ženy 
a pět dětí, které se schovaly v obrovském zásobníku na vodu. Proto každoročně na této hoře 
noví vojáci skládají přísahu. Byli jsme v městě Betlému a tam v Chrámu narození Páně, přímo 
na místě, kde se údajně narodil Marii Ježíš, když putovala s Josefem na sčítání lidu do 
Jeruzaléma. Pokračovali jsme dále a po překonání střežené bezpečnostní bariery jsme vjeli ze 
západního do východního Jeruzalema a ubytovali se v hotelu Jeruzalem Gate. V Jeruzalemu 
jsme strávili dva dny. Má cca 900 000 obyvatel na ploše asi 125 km2. Východní Jeruzalem patřil 
od roku 1948 Jordánsku, v šestidenní válce 1967 jej získal Izrael. Ve východní části v 
jeruzalémském Starém městě na ploše necelého 1 km2 jsou nejsvětější místa judaismu, 
křesťanství a islámu, jako například Chrámová hora, Zeď nářků, mešita AL-Aksá, Skalní dóm, 
Chrám Božího hrobu. První zmínky o Jeruzalemu jsou v Bibli a historie města sahá až do 4. 
tisíciletí před naším letopočtem. Izraelské obsazení východního Jeruzalema bylo označeno za 
okupaci a opakovaně kritizováno OSN a právě východní Jeruzalém považují Palestinci za 
hlavní město jejich budoucího státu. Ke Skalnímu domu, který je ve správě Palestinců, jsme se 
nedostali, ale stáli jsme před Zdí nářků, správně je nazývaná Západní zeď. Muži a ženy mají 
přístup k ní oddělený. Eva i já jsme tam vložili do spáry svoje tajné přání. Je to i trošku 
náročnější na psychologii, když vedle mě vlevo i vpravo se modlí kývající se Izraelci oblečení do 



černých kaftanů a s klobouky na hlavě. Prošli jsme křížovou cestou. Dostali jsme se i na 
Olivetskou horu s kostelem Nanebevzetí Páně. Je odtud nádherný pohled na Staré město se 
zlatavou kopulí Skalního domu. Na svahu Olivetské hory je cca 150 000 židovských hřbitovů 
z dávné historie. Když nebylo místo, dala se na vrchní desku stávajícího hrobu další deska. Byli 
jsme i pod Olivetskou horou v Getsemanské zahradě s olivovníky starých tisíce let, kde byl 
večer před ukřižováním zajat Ježíš Kristus. Zažili jsme zde i páteční  šabat, kdy se od 14 hodiny 
začne město vylidňovat, zavřou se obchody, přestane jezdit veřejná doprava a lidé zmizí z ulic. 
Vypadá to skoro jako město duchů. Několik set mužů v kaftanech a s klobouky na hlavě kráčí 
na velkou plochu před Zeď nářků, kde se budou odbývat slavnostní motlitby. U nás v hotelu byly 
tři výtahy, jeden byl v tento den označen šabatový. Ten je pouze pro  tuto dobu naprogramován 
tak, že automaticky staví v každé stanici až nahoru a myslím též i zpětně dolů, protože o šabatu 
se nesmí pracovat, tzn. ani mačkat tlačítko ve výtahu. 
 

 
 
A nyní Eva: 
 
V Izraeli jsme se zúčastnili také orientačních závodů – Israel Open 2017. První den byla na 
programu krátká trať – les, který vypadal skoro jako u nás, ale s velkým množstvím trnitých 
keřů. Vyplatilo se obíhat po cestách, ale dohledávky kontrol nebyly jednoduché. Výsledné časy 
byly také větší, než bývají na krátké. Druhý den byla klasika v největším lese Izraele - Ben 
Shemenském lese. Nejdříve jsme vše obíhali, ale les byl lépe průchodný než na krátké a závod 
se nám více líbil. Nicméně umístění bylo stejné jako na krátké – 5. místo. Zdenek měl 1. den 
trochu smůlu, že startoval mezi posledními, a protože se na 11. kontrole trochu zdržel, tak mu 
další kontroly před limitem sebrali a byl disk, na klasice byl šestý. A taky jsem měla radost, že u 
vnější strany zdi Chrámové hory jsem objevila kešku. 
 
Závěrem: 
Izrael, který vznikl v roce 1948, je neobyčejně pestrá země a je to určitě jedno z 
nejzajímavějších a nejdiskutovanějších míst na naší planetě. Na relativně malé ploše je 
soustředěno množství různých kultur, náboženství, fyzické stopy tisícileté historie, velké 
množství zajímavých a pozitivních věcí, které jsou zároveň spojeny s emocemi, konflikty, 
napětím. Izrael má obrovskou dynamiku společenskou, náboženskou, průmyslovou v HI 
technologiích, urbanistice.  Má rozlohu cca 21 500 km2 a Západní břeh Jordánu cca 5 500 km2. 
Po celou dobu naší návštěvy jsme se cítili naprosto bezpečně a strávili jsme zde krásné chvíle. 

 Zdenek a Eva Kadavých 
 
 
Tak restíky z minula máme šťastně za sebou a pokračujeme pokračováním Deníčku dle 
řádného programu: 
 



11.3.2017    JARNÍ SKÁLY – SOK TURNOV – PODKOST – 

KOST-JIH  
 

Běhání okolo hradu Kost 
 
Po příjezdu na místo jsme si vzali všechny věci a šli jsme hledat 
shromaždiště. Bohužel žádné jsme nenašli. Až po našem 
nezdaru si táta uvědomil, že shromaždiště na těchto závodech 
není. Zato jsme ale objevili stánky s klobásou a langoši. Krásně 
to tam vonělo. Hned jsme si uvědomili, jak velký máme hlad. 
Táta ale rozhodl, že jídlo až po závodech. 
Vrátili jsme se tedy zpátky k autu a vyrazili na start. Moje sestra 
vystartovala jako střela, byla hnána představou obrovského 
langoše a dlouhé klobásy (umístila se v první třetině). Já jsem 
běžela v klidu. Závod byl v pohodě, jen se mi nechtělo obíhat 
ten rybník. Když jsem doběhla, Zuzka už byla v cíli a jedla 
klobásu. Já jsem nemarnila čas a vydala se koupit langoše. 
Překvapilo mě, jak obrovský langoš jsem dostala. Než jsem si 
stačila kousnout, tak přiběhl taťka a snědl mi půlku mého 

langoše  
Pak se u mě objevila moje sestra a chovala se jako má nejlepší 

kamarádka a snědla mi půlku mé půlky   Než jsem se nadála, 
byla tu i mamka. To už jsem opravdu měla strach, že na mě nic 
nezbude. Mamka si naštěstí od každého jen kousla. 

Naši říkali, že počasí a prostředí bylo super a závody se pěkně vydařily. Já jsem se ve své 
kategorii umístila v první polovině, což mě moc potěšilo. Na první letošní závody to byl úspěch. 
Pro mě byl ale stejně nejsilnější zážitek ten velikánský voňavý langoš. 

    Elis Štveráková  
 
 

12.3.2017    PEKKOMILA – OK JISKRA NOVÝ BOR – 

HAMR NA JEZEŘE-DĚVÍN – POD HRADEM DĚVÍN  
 

Pekkomila aneb Návrat mistrů se opravdu konal 
 
Letošní Pekkomilu jsem běžela se dvěma borci (vlastně bych mohla napsat BORci): Péťou 

Melicharem a Víťou Marešem alias Marem. Byla to taková borská štafeta, i když jediný, kdo za 
BOR opravdu běhá, byl Maro. Ale mě a Péťu letos opět zlanařili na hostování, takže se 
nelekněte, jestli mě v průběhu roku potkáte v jiném dresu než chrastavském. Název na letošní 
ročník Pekkomily vymýšleli kluci a musím uznat, že to opravdu trefili. Sice jsme po prvních dvou 
úsecích byli s mírnou ztrátou až druzí, ale Maro nakonec všechno zachránil, na divácké 
kontrole už běžel ve vedení před Turnovem a do cíle už náskok nepustil. Tratě byly postavené 
v krásném průběžném terénu a hodně „letecké“ (i když teda já jsem se jako tryskáč zrovna 
necítila po 9,5 kilometrech na Jarních skalách), ale i přesto jsem si závod moc užila a výhra – 
no tak to už je jen taková třešnička na dortu. Proč že jsme si dali název Návrat mistrů? Maro se 
totiž po dlouhé době, kdy bojoval s problémy s kolenem, vrací zpět do tréninku, proto tedy 
návrat. Snad nám všem bude zdraví sloužit po celou sezónu. 

  Markéta Pavlíková 



18.-19.3.2017    ČESKÝ POHÁR ŠTAFET + OBLASTNÍ 

ŽEBŘÍČEK VCO – OK 99 HRADEC KRÁLOVÉ – ÚJEZD U 

PŘELOUČE – TÁTRUM, KLAMOŠSKO, JELÍNEK  
 

Jarní pohár 
 
 V sobotu ráno vyjela z Liberce skupina 
odvážných a chrabrých rytířů, mezi které jsem se 
řadil i já. Razili jsme do osady nedaleko Hradce 
Králové, jejíž název je Újezd u Přelouče. Na místo 
jsme dorazili jako jedni z prvních, ale stejně jsme 
byli nuceni čekat na příjezd dalších spřátelených 
závodníků vlastnících klubové stany, ke kterým jsme 
se poté udatně přiřadili. Já jsem se, jakožto hostující 
člen štafety a jediný člen naší výpravy, přidal k 
autobusové výpravě Tatranu Jablonec, za který 
jsem běžel druhý úsek štafety. Závod byl rychlý, 
urputný a od samého začátku až do úplného konce 
zajímavý. Jak v elitních ženských tak i elitních 
mužských kategoriích se staly vítězi domácí štafety 
OK 99 Hradec Králové, kterým ovšem, zvláště 
mužům, šlapaly na paty jiné štafety, lačnící po zlatu. 

Po doběhnutí posledních závodníků a vyhlášení nejlepších se většina lidí rozjela na ubytování 
či do tělocvičny, ale bohužel se našli i tací, kteří se neumí udržet na lyžích a po té běhají 
závody, na kterých jim vypovídají kolena, tudíž pak musí jet domů. Druhého dne se běžel pro 
některé nominační závod na CEYOC, pro někoho klasický závod Východočeské oblasti. 
 Závod to byl vcelku vydařený, byť si někteří neběhavci stěžovali na to, že to byl letecký 
závod. Naneštěstí se našlo pár softwarových chyb (nešlo vyčítání, což je na štafetách dosti 
závažný problém) a chvilková nepřízeň počasí, čemuž se nedá divit, poněvadž bohové nebyli 
nakloněni. 

 Jirka Bek 
 
 

24.-26.3.2017    SOUSTŘEDĚNÍ S SCM V KYTLICI 
 
O víkendu 24.3.-26.3. se konalo soustředění s SCM - příprava na štafety konající se 20.5.-21.5. 
v Javorníku.  Ubytování bylo v Kytlici. Odpoledne hned po příjezdu byl první trénink - 
seznámení s terénem. Bylo to trochu delší, ale jednoduché mapování. Večer jsme měli nočák v 
lese. Běžela jsem s Týnou DH12. Nemohly jsme najít pátou kontrolu, a když jsme ji našly, já 
toho měla plný zuby a chtěla jsem jít zpět. Ale nakonec jsme to nevzdaly. Ráno po rozcvičce a 
snídani jsme se měli rozdělit do dvojic a běželi jsme dvojice - jeden z dvojice běží na první 
kontrolu a pak na místo vyznačené v mapě, kde už čeká druhý a ten běží na druhou kontrolu, a 
tak se to opakuje. Po obědě byly štafety. Tam naše štafeta dopadla dobře. Večer byl jenom 
nočák mezi chatkami. Poslední den byla linie. Museli jsme zakreslit kontroly a na některých byly 
obrázky, podle kterých jsme museli uhodnout pohádky. Odpoledne byla hra, v týmech jsme 
podle popisu zakreslili kontroly, na kterých byla písmena a z nich jsme poskládali slovo. Potom 
už si pro nás začali jezdit rodiče.  

