
 
 
 

 

Orientační klub Chrastava 



DENÍČEK  
 
Ahoj Klubačky a Klubáčci. 
Hned na začátku vás musím upozornit na to, že pokud budete hledat v Deníčku příspěvky ze 
závodů v Javorníku, Bílé Vodě (Markéta P.), Přítkově (Březinovi) a Řitce (Vendy), nenajdete je. 
Autoři zadaných příspěvků měli před blížícími se prázdninami a koncem školního roku zřejmě 
příliš časově vypjatou situaci, a proto pevně věřím, že se s příspěvky kvůli zachování kontinuity 
Deníčku setkáte v prázdninovém Chacháčku, kdy je přece jenom trochu více času.   
 

 
 
 

29.4.-1.5.2017    OBLASTNÍ MISTROVSTVÍ V OB NA KRÁTKÉ TRATI + 2 x 
OBLASTNÍ ŽEBŘÍČEK – UKS IWINY, TJ STADION NOVÝ BOR, JK OB 
FRÝDLANT – SWIERADÓW-ZDRÓJ, HORNÍ ŘASNICE, ROZDROŽE 
IZERSKIE – SWIERADÓW-ZDRÓJ, VYHLÍDKA, ROZDROŽE IZERSKIE  
 

Česko-polské dny OB 
 
30.4. 2017 jsem se zúčastnila závodů Česko-polské dny OB. Závod byl rozdělený na tři etapy. 
První den byl městský sprint v lázeňském městě Swieradów-Zdrój (PL). Při závodě jsem zmoklá 
a trochu zabloudila, ale umístila jsem se v první polovině. Druhý den byla krátká trať v Horní 
Řasnici. Cesta ze shromaždiště na start byla dlouhá, ale naštěstí jsem startovala v šedesáté 
minutě. Umístila jsem se opět v první polovině. Třetí etapa byla zase v Polsku (Rozdrože 
Izerskie). Cestou na start jsem viděla sníh, ale v lese naštěstí nebyl. Trať byla jednoduchá, 
akorát tam byla vyměněná čísla a spousta vody (bažiny, potoky). Umístění, jak jinak, než opět v 
první polovině. 

      Sofi Tomanicová  

 
 
 

6.-7.5.2017    MISTROVSTVÍ A VETERANIÁDA ČR V OB SMÍŠENÝCH 
ŠTAFET A VE SPRINTU – SK ŽABOVŘESKY BRNO – BRNO – BRNO, 
KRAVÍ HORA, LUŽÁNKY, ŠPILBERK, VEVEŘÍ   
 
Po dlouhé, hromadné a náročné cestě do Brna nás čekala velice rychlá a záludná štafetová 
trať, na které se nachytal nejeden zkušený závodník. Na těchto závodech bylo neuvěřitelné 
množství diskvalifikovaných štafet, což bylo zapříčiněno ohromným množstvím kontrol na 
malém prostoru. Dalšího dne se konalo M ČR ve sprintu, nejprve nominace elitních kategorií, 



oblastní žebříček a veteraniáda, poté odpoledne závody předem nominovaných mistrovských a 
elitních kategorií. Závod proběhl až na nedělní deštík obdivuhodně hladce, na to že byl v centru 
města, ačkoliv se našlo pár místních obyvatel, kteří ze samého nadšení radili závodníkům, a 
když je neposlechli, nazývali je velice zajímavými jmény. 

        Jirka Bek 

 
 

 

6.-8.5.2017   POBÍHÁNÍ KOLEM VĚZNICE 
 
Další orienťácké soustředění je za námi. Tentokrát se nám nabízel prodloužený víkend 6.-
8.5.2017, a tak jsme ho využili a vyjeli jsme do nedaleké Stráže pod Ralskem, i když předpověď 
počasí neslibovala nic moc. K disposici jsme měli mapy od Osečné po Stráž, které nám poskytli 
Boráci. Ubytování s plnou penzí jsme sehnali v domě sociálních služeb Pampeliška přímo ve 
Stráži pod Ralskem. Bylo nás tam zase hodně: 40 dětí a 25 dospělých.  
Připravili jsme 5 tréninků – Kukaččí hnízda v Osečné (forma skorelaufu), všichni se vrátili do 
oběda, i když někteří pomocí mobilu. Odpoledne následoval nácvik řešení dlouhých postupů, 
vidina zmrzliny ve vyhlášené strážské cukrárně všechny hnala bleskově do cíle, možná taky i 
hrozba bouřky, ale ta byla planá. Oblíbený nočák, pro většinu však skupinová procházka lesem, 
mohl konečně přinést nějaké ztráty. Děti se však v pohodě vrátily, ale postrádali jsme řidiče 
s „asistentkou“, kteří je odešli hledat. Na soustředění nesmí chybět ani kombotech (kombinace 
různých mapových technik). Zatímco „fáborkové“ děti vyrazily do terénu bez fáborků na trať a 