     Sofi Tomanicová 



30.3.2017    ŠKOLENÍ OCAD 
 
Katka Kašková s Dominikou připravili pro zájemce klubové školení na OCAD. Klubových 
zájemců se nakonec přihlásilo 10 a měli možnost se seznámit s programem pro stavbu závodů, 
s úpravou map např. pro přípravu mapových tréninků, s prací v OCAD z pohledu hlavního 
rozhodčího, atd. Dvě hodiny to byly vydatné, škoda, že zájemců nebylo víc.  
 
 

1.4.2017    OBLASTNÍ ŽEBŘÍČEK – TJ TURNOV – MALÝ 

ROHOZEC – BARTOŠOVA PEC  
 

Orienťák na apríla aneb jak jsem běžela své první dvanáctky na 

desítkovou mapu 
 
Poprvé jsem měla běžet D12. Jako na každém závodě jsem si všechno připravila (popisky 
D12!, čip, buzolu). S maminkou jsme došly na start. Mamka běžela první. Já měla čas 157 a 
byla jsem myslím poslední odstartovaný závodník. Když se ukázal na hodinách můj čas, vyčetla 
jsem si čip, postupovala jsem koridorem, vystartovala a vzala si mapu. Hned první kontrolu 
jsem nemohla najít a v hustníku jsem se ztratila. Potkala jsem tolik kontrol, ale žádná nebyla 
moje. Tak jsem tam bloudila a najednou jsem si všimla, že mám mapu D10. Rozhodla jsem se, 
že půjdu po fáborkách do cíle. Šla jsem a potkala jednu holčičku, která taky běžela D12. Ona 
hledala čtvrtou kontrolu. Společně jsme ji našly a pak až do cíle byly spolu. V cíli už skoro nikdo 
nebyl, ani čip jsem si nemohla vyčíst, protože už vše bylo na shromaždišti uklizené.  
Takhle neslavně skončil můj první závod v D12 . 

      Markéta Šírlová 

 
 
 

2.4.2017    OCHUTNÁVKA BUCHET POD MILŠTEJNEM 
 
Dá se říci, že už na skoro tradiční vzpomínkovou akci na kamaráda Jirku Krafku (už 
pojedenácté) se sešlo opět hodně kamarádek a kamarádů z různých klubů. Někdo vyrazil 
rychlým pohybem na zříceninu hradu Milštejn, někdo pomalejším tempem na krátkou procházku 
v jarním lese. V cíli pak byla odměna pro všechny stejná, buchty Ity Krafkové. Tak, Jirko, 
věříme, že jsi to naše hromové Ahóóój slyšel, stále na tebe vzpomínáme.  



8.-9.4.2017    MISTROVSTVÍ ČR V NOB + ČESKÝ POHÁR 

ŠTAFET – OK JIHLAVA – RANTÍŘOV – PEKLO  
 
Vše začalo vystoupením z auta v Rantířově okolo 8 hodiny večer. Po projití a najití všeho 
potřebného na shromaždišti jsem se pomalu, ale určitě jistě začal připravovat na můj start. Na 
start jsem šel už s tím, že to bůh ví jaký výsledek nebude a s nějakým tím úspěchem v noci si 
ještě chvíli počkám. A ono opravdu, výsledek stál poměrně za.., za nic. Přesněji a pro malé 

ušklíbnutí 24. z 33  . V neděli po dostání map a následném rozboru jsem zjistil, že mé postupy 

ani nebyly tak špatné, jako prostě na jistotu a sem tam i nejistotu, viz můj výsledek, ale co 
aspoň jsem plný motivace na příští rok. 

  Matěj Galbavý  

 
 
 

8.4.2017    MISTROVSTVÍ JO VE SPRINTU + OBLASTNÍ 

ŽEBŘÍČEK – OK JISKRA NOVÝ BOR – MIMOŇ, VELENICE 

– MIMOŇ 2017, VELENICE 2017  
 

Sprint  
 
Krása jarní přírody se nedá slovy vypovědět. Každý slunný den je jak stvořený k toulkám v 
parcích, lesích a lukách. Naše rodina často věnuje svůj volný čas jarním procházkám a výletům, 
abychom se mohli na chvíli odreagovat od všedních starostí a povinností v krásném okolí 
našeho města. 
Někdy je z důvodu zevšednění potřeba opustit známé prostředí a objevovat krásy přírody i 
v jiných lokalitách. Proto jsme se v sobotu 08.04.2017 rozhodli rozjet do Mimoně na závod 
v orientačním běhu. 
Po příjezdu do místa dění jsme se přivítali se všemi členy klubu orientačního běhu Chrastava, 
vyzvedli jsme si popisy kontrol a začali jsme se psychicky i fyzicky připravovat na samotný 
závod. 
Závod provázelo slunné počasí, ale díky chladnějšímu větru nás sluneční paprsky moc 
neohřály. 
Terén byl tvořen ze 70% městskou komunikací a 30% parkem. Jednotlivé kontroly byly 
rozestavěny v parku mezi rozkvetlými stromy tonoucími v záplavě zeleně listů, jejichž barva byla 
poznamenána štětcem paní Přírody, dále u řeky Ploučnice, která nás uklidňovala šuměním 
chladivé vody omílajíc malé kamínky na písčito-bahnitém dně, a zbytek kontrol jsme nacházeli 
ve spleti uliček mimoňské obytné zóny.   
Ačkoliv je sprint v orientačním běhu velmi rychlý závod zastoupený velkou konkurencí, tak se 
k velké radosti zadařilo Filípkovi (H12 - 1. místo) i Ráďovi (H10L - 3. místo) a čekalo je 
zasloužené ocenění na bedně. 



Závod v orientačním běhu Mimoň - sprint byl úspěšný pro mnoho členů OK Chrastava i v jiných 
kategoriích, a proto jsme přivezli řadu cenných kovů. Jen tak dál. Přejeme všem další vítězné 
závody bez kufrů.    

   Kučerovi 

 
 

Vyhlášení v Mimoni 
 

A ještě tu máme jednu vítězku: 
 

Sprint a krátká trať 
 

Moje první vítězství 
 
V sobotu 8. dubna dopoledne jsem běžela v Mimoni svůj první sprint.   
Na trati jsem měla 7 kontrol a snažila jsem si cestu zkracovat co nejvíc. Hned po vyčtení čipu 
jsem zjistila, že jsem na prvním místě.  Průběžné pořadí jsem si chodila pořád kontrolovat.  A 
na prvním místě jsem zůstala. HURÁ !!! Jako odměnu jsem dostala diplom a dětské 
šampaňské, které jsme s bráchou vypili.   
Odpolední závod ve Velenicích byl taky jednoduchý. Tentokrát měl 6 kontrol a já skončila na 3. 
místě. Že budu stát v jednom dni dvakrát na bedně jsem nečekala. 
Oba závody jsem si moc užila a už se těším na další závody. 

     Tonča Březinová 
 

 
 
 
 



 

 
 

Vyhlášení ve Velenicích 
 
 

8.4.2017    VALNÁ HROMADA JO 
 
Letošní Valná hromada LKS ČSOS se uskutečnila mezi dvěma borskými závody. Poté, co jsme 
odběhli sprint v ulicích Mimoně a před tím, než jsme se odebrali do Velenic na odpolední 
krátkou trať, jsme se sešli v usnášeníschopném počtu na shromaždišti u mimoňské základní 
školy. Po krátkém zahájení a vysvětlení si všeho podstatného valná hromada schválila 
následující body: 
 a) Jednací řád a program jednání VH LKS ČSOS  
 b) zprávu o hospodaření a čerpání rozpočtu LKS ČSOS, SCM a TSM za rok 2016 se  
 zůstatkem 129.768,18 Kč k 31.12.2016  
 c) Pravidla činnosti Libereckého krajského svazu ČSOS  
 d) Zakládací listinu Sportovního centra orientačního běhu Ještědské oblasti  
 e) Hospodářskou směrnici a Rozpočet LKS ČSOS a SC OB JO a TSM na rok 2017  
 f) Aktualizaci dokumentu Zásady pro hospodaření s prostory a tvorbu map na území 
  Libereckého kraje  
 g) klíč k určení počtu a složení delegátů následující Valné hromady LKS ČSOS – každý 
  klub LKS ČSOS má právo vyslat jednoho delegáta.  
Po schvalovací části jsme si ještě poslechli a vzali na vědomí následující: 
 a) Zprávu o činnosti LKS ČSOS za rok 2016  
 b) Závěrečnou zprávu SCM za rok 2016  
 c) Realizační plán SC OB JO na rok 2017  
 d) Složení Trenérské rady SC OB JO na rok 2017 ve složení: 

Dominika Pachnerová – vedoucí SC OB JO,  
Jan Picek – šéftrenér SCM,  
Marie Podrábská – šéftrenér SCD  

Po krátké diskusi jsme se pak rozprchli, někteří, aby mohli využít nabídku pořadatelů na 
gulášovou polévku zdarma, ti ostatní jen aby se mohli soustředit na odpolední závod. 

      Vojta Vokál 

 



14.-17.4.2017    VELIKONOČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ SCM A 

TSM NA PLZEŇSKU  
 
Využito stránky JO (i my jsme zde měli své zástupce): 
 
V termínu od 14. – 17. dubna proběhlo na Plzeňsku, konkrétně v RS Máj v obci Plasy, tradiční 
Velikonoční soustředění SCM a TSM JO. Původně byl záměr jet do Rychlebských hor (prostory 
kolem Černé Vody, které byly použity pro finále middlu a závodu štafet na ME 2016), ale již v 
listopadu zde všechny ubytovací kapacity byly obsazeny – pokusíme se naplánovat příští rok. 
Nicméně Plzeňsko poskytlo velmi důstojnou alternativu. Díky klubu KOS Slavie Plzeň (a 
konkrétně Aleši Richtrovi) jsme získali dostatečně dopředu mapy, které byly použity na oblastní 
žebříčky necelý týden před naším příjezdem. Ještě jednou moc díky! 
V pátek brzo ráno jsme vyjeli ze svých domovů a ihned jsme měli dopoledne úvodní trénink – 
seznamovací kombotech. Spíše kratší trénink všechny účastníky seznámil s místními terény. 
Dorostenci měli za úkol nejprve oběhnout trať po linii, poté měli několik kontrol na 
vrstevnicovce, následoval koridor a poslední kus trasy byl middlík ve velmi jámovitém terénu. 
Po tréninku jsme se jeli ubytovat do RS Máj, který nám poskytl azyl po celou dobu našeho 
pobytu. Odpoledne byly na programu okruhy. Na start se šlo trochu dál (asi 2,5 km), nicméně 
krásnou okolní přírodou. Většina z účastníků oběhla celkem 4 okruhy a jeden finální s 
hromadným startem. 
V sobotu byly na programu dlouhé postupy na mapě bez cest. Nejdelší trať měla na 9,5 km 
pouze 6 kontrol. Běželo se na mapě Brtník (z roku 2010), která se nachází JZ od naší základny. 
Odpoledne jsme nejprve absolvovali posilovací-protahovací cvičení a poté byl připraven 
městský sprint přímo v Plasích na nové mapě v měřítku 1 : 4 000 s řadou prvků, které lze 
vysledovat v posledních letech na mezinárodních i českých závodech – umělé „překážky“, 
pečlivé čtení mapy podle klíče ISSOM 2007 atp. 
Večer proběhl nezbytný rozbor obou sobotních tréninků. Ze sprintu vzešlo ponaučení, že je 
zbytečné někdy váhat 5-10 s nad téměř vyrovnanou volbou pravá/levá, ale rychle se 
rozhodnout a bezchybně zrealizovat. A naopak na startu pár vteřin investovat do důsledného 
čtení prvních kontrol. 
V neděli jsme se vydali asi 15 km severně na mapu Volesko, kde společně s oddílem z Turnova 
jsme absolvovali pěkný rychlý middle. První část o délce 3,7 km (dlouhá)/2,9 km (krátká) byla 
zakončena na mapě v cíli uprostřed lesa a měla vyprovokovat účastníky na posledních 
postupech přidat. Zde však byla výměna map, o které nikdo nevěděl, a trať pokračovala 
pytlíkem dlouhým 1,1 km. 
Odpoledne pak byl blok nazvaný O-hry. Večer opět nezbytná analýza a také „divadelní“ 
představení jednotlivých týmů (moc hezké). Videa budou zveřejněna později. 
Velikonoční pondělí tradičně patří pomlázce. Letos se kluci moc nepochlapili a šifru, kterou 
holky připravily, neobjevili. Nicméně zhruba po 50 minutách je našli, takže o výprask 
holky nepřišly :-). Po snídani byl poslední trénink nazvaný „Bejkárna“. Mapa obsahovala pouze 
textové symboly a kontroly se mohly orazit systémem free-order. 
Poté následoval úklid, závěrečná rekapitulace a odjezd domů. Další soustředění je připraveno 
na konec května v Krupce. 

 



14.-16.4.2017    VELIKONOCE VE SKALÁCH 2017 – OOB 

KOTLÁŘKA – NEDAMOV, JESTŘEBÍ – ZAHÁJÍ, SVATÁ 

BARBORA, PRUSKÝ KÁMEN-V,Z  
 

Střípky z Pražských Velikonoc  
 
To mě takhle na Česko-polských dnech OB překvapil Kryšpín s požadavkem, abych napsal 
příspěvek do Chacháčku o Pražských Velikonocích. Ono se řekne, napiš příspěvek, ale jak, 
když vzpomínky již vybledly a nápady nejsou. Tak to zkusím netradičně hledáním odpovědí 
za pomoci mapy a výsledků z internetu. 
Proč jsme se s Dominikou přihlásili na Pražské Velikonoce? Důvodů bylo několik. Závody byly 
blízko České Lípy, kde má Dominika rodiče. Závodů se účastnila i moje máma za VLI. Otík si 
tak mohl užít oboje prarodiče. V Doksech se konalo chrastavské velikonoční soustředění. 
Využili jsme společné ubytování a stravování a užili si i část společné zábavy. Jako stavitel 
Saxba následující týden jsem tam chtěl i doladit roznos kontrol.  
Jak jsme se tam dostali? Ve čtvrtek večer jsme přijeli z Liberce k rodičům do České Lípy, odkud 
jsme pak ráno vyrazili do autokempu v Nedamově u Dubé na 1. etapu. Otík zůstal u babičky a 
dědečka, protože byl nastydlý a venku byla docela zima. Sice bylo slunečno, ale chladno a 
studený vítr. Podle rozpisu měla být zkrácená trať. Mapy byly dvě, většina kategorií měla 
Svatou Barboru v měřítku 1:7 500. Někteří, mezi něž se bohužel zařadila i moje veteránská H 
40 A, běželi s mapou Zahájí v měřítku 1:10 000.  Pořadatelé nám vyhověli s rozdílnými starty, 
takže jsem šel do lesa hned na začátku. Díky tomu jsem měl v cíli na papírku s mezičasy samé 
jedničky. Nicméně nakonec jsem byl až šestý s 11minutovou ztrátou na vítěze. V průběhu dne 
se oteplilo a tak jsem mohl jít čekat do cíle na pozdě startující Dominiku jen v triku. Po 
závodech jsme se vrátili do České Lípy k rodičům. Až navečer jsme se přesunuli do Doks 
k ostatním Chrastavákům na ubytovnu Termit. Přijeli jsme akorát k večeři. 
V sobotu byla klasická trať na louce u silnice mezi Zahrádkami a Jestřebím. Na louce jsme se 
uchýlili do klubového stanu. Bylo sice slunečno, ale opět vál velmi chladný vítr. Běželo se na 
mapě Pruský kámen, většina kategorií měla mapu 1:10 000, až na nejmladší dětské a starší 
veterány. Ti měli opět 1:7500, navíc ve formátu A4, zatímco všichni ostatní plachtu A3. Znovu 
jsem startoval úplně na začátku a doběhl se samými jedničkami. Nakonec z nich zůstala jen 
jedna z postupu na 5. kontrolu, kde jsem zvolil kilometrovou obíhačku. O dva postupy dál jsem 
si pro změnu užil několikaminutovou horolezeckou vložku při slézání „nepřekonatelného“ srázu. 
Nakonec z toho bylo 4. místo v etapě se ztrátou dalších 11 minut na vítěze a při absenci 
druhého z první etapy celkové 5. místo po dvou etapách. Odpoledne jsem hlídal Otíka a 
společně jsme vyhlíželi babičku. Čekání bylo nekonečné, až za námi přišla do dětského koutku, 
protože už byla dávno v cíli. Po závodech jsme babičku odvezli do Obory, kde měla ubytování 
s VLI a vrátili se do Doks na klubové soustředění.  
V neděli bylo stejné shromaždiště. Ještě více se ochladilo a navíc i zatáhlo a přišly dešťové 
přeháňky. V klubovém stanu to vypadalo jak při polární výpravě. Pro Otíka si z České Lípy 
přijeli babička a dědeček, aby nám tam nezmrzl. Poslední etapa definovaná opět jako klasika 
měla hendikepový start. Mapa byla stejná jako v sobotu. Na bednu to bylo daleko, ale vybíhal 
jsem pátý se ztrátou 13 vteřin na čtvrtého a náskokem necelé minuty a půl před šestým. Vědom 
si své netrénovanosti, věděl jsem, že nesmím boj o umístění nechat na finiš. Rozhodnout se 
musí na trati. Což se i stalo. Hned na první kontrolu jsem zvolil špatný postup a ztratil přes 
minutu. Další špatná volba na nejdelším postupu znamenala nárůst ztráty o téměř čtyři minuty. 
Když se k tomu se přidalo i několik chyb na dohledávkách, doběhl mě soupeř z šestého místa a 
na předposlední kontrolu mi utekl. K mému překvapení jsem však byl na sběrce o několik 
desítek metrů před ním a udržel jsem o sedm vteřin celkové páté místo. Lépe si vedla 
Dominika, která i přes silné nachlazení jako jediná Chrastavačka skončila na bedně, když 
uhájila třetí místo. Po sbalení klubového stanu jsme čekali na vyhlášení vítězů. V průběhu 



závodů se částečně vyjasnilo, takže pobyt na shromaždišti znepříjemňoval jen studený vítr. 
Těsně před odjezdem se opět zatáhlo. Ještě jsme odlovili dvě kešky poblíž shromaždiště a 
v začínajícím lijáku doběhli k autu. Vrátili jsme se k rodičům do České Lípy pro Otíka a na 
Termit dorazili až k večeři. Následovala projížďka autem po blízkém i vzdálenějším okolí, 
abychom našli nějaké pruty. Po návratu se setměním jsem se věnoval pletení pomlázky pro 
sebe a pro Otíka. 
Klubové soustředění skončilo v pondělí koledou a posledním dopoledním tréninkem v dešti. O 
jeho celkovém průběhu nechť však referuje někdo povolanější.  

 Pavel Pachner  

 
 
Součástí Pražských velikonoc byly i velikonoce chrastavské u Termita v Doksech. Hlavní cíl byl 
splněn – vyšlehat si vejce a děvčatům vyprášit kožich, aby byla celý rok zdravá, krásná a 
mladá. Nevím, jak dopadla ta druhá část, ale nějaké vejce jsme si my, chlapci, vykoledovali. 
Mimo volného programu byly připraveny dva tréninky a dva výlety, několik degustačních pobytů 
v jídelně a večery s hudbou a zpěvem. Jako vždy príma, škoda, že se nás nesešlo více. 
 
A ještě jedna koleda od Kryšpína s ortézou (ostatní je tají): 
     
  
Hody, hody, řehtačka, 
obdarujte mrzáčka,  
co má pravou ruku v hajzlu, 
levačkou tě trochu majznu, 
jenom trošku, maličko, 
ať dostanu vajíčko. 
 
 

22.-23.4.2017    SAXBO 2017 – 2 x OBLASTNÍ 

ŽEBŘÍČEK – OK CHRASTAVA, HSG TURBINE ZITTAU, SG 

ZITTAU-SÜD – OSEČNÁ, LÜCKENDORF – NA VALECH, 

ZIGEUNERBERG  
 

Pohled závodníka: 
 
Na letošní Saxbo jsem se velmi těšila. V sobotu bylo krásné počasí. Sice foukal studený vítr, ale 
zato svítilo slunce. Nevěděla jsem, jestli nezačne pršet, a proto jsem si na startu raději vzala 
mapník, což nejspíše nebyl nejlepší nápad, jelikož mi činilo veliké potíže dát do něj mapu. 
Nakonec se mi to cestou na jedničku povedlo a já jsem se konečně mohla soustředit na závod. 
Trať se mi zdála poměrně snadná. Největší obtíže mi činily dlouhé postupy, které jsem si 
pořádně nenaplánovala, a proto jsem na nich ztratila nejvíce času. Terén byl pěkný, ale místy 
až příliš kopcovitý. Nedopadla jsem nejhůře, ale ani nejlépe. 



V neděli jsme se vypravili do Německa. Už od rána bylo zataženo a velmi chladno. To by ještě 
tolik nevadilo, avšak než jsme stihli postavit stan, začalo sněžit. Naštěstí to byla jen krátká 
přeháňka, ale zima byla stále. Po vyběhnutí mi chvíli trvalo, než jsem se srovnala s tím, že jsem 
běžela na mapě s měřítkem 1:7500. Později ve skalách se to však docela hodilo. Po překonání 
prudkého kopce s velkým počtem skal se mi už běželo celkem dobře a neměla jsem ani žádné 
větší potíže s nacházením kontrol. Neměla bych zapomenout zmínit, že během celého závodu 
se počasí neustále měnilo. Chvíli bylo zataženo, chvíli svítilo slunce, poté pršelo a nakonec i 
mírně sněžilo. Naštěstí největší chumelenice přišla, až když jsem seděla ve stanu. I přes toto 
pro duben neobvyklé počasí jsem si závod velmi užila. 

    Vendy Růžičková  

  
 

Zátiší s auty       Zátiší s hajzlíky 
 

Rubrika: Jak to vidí ředitel… 
 
…z odvrácené strany Ještědu. 
Kdo by to byl řekl, že koncem dubna bude na severu Čech tak mrazivé počasí. Naštěstí se 
umoudřilo alespoň na sobotu 22.4.2017, a to nejspíš jen v Osečné – Podvrší. Děkovat za to 
můžete mně, řediteli závodu. Stálo mě to dost sil a přemlouvání, ale povedlo se. Naši 
spoluorganizátoři ze Zittau už takové štěstí neměli. Z mého pohledu proběhly závody perfektně. 
Tak jako vždycky. Jako ředitel jsem se v sobotu dost nudila a nikde mě nikdo nepotřeboval. 
Takže jsem měla dost času kochat se výhledem na Ještěd, okouknout cíl i start, koupit si něco 
dobrého v bufíku, dát si guláš, vůbec poprvé se podívat do dětského koutku a omrknout ceny 
na dětském závodě (nádech a), projít se párkrát skrz stan prezentace a pochválit bráchovi 
design mapy, jo a při tom vše neustále odolávat náporu větru. Třešničkou na dortu pak bylo 
předávání medailí vítězům a vůbec první zlaté ze Saxba mému "muži". Celou touto dlouhou 
větou jsem vám vlastně chtěla poděkovat za super spolupráci. Všechno klapalo jak švýcarské 
hodinky. 
A ještě jedna drobnost. Přečetla jsem si článek "Fenomén SAxBO" (zdroj: Daniel Wolf / O-
News.cz. Mimochodem moc povedený příspěvek - spíš reportáž - psaná přímo v průběhu 
závodu) a dozvěděla se, že letošní SAXBO oslavilo už 25. narozeniny. Takový pěkný 
polokulatiny. Tak, že bychom to dotáhli alespoň do třicítky.? :-) 
 
P.S. Ještěd je z druhé strany taky dost do kopce. 