závodily, kdo uvidí nejméně , kteří je, pokud zbloudily, odeslali zpět, ostatní lezli po 
kopcích a hledali ukryté kontroly. Po obědě, po krátkém odpočinku nás čekalo překvapení. Na 
pláži u jezera jsme měli připravený mikrosprint s vloženým bludištěm, bylo to zajímavé, až 
úsměvné, hlavně když jsme to později viděli na videu. Po mikrosprintu jsme se všichni dosyta 
„vyblbli“ v místním krytém bazénu, který jsme měli jenom pro sebe. Po večeři došlo 
k očekávanému losování pondělních čtyřčlenných štafet. Nasazeni byli aktéři nejkratších úseků 
a ti si z dalších třech košů losovali členy štafety. Pondělní štafety proběhly za slunečného, ale 
chladného počasí. Byly jako vždy velmi napínavé, protože úseky byly řádně promíchány. No a 
po posledním obědě a vyhodnocení soustředění a balení jsme nastoupili do autobusu a Libor 
Matyáš nás bezpečně odvezl domů. A ještě něco. Při odjezdu začalo pršet, poprvé o tomto 
víkendu. Tréninky nám pomohli realizovat členové klubu, za což jim patří velký dík. Už s prací v 
Ocadu pomáhala Katka Kašková a Pavlik Hradec, s tiskem map Zuzka Vejstrková, kontroly do 
lesa a z lesa nosili Markéta Pavlíková, Petr Kadavý, Pavla Pavlíková, Hanka Vajcová a Ruda 
Kaška. Ti všichni a ještě Kryšpín nám pomáhali s organizací celého soustředění. Při trénování 
nám s dětmi pomáhali i jejich rodiče. Tentokrát se nám nevyhnulo ani několik zdravotních 
problémů, které jsme přičítali zmrzlině. Nakonec se ukázalo, že zmrzlina za nic nemůže, že 
zdroj byl úplně jinde. Příští soustředění máme v září v Jizerkách na chatě Muhu.  

        Pavluška Vokálová 
 



 
 

Bloudění na strážské pláži v labyrintu 
 
 

13.-14.5.2017    CELOSTÁTNÍ ŽEBŘÍČEK – SK SEVERKA ŠUMPERK – 
PAPRSEK (STARÉ MĚSTO POD SNĚŽNÍKEM) – PAPRSEK, PALAŠ, 
VINDOŠKA  
 

   Krtičkovi se jako jedni z mála chrastavských zástupců vypravili v 
polovině května na závody žebříčku A pořádaných oddílem Severka 
Šumperk v Jeseníkách. Na místě závodu leželo ještě týden před 
plánovaným termínem poměrně dost sněhu a od spolehlivého zdroje 
jsme zjistili, že pořadatelé dokonce roznášeli některé lístečky na 
kontroly na sněžnicích. Naštěstí se poslední dny před závodem výrazně 
oteplilo a bylo rozhodnuto, že závod se může uskutečnit.  
Vzhledem k tomu, že shromaždiště bylo na krásné chatě Paprsek ve 

výšce 1010 m.n.m., kam může vjet jen malý počet aut, museli závodníci nechat auta několik set 
výškových metrů pod chatou – a také pod sjezdovkou – a vyšlapat celou sjezdovku nahoru. 
Počasí bylo krásné, zázemí také a závod mohl začít. Oba závody byly v těžkém horském terénu 
s poměrně velkým převýšením, běh mezi kameny, větvemi a vysokým borůvčím dal všem 
zabrat.  Odměnou však byl skvělý orienťácký zážitek. Z chrastavských závodníků se nejlépe 
umístila Esterka Krtičková, která vyhrála kategorii D10L, která však byla bez fáborků, pouze se 
smajlíky - moravská specialita :-).  
I když ve stejném termínu byl závod žebříčku B pod Ještědem, snad nikdo nelitoval dlouhé 
cesty do Jeseníků, protože závody byly perfektně připravené, v nádherném horském prostředí a 
po závodě si mohli závodníci vychutnat dobré hanušovické pivo nebo malinovou limonádu s 
výhledem na hřebeny Jeseníků.  Na závěr přišla velká bouřka a tak následoval ještě „trénink“ v 
podobě rychlého seběhu dlouhé sjezdovky zpět k autům.  