    Zuzka Vejstrková  
 
A ještě dovětek redakce:  
Článek Fenomén SAxBO naleznete dále v jiné rubrice. Také dále najdete i článek od Ivana 
Vydry, který odeslal na stránku města Chrastavy do rubriky Aktuality. 
 
Zuzka o něco výše pochválila mimo jiné i bufík. Bodejť by nefungoval, když přišla od velitelky 
bufíku Evy Lipenské taková pěkná pozvánka: 



          
Přátelé a kamarádi, 
potřebuji trochu bodnout, 
abyste si mohli zobnout. 
Já jsem letos vrchní "buchta", 
nechci býti žádná cuchta! 
Budu lepší, uvidíte,  
když mě trochu podpoříte. 
V sobotu se Saxbo běží, 
sama zvládnu napéct stěží! 
Placky, buchty, palačinky 
dodaj síly jako činky! 
Pečte buchty, koláče, 
Houda s nimi doskáče. 
Zabalte je pořádně, 
ať je Víťa nezdlábne! 
Za prodané buchtičky 
podpoříme dětičky. 
Děkuje vám Evička, 
vaše nová kuchtička! 
 
A reakce nenechala na sebe dlouho čekat: 
       
Kuchtíci a kuchtičky,  
to jsou krásné rýmy, 
do té dnešní zimy. 
Buchta buchtě říkala, 
že by jí už prodala, 
když jich bude kopec, 
bude z toho měšec. 
K tomu chleba, sádlíčko, 
aby vyšlo počasíčko,  
a Víťovi Budvárek, 
aby vyhrál Pohárek. 
 
Dankovi   

Vrchní buchtě odpovím teď ráda. 
I když bolejí mě záda, 
vyndám pekáč, troubu zapnu, 
v míse něco zamíchám. 
Trochu rumu tam pak kápnu, 
a čokoládou pošplíchám. 
Prezentace, tratě,TOIky, 
to je sice taky třeba, 
ale dobré buchty, koláče a vdolky 
každý po závodě vstřebá. 
Takže milá kuchtičko, 
v sobotu, možná trochu v panice, 
do bufíku maličko 
 
přispěje Zuzka Šaffice. 

Básně tu jsou krásné, svěží.  
Buchty před Víťou ubráníte STĚŽÍ. 

P. Holan 



 

 
 

OK Chrastava 



DALŠÍ ČINNOST TELEGRAFICKY  
 
ᴐ Nový rok přinesl několik klubových novinek.  

Tak např.: nový přihláškový systém (autor Henych, VLI), 
 nebo  nově zřízená funkce Vedoucí výpravy, 
 a nebo dotazník mezi členy klubu o budoucnosti z pohledu pořádání závodů.  
 Něco je v ověřovacím provozu, s výsledky dotazníku budete seznámení po jejich  

zpracování.  
 
ᴐ Rozjely se mapové tréninky, a to doslova autobusem Šimon a spřízněným řidičem.  
 
ᴐ SAXBO je zdárně za námi, teď už je před námi jenom to mistrovství. Jó, a taky další  
 SAXBO, dle prvotních informací by měly být obě etapy v červnu opět v Německu. 
 
ᴐ Materiálně jsme si trochu pomohli, vybavení se rozrostlo o dvě laserové tiskárny s pří- 
 slušenstvím. Další drobnosti, viz Příjmy a výdaje. 
 
ᴐ Dbáme o sebe i po estetické stránce – viz nové čelenky s logem mistrovství. 
 

 
 
 
 

ZPRÁVIČKY 
 

GRATULACE 
 
Léto se plíží, a nejen léto. Plíží se i oslavy narozenin některých našich Klubaček a Klubáčků, 
které si teď připomeneme. 
       
1.6.  Vojta Tomanica 
3.6.  Majka Horčíková 
5.6.  Daník Krupka 
10.6.  Martina Valešová 
10.6.  Štěpán Danko 
16.6.  Matouš Just 
22.6.  Vašík Schröter 
25.6.  Michal Slavík 
26.6.  Jirka Vokál 
27.6.  Pavluška Vokálová 
29.6.  Matěj Galbavý 
30.6.  Jana Matyášová  



 
6.7.  Vojta Matyáš    
7.7.  Ája Němcová 
8.7.  Pavla Pavlíková 
8.7.  Zdeněk Lusk 
9.7.  Ališka Lišková 
10.7.  Honza Březina 
10.7.  Bára Šťastná 
12.7.  Eva Kadavá 
13.7.  Eliška Gorčicová 
16.7.  Víťa Houda 
19.7.  Anika Justová 
23.7.  Katka Kašková 
24.7.  Míša Krtičková 
27.7.  Honza Gomolák 
28.7.  Michal Kočárek 
 
Ti podtržení nemají žádné privilegium, pouze se nám letos zakulatili. Tak si všichni blížící se 
narozeniny a léto pěkně užijte, hlavně ve zdraví a pohodě. 
 
 
 

AUTORKA OBÁLKY 
 
S využitím grafického prvku letošního mistrovství od Ivana Vydrového obálku vytvořila 
Pavluška od Kryšpínů (na Kryšpínův námět). Ani nemuselo dojít k žádnému domácímu násilí. 
Zároveň bych chtěl požádat zatím utajené autory dalších obálek, aby mi předali své výtvory, 
mistrovství tu nebude věčně.  
 
 
 

PŘÍJMY A VÝDAJE 
 
Tak ta veselejší část: 
Město Chrastava nás opět podpořilo, a to v oblasti pořadatelské a trenérské a přidělilo nám 
příspěvek v hodnotě 80 000,- Kč. 
 
A co ta druhá část? 
Penízky z kapsy ven. 
Za dva kusy laserových tiskáren s příslušenstvím (kabely, tonery, papíry) jsme zaplatili 6 610,-
Kč. 
Od Žitaváků jsme získali licenci na SportSoftware od Krämera, jeho upgrade stál 452,20 Euro. 
Náhradní pruty pro klubové stany (5 ks) stály 3 933,- Kč. 
Za čelenky s logem mistrovství jsme zaplatili 9 983,- Kč. 
Kapsa se zavírá. 
 
 
 

NOVÁ LICENCE 
 

Filip Kučera získal na mistrovství Ještědské oblasti ve sprintu licenci B. 

Velká gratulace letí ke Kučerům. 



ZMĚNY V ADRESÁŘI 
 
Došlo poštou: 
 
Ahoj Kryšpíne. 
Prosím tě, oprav si v telefonním seznamu následující: 
Radim – škrtni pevnou linku do zaměstnání (nemám), přidej mobil 604 738 166. 
Bety – mobil 739 428 959, mail bety.smetanova@gmail.com 
 
Díky a přeju vám krásný večer. 
Radim Smetana 
 
Prosím, opravte si! 
 
 

VZKAZY Z NAŠÍ STRÁNKY 
 
V klubové fotogalerii se objevila spousta fotek z různých akcí – ze SAXBA, Česko-polských 
závodů, z M ČR v Brně, ze soustředění dětí ve Stráži pod Ralskem, a jiné. Neváhejte, 
prohlížejte, vzpomínejte!. 
 
 

VÝSLEDKY ZE SVĚTOVÝCH AKCÍ 
 

VETERÁNSKÉ MISTROVSTVÍ SVĚTA V OB – 21.-30.4.2017 – 

AUCKLAND, NOVÝ ZÉLAND  
 
Sprint – finále: 
D 35 1. Sheldon (AUS)   15,53  H 35 1. Crane (AUS)  15,15 
D 40 1. Allison (AUS)  16,55  H 40 1. Muukkonen (FIN)  15,12 
D 45 1. Key (AUS)   13,31  H 45 1. Bluett (AUS)   15,00 
D 50 1. Tay (AUS)   15,21  H 50 1. Todorov (BUL)   14,04 
D 55 1. Brautigam (USA)  13,50  H 55 1. Key (AUS)   14,39 
D 60 1. Bourne (AUS)   12,45  H 60 1. Lawford (AUS)  14,05 
D 65 1. Baumann (SUI)   16,09  H 65 1. Johnsen (DEN)  14,31 
D 70 1. Billstam (SWE)   13,46  H 70 1. Chatfield (AUS)  14,30 
D 75 1. Haňkovská (CZE) 18,29  H 75 1. Onoe (JPN)  14,35 
D 80 1. Vamnes (NOR)   18,08  H 80 1. Bengtsson (SWE)  14,36 
D 85 1. Healy (AUS)  32,56  H 85 1. Forseth (NOR)  23,00 
       H 90 1. Wehner (AUS)   24,24  
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Klasika – finále: 
D 35 1. Autio (FIN)  57,29  H 35 1. Salmenoja (FIN)   77,19 
D 40 1. Allison (AUS)  47,46  H 40 1. Muukkonen (FIN)  63,53 
D 45 1. Key (AUS)   43,04  H 45 1. Ivanov (BUL)  62,42 
D 50 1. Svensson (SWE)  35,44  H 50 1. Nylund (SWE)  59,15 
D 55 1. Nazzer (NZL)  44,54  H 55 1. Key ˇAUS)   56,51 
D 60 1. Sporild (NOR)  48,51  H 60 1. Carlsson (SWE)  48,23 
D 65 1. Stepanova (RUS) 43,07  H 65 1. Pietikäinen (FIN)  50,44 
D 70 1. Billstam (SWE)  38,33  H 70 1. Sloan (GBR)  53,17 
D 75 1. Persson (SWE)  45,31  H 75 1. Keller (SUI)  50,21 
D 80 1. Bøhlerengen (NOR) 31,24  H 80 1. Axelsson (SWE)  42,51 
D 85 1. Nyman (/SWE)  26,49  H 85 1. Forseth (NOR)  49,13 
       H 90 1. Isaksson (SWE)  66,46 
 
A jak dopadli naši? 
 
Klasika – kvalifikace: 
D 60 – 2 (63) 1. Bourne (AUS) 62,33 (31,28, 31,05), 49. Kadavá 150,42 (64,35, 86,07),  
   54. Lusková 179,45 (82,31, 97,14) 
 
H 65 – 1 (71) 1. Jacobsen (NOR) 72,16 (35,24, 36,52), 57. Kadavý 199,20 (99,53, 99,27) 
H 65 – 3 (70) 1. Pietikäinen (FIN) 78,16 (36,44, 41,32), 53. Lusk 200,32 (65,36, 134,56) 
 
Klasika – finále: 
D 60B  (62) 1. Tröße (GER) 46,40, 18. Kadavá 68,32, 37. Lusková 125,23 
 
H 65B  (81) 1. Rasmussen (SWE) 39,31, 67. Lusk 99,12 
H 65C  (49) 1. Brantheim (SWE) 47,31, 3. Kadavý 73,37 
 
 

VOLNÉ PŘÍLOHY 
 
ᴐ Jak jinak, opět se můžete pokochat naší novou mapou pro letošní SAXBO, když už 

většina nemohla na něm běžet. Název mapy – Na valech. 
 