         Míša Krtičková 
 
 

13.-14.5.2017    ZEMSKÝ ŽEBŘÍČEK – ČECHY – SLAVIA LIBEREC 
ORIENTEERING – KŘIŽANY – KŘÍŽ U POTOKA, FRANTINA, 
KANTŮRČICE, ČERVENÝ KÁMEN  
 
13.-14. května se konaly závody žebříčku B Čechy, v Druzcovském lese, které pořádal klub 
Slavia Liberec Orienteering. Poté, co  jsme v sobotu přijeli na místo, zaplatili parkovné a 
zaparkovali na louce, tak jsme asi patnáct minut čekali v autě, jestli přestane pršet, ale 
nepřestalo, pořád trochu poprchávalo. Pak jsme vylezli z auta, vzali jsme si svoje baťohy a šli 
se schovat do stanu za ostatními orienťáky z Chrastavy. Potom jsem šla s taťkou pro popisky a  



   asi za čtvrt hodiny šel na start. Poté šla i maminka na start, 
ale já musela čekat ještě hodinu, protože jsem šla až ve 138. 
minutě. Za hodinu jsem si vzala čip, buzolu a popisník s 
popisky a vyrazila na start. Na startu jsem se rozcvičila a v 
mojí minutě jsem šla do koridoru (kde jsem si vynulovala a 
zkontrolovala čip). Pak jsem vyběhla, vzala mapu a běžela 
přes mapový start na první kontrolu. Po šesti kontrolách jsem 
orazila sběrku a běžela koridorem do cíle, kde na mě volal 
taťka, ať přidám, jestli chci být na prvním místě. Orazila jsem si 
cíl a šla si vyčíst, zjistila jsem, že vedu o devět sekund a taky 
to tak zůstalo. Po vyhlášení  jsme jeli domů. Druhý den už bylo 
počasí hezčí. Na shromaždišti jsem si vzala popisky, čip a 

buzolu a vyrazila na start. Cesta byla do kopce, ale věděla jsem, že trať bude spíše z kopce, a 
taky to tak bylo, jenom mapy, mapový start a první kontrola byly do kopce. Pak už to šlo z 
kopce a po rovince. Trať jsem zvládla za necelých dvacet minut a umístila jsem se na prvním 
místě. Díky tomu, jak jsem se umístila na těchto závodech, jsem jela na olympiádu dětí a 
mládeže, která se konala 24.-29. června v Brně, kde jsem běhala za Liberecký kraj.  

       Týna Matyášová 
 
 

20.5.2017    KOUZELNÍCÍ Z CHRASTAVY 
 
Zázraky se dějí! 
Jako mávnutím kouzelného proutku dokázali chrastavští čarodějové změnit krčkovickou krajinu 
k nepoznání. Ráno holá pláň a zanedbané chýše, odpoledne stanové městečko a blyštivá 
obydlí. A to ještě zvládli provonět ovzduší vůní z buřtíků a otevřených láhví a zpestřit štěbetání 
lesní havěti bujarými hlasy budovatelů a gratulacemi ke Karlovým narozeninám. Tak ať se tady 
našim nástupcům v létě líbí! 
 

 
 

Chrastavský tým čarodějů 



24.5.2017    SVĚTOVÝ DEN ORIENTAČNÍHO BĚHU 
 

Bloudění v bludišti  
 
Středa 24.5.2017 byla zasvěcena 2. ročníku Světového dne orientačního běhu. I my jsme už 
podruhé tento den „oslavili“ akcí pro žáky chrastavských škol. Oproti loňsku, kdy jsme na 
multifunkčním hřišti postavili ukázkový sprint, jsme letos vytvořili na hřišti u hoření školy pro děti 
bludiště – 18x18 metrů a 16 kontrol. Nejprve naši asistenti – mladí orienťáci z kroužku OB 
zasvěcovali školní děti do tajů labyrintu na cvičné trati. Po cca 10 minutách již školní děti 
vyrážely vstříc nástrahám bludiště samy. Měli jsme pro ně připravené 4 různé varianty tratí (z 
každého rohu jednu). Děti hra natolik pohltila, že většinou využily nejen jednu trať, ale byli i tací, 
kteří se stihli vrhnout do bludiště i 4x. Celkem přišlo 156 dětí a věříme, že většina z nich byla 
spokojená. Děkujeme všem našim dětským i dědským (Zdeněk K., Ruda, Kryšpín) 
pomocníkům, samy bychom to nezvládly.  