 

 



ZAJÍMAVOSTI 
 

SAXBO OSLAVILO ČTVRT STOLETÍ 
 
Článek od Ivana Vydry na stránce města Chrastavy: 
 
Nechce se tomu ani věřit, ale letošní mezinárodní závody v orientačním běhu SAXBO (zkratka 
Sächsisch-Böhmische Orientierungslauftage) proběhly už po pětadvacáté. 
Letošní závody uspořádal Orientační klub Chrastava nedaleko Osečné v Podvrší v sobotu 22. 
dubna 2017. I když se jedná „jen“ o závod tzv. Ještědské oblasti (od Jablonce a Turnova až po 
Chomutov), tradičně se ho účastní závodníci z celých Čech a hojně i ze SRN a Polska. Letos 
sem přijelo na 826 běžců. Na závody na drsný sever všichni jezdí rádi jak kvůli atraktivním 
terénům, tak za kvalitně připravenými tratěmi a bezvadným pořadatelským servisem. 
Na pronajaté louce u Podvrší členové OK Chrastava vybudovali kompletní zázemí, a to včetně 
počítačového střediska, kompletního cateringu, „školky“ pro děti rodičů, kteří jsou právě na trati. 
Nechyběly ani přenosné toalety TOI TOI, mytí pro závodníky a parkoviště, které pojalo více než 
tři sta automobilů… 
Počasí bylo chladné a větrné, ale nepršelo (jako v tu dobu v Chrastavě). Vše klapalo tak, jak 
má, a závodníci předváděli skvělé výkony. Z chrastavského klubu mohly startovat pouze dětské 
kategorie, protože ti starší měli jasně dané organizační úkoly. 
Elitní kategorii mužů vyhrál Pavel Hradec (dnes startující za TJ Turnov), ženskou pak 
reprezentantka Anička Štičková (Lokomotiva Liberec). 
OK Chrastava děkuje všem pořadatelům, sponzorům a dopravci panu Martinovi Hradeckému 
za ochotu i dopravu materiálu pro vybudování zázemí. 
 
 
V neděli pak uspořádali velmi těžké závody ve skalách u Oybinu kolegové z orientačních klubů 
ze Žitavy. Během závodů jsme zažili déšť, slunce, ale i husté sněžení, kdy nebylo vůbec vidět. 
 
 
Nejlepší umístění členů OK Chrastava v německém závodě: 
D10   7. Lipenská Bára      
D12   1. Matyášová Kristýna 
D16   7. Růžičková Vendula 
D18   2. Pavlíková Markéta 
D21E 1. Kašková Katka 
D40   2. Pachnerová Dominika 
H10L 2. Polák Tomáš 
H12   3. Kučera Filip 
H35   2. Polák Jaroslav 
H50   1. Vydra Ivan 
H70   3. Smetana Radim 
 
 
OK Chrastava závody pořádá mimo jiné i proto, aby si vlastní prací vydělal na pokrytí 
základních nákladů na sportovní rok. Letos bylo klubu OK Chrastava svěřeno pořadatelství 
nejprestižnějšího závodu roku 2017, a to Mistrovství a veteraniády ČR v orientačním běhu na 
klasické trati, které proběhne 23. a 24. září. Závod je dokonce zařazen do světového o-rankingu 
WRE. Závodu se zúčastní nejen česká běžecká špička, vč. reprezentantů, ale i závodníci z celé 
Evropy. Očekáváme cca 1500 závodníků, akce bude nesmírně náročná, přípravy jsou již 
v plném proudu. Ze závodu bude pořízen i záznam Českou televizí. 



ZAJÍMAVOSTI Z O-NEWS 
 

Finále SP 2018 zná své prostory 
 
Jak bylo oznámeno již v lednu letošního roku, Česká republika získala pro rok 2018 
pořadatelství finálové série Světového poháru v orientačním běhu. Následně byly určeny 
prostory, ve kterých se jednotlivé závody poběží a ty byly zaembargovány.  
 

 
 

Pohled na siluetu pražského Petřínu po západu slunce. (Foto: Daniel Wolf/O-News.cz) 
 
Finálová série Světového poháru bude mít centrum v Praze, kde bude současně probíhat i 
zasedání nejvyššího orgánu mezinárodní federace orientačních sportů – Kongresu IOF. V pátek 
5. října 2018 se poběží krátká trať, v sobotu 6.10. sprintové štafety a v neděli 7.10. program 
zakončí finálový závod SP ve sprintu, který je určený pouze pro nejlepší závodníky celkového 
pořadí SP. V jednání je ještě čtvrtý závod – prolog, který by obstarala nová sprintová disciplína, 
která se chystá na sprintové MS od roku 2020. Ale tam ještě nebylo definitivně rozhodnuto, jaký 
závod to bude a jestli vůbec součástí “české” série SP bude. “Po počátečním rezolutním 
odporu se k této variantě již stavíme kladněji, máme vytipovány případné prostory i 
zájemce o stavbu tratí. Jestli ale tento nový závod v ČR uvidíme, záleží hlavně na tom, 
jestli vůbec IOF stihne v dohledné době alespoň rozhodnout, jakou disciplínu bychom 
měli pořádat,” říká k případnému rozšíření programu nově jmenovaný technický ředitel závodů 
SP a organizační pracovník ČSOS Jan Picek. 
Organizační výbor závodů se sešel před pár týdny v Praze, bylo probráno organizační zajištění 
celé akce, prostory a vytipovány jednotlivé lokality ubytování i arén. Do čela OV se postavil 
David Aleš, technickým ředitelem závodů byl jmenován Jan Picek. Do přípravy sportovní části 
jednotlivých disciplín se pustili Jindřich Kořínek, Jan Mrázek a Daniel Wolf pod vedením Adama 
Chromého. Organizační výbor se dále sejde začátkem dubna, kdy přivítá i inspekci z IOF. 
V embargu je Petřín i Vyšehrad 
Pro závod byly zveřejněny embargované prostory, které byly schváleny IOF i ČSOS a následně 
rozeslány na reprezentační týmy, zveřejněny na mapovém portále ČSOS i na Eventoru IOF. 
Zatím byly zaembargovány čtyři prostory, které geograficky ovlivňují zejména orientační běžce 
z Prahy a Českého ráje. 
Protože finálová série SP bude převážně sprintová, byly zaembargovány celkem tři městské 
sprintové prostory, dva v Praze – Petřín a Vyšehrad, a jeden v Mladé Boleslavi – centrum 
města a park Štěpánka. 
Vzhledem k tomu, že byl zaembargován pouze jediný ryze lesní prostor, tak není těžké 
uhodnout, kde se poběží závod na krátké trati – v Českém ráji, jižně od Turnova v okolí Hrubé 
Skály a Valdštejna. 
 



Psychologie v OB  
(Autorka Lenka Knapová) 
 
Na O-news se objevil nový seriál, který se dotýká každého orientační běžce.  
 

Jak je možné, že vždy uděláme chybu 
na nejlehčí kontrolu? Jak se soustředit 
na závod po chybě? Jak se připravuje 
po mentální stránce Thierry? 
Psychologii v OB připravuje pro O-
News.cz Lenka Knapová, juniorská 
mistryně světa v OB, ale také 
studentka psychologie se zaměřením 
na tu sportovní. V tomto oboru má za 

sebou úspěšný krok na poli vědy – její bakalářská práce získala cenu I. A. Bláhy na FSS v Brně 
a zvítězila v česko-slovenském kole mezinárodní soutěže psychologických prací.   
 
Odposlechnuto na závodech: 

 Dneska jsem byl přemotivovaný, moc jsem chtěl. 
 Rozhodilo mě, že jsem potkal soupeře v motýlku. 
 V zimě jsem neměla do tréninku vůbec motivaci. 
 Na předsběrce jsem si uvědomil, že dneska běžím dobře a hned šel závod do kytek. 
 Tam byl divočák a já jsem se hrozně lekla a úplně jsem zapomněla, kde jsem a že běžím 

mistrovství. 
 Šel jsem do toho příliš defenzivně, bál jsem se toho. 
 Ty jo, poprvé ve finále A. Že bych zkusil něco nového? Co třeba ty kinesiotejpy? To 

pomáhá ne? 
 Ten kameraman se mi tam tak motal pod nohama, až jsem z toho udělala chybu. 
 Já to dneska zase zkazím, to je jasný, velký závody já vždycky pokazím. 
 No do pr****, co to dneska zase bylo za mapu? [vzteky odhazuje buzolu, která se rozbíjí 

o kámen vedle cílové čáry; tuto sezónu již potřetí] 
 
Přijde vám některý z těchto výroků povědomý? Byli jste to snad dokonce vy, od koho naše 
redakce tato slova v minulé sezóně odposlechla? Pak jste tu správně. V novém 
seriálu Psychologie v OB se na podobné situace budeme postupně zaměřovat, zkusíme zjistit, 
odkud vítr vane, a jak podobným situacím předcházet či je efektivně řešit. Seriál bude určen 
všem, kteří by se rádi dozvěděli více o tom, jakou roli hraje v orientačním běhu psychika.  
 
 

ISOM 2017 je tu a přináší řadu novinek 
 
ISOM 2017 je nový mapový klíč pro lesní disciplíny OB, který se připravoval několik let a 
byl ve finální podobě zveřejněn minulý týden. Prvním pohledem by se mohlo zdát, že se 
jedná o revizi stávajícího klíče, ale při podrobném prozkoumání je těch rozdílů více. 
Podrobně se budeme ISOMem 2017 zabývat celou sezónu, včetně pohledu mapařů, 
tvůrců klíče i samotných závodníků. Dnes si představíme známá fakta, nejzajímavější 
změny a také pohled do historie. 
 
První mezinárodní mapový klíč ISOM byl vydán v roce 1969 z důvodu standardizace map a 
spravedlivého zajištění mezinárodních závodů. O tři roky později byla zavedena v o-mapách 
zelená, která znázorňovala průběžnost, tak jako to známe dnes. ISOM byl velmi dobře přijat, a 
proto byl rozšířen do většiny zemí, kde se provozuje orientační běh. Mapy a technologie se 
postupně vyvíjely, velký zlom nastal v roce 1990, kdy do hry vstoupila digitální kartografie (do té 



doby se mapy kreslily většinou perem nebo inkoustem). Díky ní byla docílena větší přesnost 
kresby i snadnější úprava map. Bohužel to mělo za následek i větší přetížení mapy přílišnými 
podrobnostmi. Byl vydán ISOM 2000, který byl výrazným milníkem pro mapování, nově vydaný 
klíč na něj navazuje kvůli dalšímu vývoji moderních technologií (ať už na poli tiskovém nebo 
velmi přesných dat pomocných při mapování). Nicméně základní požadavky na mapu se 
nezměnily. Naopak čitelnost mapy je ta nejdůležitější vlastnost, která se v novém klíči 
vyzdvihuje. 
 
Finální mapový klíč byl představen v dubnu 2017, ale již od května ho lze použít na závodech. 
V době od května do prosince 2017 lze použít na mapách pro závody IOF mapový klíč ISOM 
2000 i 2017, od začátku nového roku však bude povinnost přejít na ISOM 2017. Česká mutace 
klíče zatím neexistuje. Stejně tak zatím není ISOM 2017 platným mapovým klíčem pro lesní 
závody sekce OB ČSOS. Podle předběžných neoficiálních informací se však plánuje, že Česko 
se připojí k IOF a nový mapový klíč bude nutný na všech mapách vydaných od 1. 1. 2018. 
Záleží tedy na rozhodnutí Mapové rady a Soutěžní komise sekce OB. Jedná se o velkou 
změnu, která by se měla schválit do konce prvního pololetí letošního roku, protože již nyní se 
připravují mapy na závody v roce 2018. 
 
Nyní k samotnému klíči.  
Rozsáhlý materiál redakce O-News.cz studovala téměř celý týden. I přesto nejsme schopni 
zcela vše popsat, protože některé prvky nejsou zcela jasné a rozsáhlost tématu je tak velká, že 
nelze vše vepsat do jednoho článku. Níže uvádíme příklady nových prvků, které se na nových 
mapách objeví. Na základě průvodce ISOM 2017, který chystá Mapová komise IOF, pak 
připravíme seriál o novém mapovém klíči, který bude nápomocný pro všechny závodníky, ale 
také organizátory a samozřejmě mapaře. 
 

 
 

ISOM 2017: Příklady změn symbolů. 
 
 
Nutno předeslat, že mapový klíč nelze jen tak překlopit ze starého bez toho, aby člověk navštívil 
terén. Nově se například zavádí více druhů “průseků”, které budou členěny podbarvením podle 
jejich průběžnosti. Zavádí se nové značky – např. tzv. semiopen se zelenými tečkami. Ten už 
někteří mapaři používali nyní. Měl by znázorňovat divoký otevřený terén s houštinami nebo keři. 
Byla také nově vytvořena značka pro gigantický balvan nebo pro zákopy (doposud se většinou 
pro tento fenomén používal symbol meliorační rýhy). 
 



 
 

ISOM 2017: nové objekty 
 
Na první pohled se může zdát, že se klíč ISOM 2017 přibližuje některými změnami klíči 
sprintovému ISSOM 2007. A to nejen tím, že některé objekty nově vypadají stejně, ale 
například i zvýrazněním tloušťky nepřekonatelných linií, které nově budou ještě výraznější. A 
můžeme je překonávat? Před vydáním dokumentu byla vedena diskuse, jestli mají být i v 
lesním klíči tzv. nepřekonatelné značky, tak jako tomu je v klíči sprintovém. Nakonec tam 
skutečně jsou, ale oproti sprintovému klíči je jich jen pár (např. soukromý pozemek, fialové 
šrafy, apod.). Nicméně z klíče nijak přímo nevychází žádný postih za jejich překročení, takže 
situace bude zřejmě podobná, jako je dnes. Ale počkejme si na vydání manuálu a dalších 
materiálů, které nám zřejmě tuto otázku zodpoví jasněji. 
Výraznou změnu, kterou pocítí všichni závodníci, doznaly také zákresy tratí. Nově budou totiž 
velikosti kontrol proporcionálně odlišné pro různá měřítka (doposud byl jednotný průměr kolečka 
kontroly 6 mm). Pro měřítko 1 : 15 000 bude nově průměr 5 mm, pro měřítko 1 : 10 000 bude 
proporcionálně zvětšený o 150 %, tedy na průměr kolečka 7,5 mm. 
 
 

Fenomén SAxBO 
(Autor Daniel Wolf) 
 
Studený aprílový týden právě vrcholí stejně studeným víkendem, což znamená chystat se na 
závody. Kapky deště, které bičují po ránu parapet, naštěstí brzy rozfouká vydatný arktický vichr 
a nic tedy nebrání užít si zase po roce oblíbené Saxbo. Pro nás na severu celkem známá a 
zavedená značka závodů, což ale jak jsem zjistil, neplatí tak úplně celorepublikově. Přeci jen se 
tyto závody stále běhají jen jako lokální žebříček. Kde se ale vůbec vzaly? Jak dlouho se už 
vlastně Saxbo běhá? Jak probíhá přeshraniční spolupráce s Němci? Tyto a spousty dalších 
otázek se mi cestou do Osečné vkrádá na mysl. Nezbývá mi tedy nic jiného, než najít odpovědi. 
 
Reportáž z 22. Saxba, pardon z 25. 
 
SAxBO, zkratka z německého názvu závodů Sächsisch-Böhmische Orientierungslauftage, 
chcete-li Česko-Saské dny orientačního běhu jsou víkendové závody, které každoročně pořádá 
OK Chrastava ve spolupráci s žitavskými oddíly SG Zittau-Süd a HSG Turbine Zittau. “A letos 
je to již x-tý ročník”, říkám si, že číslo si do textu doplním později. 
“Já bych řekl, že letos máme 23. ročník, ale nerad bych kecal. Takže 22.-23.”, počítá v 
hlavě s úsměvem bývalý předseda pořádajícího oddílu a mnohonásobný ředitel Saxba Vojta 
Vokál, který ovšem letos předal ředitelské kormidlo mladší Zuzce Vejstrkové. “No v roce 1995 



jsme naposledy pořádali s Liberečákama, to je 22 let, tak to bude opravdu 23 let podle 
mě. Ale počkej, tady je Thomas, já se ti zeptám,” ověřuji si informaci u další členky 
pořádajícího klubu Evy Kaškové, která se v mžiku ztrácí v hloučku lidí na prezentaci. “Tak 
pětadvacet let!,” vynoří se po chvíli s úsměvem zpátky na větrnou louku. “V roce 1993 jsme 
dělali první ročník, takže to je letos už 25.,” ujišťuje mě Eva Kašková. 
“Začalo to krátce po revoluci, nejprve to byla spolupráce mezi žitavskými oddíly a 
oddílem Slavia Liberec, když jsme se pak od Slavie odtrhli v roce 1995 jako Chrastava, 
tak jsme ještě udělali jeden ročník dohromady a teď už to vlastně pořádáme takových 20 
let v ČR sami jako Chrastava a žitavské oddíly v Německu,” přibližuje mi dále pozadí vzniku 
tohoto dnes legendárního podniku Vojta Vokál. Pro ty, kteří Saxbo neznají, tak se jedná o 
závody, kdy se vždy jedna etapa, zpravidla sobotní, běží na české straně hranice v Lužických či 
Jizerských horách a nedělní poté v Německu v nádherném prostředí Žitavských hor. “Od 
samého počátku byla vždy část závodu v Německu a část u nás, nicméně některé 
ročníky byly dokonce tříetapové a až později se z toho stal dnešní model, tedy jedna 
etapa v Německu a jedna u nás,” doplňuje mě Vojta. 
 
Bez čísla přes hranici nelez! 
Pátral jsem v paměti a vzpomněl jsem si na ročník, kdy se běhalo úplně přes hranice, tedy z 
jednoho shromaždiště na obě strany hranice. “Ano, poprvé a vlastně i naposledy, kdy to 
bylo komplet přes hranice, tak to bylo v roce 2006 z Lückendorfu, kdy se běželo z 
jednoho shromaždiště do Čech i do Německa.” Neumím si ale dost dobře představit, jak se 
taková akce vlastně domlouvá. Dnes je to i celkem běžné, ale v té době jsme ještě nebyli v 
Schengenském prostoru. “Domlouvalo se to těžko, nicméně tento ročník i předtím, když se 
muselo jet přes hranice na shromaždiště, tak se to domlouvalo za veliké pomoci Petera 
Kudraße z Žitavy, který pracoval u pohraniční policie. Vždy jsme museli dodat seznam 
závodníků a každý musel mít startovní číslo. Kdo měl naše startovní číslo, tak měl 
přístup přes hranici. Když jsme běhali přes hranice i etapu, tak se musel dodat seznam 
závodníků i s čísly pasů, ale nakonec to nikdo moc nekontroloval, museli jsme to mít 
hlavně kvůli povolení,” přibližuje mi situaci chrastavský pořadatel a funkcionář. 
 
V poslední době se vyrojilo podobných projektů několik, většinou tedy příhraničních oddílů s 
Polskem, ať už při severní hranici Čech či Moravy. Většina z nich se ale na mapách chlubí 
velkými logy Evropské unie a různých programů přeshraniční spolupráce v rámci euroregionů. 
Saxbo se běhá již 25 let, ale podobné logo jsem na mapě nikdy neviděl. Není to 
škoda? “Eurodotace nevyužíváme,” přitakává Vokál. “Byla myšlenka, že budeme využívat 
program Phare. Nicméně jednou proběhl pokus a vyúčtování toho závodu a byrokracie, 
která byla okolo toho, byla natolik složitá, že nás to znechutilo a do dalších let už jsme do 
toho nešli. Navíc nedokážeme na ten jeden závod nastavit takové parametry rozpočtu.” 
 
Běžák, dřina a kopce: 25. ročník pro domácího odchovance 
25. ročník se konal v Osečné. Už tím pro mě bylo dnešní ráno zvláštní. Ne, že bych jezdil nerad 
běhat do Osečné, jezdím tam naopak často, ale ještě nikdy jsem tam nejel na chrastavské 
závody, přeci jen mám tamní terény zaškatulkované jako BORské. “Ne, že bychom měli úplný 
nedostatek terénů, ale měli jsme i nějaké dohody s ochranáři a nechtěli jsme se zatím 
proto vracet do Lužických hor. Prostor Fojtky v Jizerkách se teď za poslední roky dost 
oběhal a navíc tam poblíž na podzim pořádáme MČR na klasické trati. Takže vznikla 
taková myšlenka, že jeden ročník překleneme tím, že si koupíme část mapy od 
BORu,” vysvětluje mi Vojta Vokál situaci. “Nám to vytrhlo trn z paty, že nemusíme na ten 
jeden rok přemapovávat naše prostory a vyjde nás to ve finále levněji, než kdybychom 
dělali kompletní revizi nějaké staré mapy,” vyjmenovává mi další přínosy této nezvyklé 
změny pro pořadatelský oddíl. 
Přes 800 závodníků z Čech i z Německa se tedy sjelo do místní části Podvrší, aby změřili své 
síly v části prostoru MČR na klasické trati 2014, jak jinak než na klasické trati. V hlavní kategorii 



žen zvítězila v sobotním “českém” závodě liberecká reprezentantka Anna Štičková před 
reprezentantkou v LOBu Kristýnou Kolínovou a turnovskou Nikolou Kochovou. 
V mužích závodu naprosto dominoval turnovský Pavel Hradec, který zvítězil o více jak pět minut 
před Matoušem Fürstem z LLI a svým oddílovým kolegou Martinem Luštickým. Zajímavé je, že 
Pavel Hradec jako odchovanec pořadatelského klubu Saxbo ale také dříve často pořádal. “Za 
Chrastavu jsem běhal 10 let, tak si myslím, že 10x jsem se zúčastnil i 
pořádání. Samozřejmě, že mě ale baví víc Saxbo běhat!,” smál se vítěz při větrném čekání, 
než pořadatelé konečně vyhlásí a dekorují nejlepší muže závodu. “Tak dneska: běžák, 
jednodušší, dřina a kopce,” shrnul trefně a s úsměvem vítěz hodnocení dnešního závodu do 
čtyř slov. 
 
25 a konec? 
Nejbližší budoucnost závodu je jasná. Dnes, tedy v neděli se závodníci přesunuli za hranice do 
německého Lückendorfu, kde budou ve skalách čeští závodníci bojovat o další body do 
oblastního žebříčku Ještědské oblasti a němečtí do zemského žebříčku Saska. Ale jaká bude 
další budoucnost tohoto podniku? 
“Plány jsou, ale nikdo neví jaké,” krčí rameny Vojta Vokál a přiznává, že “nejtěžší je teď 
domluvit se s německou stranou. Oni mají teď akutní nedostatek lidí. Celé ty závody 
připravují v podstatě ve 3-4 lidech. Už s tím chtěli úplně skončit, mysleli jsme, že už loni 
bude poslední ročník, nakonec jsme je přemluvili na letošní a uvidíme, jak se to bude 
vyvíjet dál.” V oběžníku chrastavského klubu jsem si přečetl informaci, že by se pořadatelé 
nebáli zkusit i letní termín. “Ano, jedna z myšlenek je opravdu přesunout závody na letní 
termín, ale tam je to zase v kalendáři nabité, takže musíme nejprve dohodnout termíny.” 
 
“Takže příští rok se mohu těšit na Saxbo na Skalní bráně?,” ukončuji naše povídání přes 
pult v bufetu, kam byl Vojta z postu ředitele závodů pro letošní ročník přesunut. “Rádi bychom 
se těšili na Saxbo na Skalní bráně, ale uvidíme, jak dopadnou jednání s ochranáři, 
protože to tam není tak úplně jednoduché,” uzavírá Vojta Vokál naše povídání s odkazem na 
unikátní prostor, kde bude stejný klub tento podzim pořádat český šampionát v královské 
disciplíně. 
 

 
 
 
Vítěz mužského závodu Pavel Hradec s medailí a třetí Martin Luštický (oba TUR) 
dekorován ředitelkou závodu Zuzanou Vejstrkovou. (Foto: Daniel Wolf / O-News.cz) 

http://mcr2017.okcha.net/index.php/cs/
http://mcr2017.okcha.net/index.php/cs/


 

Z NAŠEHO ARCHÍVU 
Znovu se podíváme do prvního roku našeho zrození a na naši první společnou akci (ještě jsme 
ji nenazvali soustředěním). (Chacháček 1/1995) 
 

27.2.-4.3.1995    JARNÍ PRÁZDNINY 
 
Naše první společná akce se konala ve Starých Splavech. Na každém z nás bylo vidět kousek 
radosti, která vyzařovala ať už z toho, že máme prázdniny, tak samozřejmě z naší „velké 
premiéry“. Všechno bylo zcela dobrovolné, a proto pravděpodobně každý chtěl na novou 
sezónu natrénovat co nejvíce. Bohužel se to všem nepovedlo, protože hned první den 
dopoledne si Ondra Horáček natrhl sval v koleni. Běželi jsme tři: Lenka Krupková, Ondra a já. 
Ohromně nás lákal kopec „Šroubovák“, a proto jsme se vydali na trénink tam. Asi po čtvrt 
hodině jsme se konečně vydrápali nahoru a rozhodli se, že trochu rozcvičení nikomu neuškodí. 
Uškodilo. Ondra udělal jakýsi záhadný pohyb a luplo mu v noze. Nejdříve jsem si myslela, že si 
dělá legraci, ale po chvilce se ukázalo, že ne. Velice zajímavá byla cesta dolů. Ondra skákal po 
jedné noze a my s Lenkou sloužily jako opěrky, ale přeci jenom po hodině jsme se do ubytovny 
dopravili. Tento kopec se však pro „Horáčky“ stal osudným. Druhý den, když jsme si zkoušeli 
krokování, Michal Horáček se rozhodl, že musí seběhnout 100 m v terénu za méně než 20. 
Opravdu se mu to povedlo, dokonce pod 10 (malý rozdíl je v tom, že 20 mělo být kroků a 10 je 
stehů na noze). Těmito úrazy pro Michala a Ondru trénování na tento týden skončilo. Myslím si, 
že se každý z nás modlil, aby se už do České Lípy na pohotovost nejelo. Velké díky patří 
Jardovi Polákovi, který nám vše usnadnil tím, že tu měl auto. Každý večer jsme se slezli u 
Michala na pokoji, kde jsme probírali různé mapové testy a teorii. Tréninků bylo akorát, ale na 
konci týdne už každý necítil a nebo naopak až moc cítil nohy. Během týdne lidé různě přijížděli 
a odjížděli, ale nejvíce se nás sešlo poslední večer, kdy se konala „porada“ klubu. Po dlouhých 
dohadech jsme se rozhodli, jak budou vypadat naše dederony. Myslím si, že každý má na co 
vzpomínat. Ať už na to, jak jsme vytvářeli z písku kopec a snažili se ho vykreslit vrstevnicemi na 
papír, jak jsme běželi na Bezděz, jak kdo zabloudil v lese, jak se hrál mariáš, apod. Zážitků 
máme habaděj. Díky patří Michalovi, který se staral o tréninky, mapovou teorii, aj., ale také 
všem, kteří se zde sešli, zatrénovali si a vytvářeli příjemnou atmosféru.  

   Bára Kašková (nyní Lankašová) 
 
 

 
 
 
Jen na doplnění. 
Dohodlo se zde, že naše dresy a klubové barvy budou bílé, tyrkysové a fialové. Nakonec to 
dopadlo tak, že vybrané barvy na dederony se nesehnaly, a tak reprezentujeme barvou bílou, 
zelenou a modrou. A ještě jedna zajímavost. V námi navržených barvách běhají Frýdlanťáci. 
 



A teď se podíváme na naše skutečně první soustředění (Chacháček 3/1995). 
 

14.-17.4.1995    PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ 
 
V životě člověka se vyskytnou situace, osoby,…., ke kterým můžeme přidat přívlastek – první. 
První křik, první úsměv, první krůček, první slovo, první láska, atd. 
I náš klub je takový malý člobrdíček. Už má za sebou první křik, doprovázející jeho zrod. První 
úsměv se šťastnými zvuky CHA CHA. První krůčky mezi ostatní již existující oddíly a kluby. 
První slovo při pořadatelské činnosti. První láska, tak zamilovaně se naši členové chovají k OK 
CHA.  
A taky první v historii našeho klubu připojíme ke slovu soustředění. Uskutečnilo se o 
velikonocích v roce 1995 ve Svoru u Cvikova.  
Nebudu hodnotit, jak bylo príma ubytování, strava,… v penzionu Róza (dřívější dětský tábor), 
jak nám nevadilo, že místo jarních rozkvetlých mezí nás počasí bombardovalo přívaly sněhu. 
Zastavím se jako pozorovatel ze zálohy nad tím, co se mi moc líbilo. 
Líbilo se mi, že každý, kdo měl na starosti trénink, k tomu přistoupil zodpovědně, takže náplň 
byla nejen pestrá, ale i kvalitní: lívance s posedy, paměťový scorelauf, azimuťák, okruhy a 
shluky. Našel se i takový Jiřík (Nový), který vytiskl tratě na azimuťák s popisy na počítači.  
Líbilo se mi, že všichni přistupovali k tréninkům naplno a s nasazením a dovedli dohromady o 
svých výsledcích diskutovat, porovnávat,….  
Líbilo se mi, že se tréninku mohl každý zúčastnit podle vlastního rozhodnutí a že nikomu 
nevadilo, když si někdo usmyslel podle nejlepšího svědomí zůstat v tréninkovém klidu na lůžku. 
Líbilo se mi, že jsme se první večer v tak hojném počtu sešli a poznávali se.  
Líbilo se mi, že všichni si byli rovni a nikdo se nevyvyšoval nad ostatní.  
Líbilo se mi, jak se přemýšlelo o tom, co ještě pro klub udělat, zorganizovat, vylepšit. 
Líbilo se mi, teď budu sobecká, že jsem si vyšla s některými na Klíč.  
Líbilo se mi, že naši mladí mají hezký vztah k nám starším, ale nestydí se zapojit i do her nebo 
povídání s nejmladšími. (Vůbec se mi naši mladí i ti nejmladší moc líbí, o budoucnost klubu se 
strachovat nemusíme.) 
Líbilo se mi, že se mi nic nemohlo nelíbit. 

    Eva Kašková 

 
 
Pozor, výzdoba článků je původní z historických Chacháčků. 
 
A nyní skočíme do roku 2000 a hned první příspěvek byl od dopisovatele. Článek je důkazem, 
že jsme neběhali jen po lese, ale taky jsme se i trochu bavili. (Chacháček 2/2000) 
 

10.3.2000    ŠIBŘINKY V TURNOVĚ 
 

Můj první článek do Chacháčku aneb jak to bylo na Šibřinkách 
 
Ze všeho nejdřív bych asi měla upozornit náročné čtenáře, že u tohohle článku si moc 
nepočtou. Nějaký střevo sice mám, ale básnický nebo spisovatelský to určitě nebude. 



Dále by se asi slušelo vysvětlit těm, kteří nevědí, co to ty "Šibřinky" jsou, o co se vlastně jedná. 
Tak tedy: Šibřinky jsou sokolská maškarní slavnost, což v podstatě znamená maškarní bál v 
Turnově zahrnující navíc diskotéku. 
A teď už k vlastní akci. Všechno to začalo před mnoha a mnoha dny (už vážně nevím před 
kolika). Slovo dalo slovo a bylo domluveno, že k nám v pátek 10. března přijede skupinka asi 6-
ti chrastavských individuí (individuum je zde bráno jako opravdu osobitý jedinec) a že se coby 
maškary zúčastníme onoho slavného bálu.  
Všechno bylo už jakž takž připraveno na příjezd tak vzácné návštěvy, když nám do toho ve 
čtvrtek malinko zasáhla velká voda a krásně nám to tu zatopila. My a náš dům jsme sice byli 
nad vodou, ale "za vodou" už moc ne. Od tý vody jsme totiž byli zase až moc daleko a to 
jmenovitě od pitný. Vody bylo všude kolem plno, a tak se stalo, že nám to zaplavilo místní 
vodárnu a pitná voda najednou netekla. Naštěstí taťka duchaplněpřítomně nakoupil x litrů vod 
stolních a minerálních, aby žíznivá mládež měla co pít. (Teď následuje jedna technická 
poznámka mojí maminky: "Pro ty, co nepijí vodu, ale pivo to u nás nebyl problém - toho máme 
dost v zásobě.") 
Pak už jen stačilo, aby někdo přijel. Kupodivu i to se povedlo, a tak mohly přípravy na veselí 
začít. 
Nejdřív bylo potřeba se pořádně najíst, protože dělat cokoli s prázdným žaludkem je velmi 
nepříjemné, ale "pařit" na lačno se vážně nedá. 
Když se všichni najedli a napili, tak nešli spát, ale vytáhli své masky a začali se chystat. 
Zanedlouho se u nás objevily takové "osobnosti" jako Ferda Mravenec (alias Janička Kadavá, 
nyní Slavíková), Pipi Dlouhá Punčocha - ta hned ve dvojím provedení (Bára Kašková, nyní 
Lankašová a Káťa Šaffková, nyní Horáčková), pak tam byla taky jedna toulavá kočka, i když 
docela roztomilá (Štěpka Vokálová, nyní Diener), jeden opravdu divnej bezdomovec (Bláňa 
Šaffková, nyní Prokšová se do své role vžila tak, že se nám i začala ohřívat u krbu - škoda jen 
že v něm nehořel oheň). Na závěr si nechávám jednoho opravdu vzácného hosta. Věřte tomu 
nebo ne, zavítala k nám i světoznámá tenistka Serena Williamsová se svým sparingpartnerem 
(Vojta Vokál, nyní Vokál s Arnoštem Loosem). K Vojtově Sereně je ještě nutno dodat, že její 
bujné poprsí (mimochodem zcela odpovídající Vojtově vypracované hrudi) přitahovalo nejeden 
pohled (mám pocit, že i pohmat) zástupců obojího pohlaví. 
Poté co se všichni dostatečně vymódili, následoval přesun do krásně vyzdobené sokolovny již 
připravené na divoké reje všech možných existencí. Dalo by se říci, že přišli i lidi, ale těch bylo 
jen docela málo, protože celé Šibřinky probíhaly jako již tradičně pod heslem:  "Bez masky 
budeš směšný". 
Když jsme tam konečně dorazili, zjistili jsme, že jsme přišli moc brzo a že se ještě skoro nic 
neděje. A tak jsme seděli, čekali, chodili, koupili si tombolu a (a to bohužel jen někteří) i vyhráli. 
Po chvíli dalšího čekání, kterou jsme si krátili hrou s míčem vyhraným v tombole, to všechno 
začalo. Hudba hrála, všichni a všechno možné tancovalo a všelijak se blblo. 
Já osobně si myslím, že jsme se všichni vytancovali a vydováděli a že to až na možná trochu 
dlouhé pauzy v hudbě bylo prima. Škoda jen, že někteří z nás z všemožných závažných důvodů 
odpadli relativně brzo. Snad to příští rok, doufám v ještě hojnějším počtu (a to hlavně v mužské 
části osazenstva), napravíme. 
Na závěr bych chtěla jenom dodat, že jsem ráda, že se mi snad aspoň trochu podařilo 
přesvědčit některé zatvrzelé odpůrce maškarních bálů, že to může být docela legrace a zábava.     

 Janina Kvapilová (TUR) 

 



VZDĚLÁVACÍ KOUTEK 
 

JAZYKOVÝ POSED č. 114 
 
OCCUPATIONS – (neboli POVOLÁNÍ) – tak znělo správné řešení minulé křížovky a podle 
množství správných odpovědí to byla asi brnkačka. A kdo si vybrnkal hodnotnou cenu v podobě 
mikrotenových pytlíků od Věrky Bradnové? Jsou to abecedně Březinovi, Pavel Pachner a 
Pavluška Vokálová. 
 
A co nás čeká? 
Máme tu jaro, tak si zopakujeme některé výrazy, které se týkají rostlin. Vyberte pro každou větu 
jedno správné slovo a písmeno u tohoto slova zapište do věty.  Tato písmena, přečtená shora 
dolů, tvoří tajenku.  
 
The little boy climbed up the tree and sat on a _____ . 
e) branch           f) root          g) twig           h) trunk 
 
I think the birds must have eaten all the seeds I _____ 
last month! 
k) sawed           l) sewed          m) showed           n) sowed 
  
They spent the afternoon _____ blackberries in the wood. 
t) cutting           u) gaining          v) picking           w) taking 
 
It was spring, and the flowers were _____ . 
i) coming 
out   

j) going out         k) growing 
up 

l) raising 

 
It is difficult to grow good vegetables in the poor _____ in 
this area. 
p) crust           q) dirt          r) soil           s) strand 
 
You will need a strong _____ if you want to dig that hard 
ground. 
l) hoe           m) ladle          n) rake           o) spade 
 
Some trees _____ their leaves in winter. 
l) fell           m) leave          n) shed           o) throw 
 
You shouldn´t hack the ______ off trees. They might die. 
m) bark           n) crust          o) peel           p) skin 
 
I want some roses with nice long _____, please. 
c) branches          d) feet          e) stems           f) trunk 
 
A green carpet of _____ covered the decaying tree trunk. 
m) herb         n) moss         o) shrub          p) turf 
 
    
Don´t eat those berries in case they are______ . 
r) contagious  s) infectious  t) poisonous  u) venomous  

http://www.biology-resources.com/drawing-plant-flower-15-maize-plant.html


SOUTĚŽNÍ KOUTEK  
 

SOUTĚŽ PRO FŠECHNY  
 
ATRIBUTY VLASTNOSTÍ problém nedělaly, všechny došlé odpovědi byly na 100% správné. 
To se nám to potom losuje. Tentokrát hodnotnou cenou byla chňapka až z daleké Číny a 
mohou se s ní pochlubit Eva Bartáková, Věrka Bradnová a Janička Čechlovská. 
 
A pozor! 
Dnešní novou soutěž pro vás připravila Zuzka Vejstrková. Tak se dejte do řešení, na odpovědi 
se už těšíme.  
 
K 1. dubnu připravily Mapy.cz aprílové pojmenování našich měst. Najdeš správný název města, 
i když na mapě uvidíš Trubkov, Pomatenec ….? Pro pořádné zasmání musíš uhádnout 100%. 
  
       

 
 

1. Tabulka 

1) Vandal A) Cvikov 

2) Pomatenice B) Kamenický Šenov 

3) Chobotov C) Nové Město pod 
Smrkem 

4) Rumový Hrad D) Třeboň 

5) Vonné Těsto pod 
Soplem 

E) Meziměstí 

6) Cavikov F) Brno 

7) Šutrický Sklářov G) Mělník 

8) Rybníkov H) Tanvald 

9) Bryncl I) Mimoň 

10) Dělník J) Rumburk 

11) Město mezi 
Městy 

K) Chomutov 

 

 

2. Tabulka 

1) Koně Půlky A) Liberec 

2) Nejí Noha B) Opava 

3) Regál nad Metují C) Raspenava 

4) Déšť a Kopce D) Jihlava 

5) Mrs. Žofka E) Nové Hrady 

6) Ves u Pardubic F) Jilemnice 

7) Prase na Vás G) Zlín 

8) Nové Hadry H) Pardubice 

9) Baťovo Zahradní 
Město 

I) Smržovka 

10) Běžecká Lyžnice J) Police nad Metují 

11) Ohava K) Hradec Králové 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
         
        

3. Tabulka 

1) Metlice Zatepluje A) Karlovy Vary 

2) Oprava!!! B) Jablonné 
v Podještědí 

3) Turn-off C) Trutnov 

4) Hey! Nice! D) Dvůr Králové nad 
Labem 

5) Chrašťáva E) Osečná 

6) Varská Rus F) Turnov 

7) Trubkov G) Teplice nad Metují 

8) O Slečnách H) Litomyšl 

9) Jabloně v Podpaží I) Ostrava 

10) Zvířátkov J) Hejnice 

11) Jelitomyšl K) Chrastava 

 

4. Tabulka 

1) Havránek na Dni Sov A) Prachatice 

2) Piveň B) Nový Bor 

3) Dlouhá fronta u Vleku C) Jablonec nad Nisou 

4) Žádný Výbor D) Ústí nad Labem 

5) Zazobaná E) Jičín 

6) Huráchov F) Hrádek nad Nisou 

7) Kyselý Okurkov G) Špindlerův Mlýn 

8) Jo, budě vice! H) Plzeň 

9) Japonec nad Krysou I) Harrachov 

10) Ústy se Nadlábnem J) Znojmo 

11) Kvičín K) Budějovice 



ZNÁTE JE? 
 
Rybník, na který jsme se tentokrát ptali, má hned několik názvů – VESECKÝ RYBNÍK, 
TEICHMÜHLE, TAJCH, MLÝNSKÝ RYBNÍK. Všechny odpovědi jsme brali jako správné a 
z nich tři získají opět cenu, tentokrát ve formě svíčky-psa. Jsou to Jirka Bartáků, Eva Kašková 
a Já z Lipeňáků. Gratulujeme! 
 
A co si o rybníku a okolí napsat. 
 
Vesecký rybník – má rozlohu 2,4 ha a leží na dolním toku Mlýnského potoka (nikoliv Lučního, 
jak jsem psal minule a jak mě správně opravil Jirka Bartáků, ten se spojuje s Mlýnským až pod 
hrází). Rybník je obklopen chatami a zahrádkami, taky trochu lesem a je využíván k rekreačním 
účelům – koupání a opalování. Zadní část louky-pláže využívají nudisté. 
 

  
 
Vesecký rybník  léto        zima 
 
Když už jsme se zmínili o Lučním potoku, povíme si i o něm. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Luční potok – je Evropsky významnou lokalitou, a to 
v délce 3,6 km mezi Horním Podlesím a Vescem. 
Důvodem ochrany je mihule potoční. Pramení na 
Císařském kameni a vlévá se v Liberci do Lužické Nisy. Na 
jeho toku převládají louky a pastviny, odtud jeho název. 
Bylo zde zaznamenáno přes 400 druhů rostlin (mimo jiné 
např. vachta trojlistá, vrba plazivá, sítina ostrokvětá), 250 
druhů hmyzu (třeba chráněná vážka klínatka obecná) a 
téměř 100 druhů obratlovců (skokan ostronosý, čolek 
horský, ledňáček říční, pěvuška modrá, mlok skvrnitý,…)  

 
Luční potok 
 



V okolí rybníka se nachází i dvě naučné stezky. 
NS Vesecké údolí – délka trasy 2,3 km se sedmi zastávkami s informacemi o přírodních 
zajímavostech Veseckého údolí s význačnými mokřadními biotopy. 

 
NS Vesecké údolí 
NS VÚ – lávka 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

NS Mojžíšův pramen – Císařský kámen – délka trasy 5 km se šesti panely se zajímavostmi o 
životě a významu lesa i o jeho obyvatelích. Začíná u restaurace Mojžíšův pramen. 
 

NS MP – CK  
Mojžíšův 

pramen 
historický 

  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Nová soutěž nás zavede do blízkosti Malé Skály.  
 

 
 

Malá Skála      Zámek 
 
Nad ní se vypínají zříceniny hradu, které jsou vzdáleny vzdušnou čarou 2 km od zříceniny 
hradu Zbirohy, 1,7 km od zříceniny hradu Frýdštejn, 5,3 km od zámku Hrubý Rohozec a 6 km 
od zříceniny skalního hradu Rotštejn. 
A nás zajímá: 
 

Jak se jmenuje zřícenina hradu nad Malou Skálou? 
 
Tentokrát to je lehké, očekáváme spoustu i správných odpovědí. 



ORIENŤÁCKÝ ZPĚVNÍK  
 

POKOJNÝ A JASNÝ 
(Zuzana Navarová) 
 
       
   
C        C/H Ami Ami/G  
Učiteli můj učiteli,  
Dmi                                    E7  
kde jsi mě zanechal, když dny pršely.  
      Ami              Fmaj7  
Tu na jeteli, tu v křídlech včely,  
      Dmi7                            G  
tu v mracích, co se hnaly od Tábora nad Pyšely.  
 
Učiteli, můj učiteli,  
kde jsi mě zanechal, když dny pršely.  
Tu na jezeře, tu blízko keře,  
studnu že pochválí ten komu vyschlo všechno sherry.  
 
Učiteli, můj učiteli,  
kde jsi mě zanechal, když dny mi darmo pršely.  
Tu na pramici, tu na silnici,  
v kámen jsme tesali a vlaštovky jsme neslyšeli.  

 
 

Učiteli, můj učiteli,  
kde jsi mě zanechal, když dny mi málem darmo  
všecky vypršely, tak na neděli,  
zabzučely, uletěly.  

  
..v křídlech včely, na jeteli,  
na jezeře, blízko keře,  
na pramici, tu na silnici,  
v břiše lvici, jitrnici.  

 
 
 
 
 

A CITÁT NAKONEC… 
 

Dalajláma: 
 
„Existují pouze dva dny v roce, kdy nemůžeme udělat vůbec nic. Jedním je 
včerejšek a druhým zítřek. Proto je dnešek tím správným dnem, kdy má člověk 
milovat, konat a žít.“ 
 



A PŘÁNÍ NAKONEC… 
 
Co si tak přát, když se už mílovými skoky blíží léto.  
Tak třeba usměvavé sluníčko, čistou, teplou vodičku, zeleňoučké lesy bez podrostů a louky bez 
klíšťat, průzračný vzduch a vysoké kopce bez převýšení, za to s dalekými výhledy. No, jasně, to 
je to správné přání. 
Tak tohle všechno vám přejí Kryšpíni a těší se na naše letní setkávání s vámi. Jo, a taky závody 
bez kufrů! Tečka. 
 

 
 
 
 

POZVÁNKA 
 

VETERÁNSKÉ MISTROVSTVÍ SVĚTA V OB 2018 
 
Letošní VMS na Novém Zélandu máme za sebou, ale to příští v roce 2018 před sebou. Jak to 
s ním vypadá: 
 
Termín:   5.-13.7.2018 
Místo:   Copenhagen, Dánsko 
Pořadatel:  Dánský svaz OB, OK Oest Birkeroed 
Kategorie:  DH 35 – DH 95 
Závody:  Sprint – kvalifikace a finále, 
   Lesní kvalifikace 
   Krátká trať – finále, 
   Klasika - finále 

 

  
 



FOTOGALERIE – SAXBO 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

-opravdu byla zima – dětský závod- 

-shromaždiště- 

        -všechno snědli, teda závodníci  - 

-ředitelka také nepohrdla 

bufíkem- 

-dětský koutek- 

-spokojený 

moderátor- 

-vyhlášení- 

-a je konec, balíme-  



KDO JE TO?  
 
Poznáte dnešní příšerku? Jednodušší už to snad být nemůže. Podle vousů to asi bude muž. 
A nebo…? Nebudu napovídat, nechám to na Vás. Vodítkem by mohl být i ten obrovský nos. 
Pokud správně odpovíte, můžete vyhrát krásný diplom, který Vám bude nad postelí nadosmrti 
připomínat Váš úspěch v této prestižní soutěži. 
 

 