  Pavluška Vokálová 

 
 
 

26.-28.5.2017    SOUSTŘEDĚNÍ SCM A TSM NA TEPLICKU V KRUPCE 
(Využito stránky SCM) 

 
   Kratší, trochu ladící, trochu regenerační 
soustředění dorostu a juniorů SCM a TSM JO 
jsme absolvovali poslední květnový víkend na 
Teplicku. Spíše komornější účast ale rozhodně 
nebyla na škodu. Zázemí poskytlo Biskupské 
gymnázium v Krupce-Bohosudově, na 
jednotlivé tréninky to nebylo daleko (do 5 km). 
Hned v pátek proběhl atletický test na dráze 
na 3 km (běželi ho jen ti, co zatím neběželi, 
např. s oddílem nebo s VD. 
Po večeři byla kromě pokynů k dalšímu 
programu soustředění zařazena regenerační a 
protahovací fáze, mj. s nafukovacími balony. 
 V sobotu ráno se výběr zúčastnil OM na 

klasické trati, které uspořádal oddíl Lokomotiva Teplice v nedalekém Přítkově. Po krátkém 
odpočinku byl připraven trénink na směry nazvaný „kombotech-azimuty“, který měl za cíl 
důsledně dodržet směry společně s odhadem vzdáleností. Tempo bylo volné. Večer následoval 
bazén a rozbor postupů (elektronickou tužkou). 
V neděli ráno jsme šli rychlejší fázi, a to krátkou trať s motýlky.  Mapa byla sice kompletní, ale v 
terénu se objevovala řada dalších kontrol a bylo nutné číst popisy a čísla kontrol. Ta byla 
napsána římskými čísly, aby závodníky donutily je pečlivě číst. 
 Po obědě jsme se sbalili a před cestou domů byl ještě připraven jeden kratší trénink 
„odbočovák“.  Důraz měl být kladen na správné odbočení z cest pod různými úhly na náročnější 
dohledávku; spolupráce buzoly,  odhadu vzdáleností a šestého smyslu.  
Během celého soustředění bylo velmi teplé počasí, díky tomu byly jednotlivé fáze o trošku 
náročnější, než byly plánované. Nicméně byl to snad dobrý krok k nastartování pro nejbližší 
jarní vrcholy: nominačky na MED a MČR na KT. 

http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3813
http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3813


31.5.2017    ZÁCHRANÁŘI V AKCI 
 
Na poslední květnovou středu připravil Milan Ševčíků s výpomocí dalších Klubáčků a 
chrastavského materiálu orientační akci pod Ještědem pro budoucí záchranáře z Kateřinek. 
Mnozí z nich poznali, že orientovat se podle mapy není žádná sranda, kdy při záchraně životů 
v neznámém terénu rozhodují vteřiny a znát mapu je základem. Pomocníky byli Jirka Beků, 
Matěj Galbavý, Eva a Ruda Kaškovi a Pavluška a Kryšpín Vokálovi. 
 
 

1.6.2017    M ČR SE BLÍŽÍ 
 
V chrastavské škole na náměstí proběhla další schůzka hlavních organizátorů podzimního 
mistrovství, aby zde odškrtli splněné úkoly a zadali úkoly nové. Třída 9. B byla plná lidí a 
nápadů. Akce se blíží! 
 
 

4.6.2017    CHRASTAVSKÉ SLAVNOSTI 2017 NA NOVÉ MAPĚ  
 
Chrastavské slavnosti 2017 se konaly 2. - 4. června. My jsme prezentovali orientační běh v 
neděli od 9 hodin dopoledne přímo na náměstí a v jeho okolí. Na závod po městě jsme využili 
poprvé novou mapu Chrastava - sever, z projektu Výukové mapy. Eva Kašková vytipovala 
místa kontrol pro scorelauf, mapy nakreslily Eliška Říhová, Týna Matyášová a Sofi Tomanicová, 
lampionky s kleštičkami roznesli a stáhli Tonička a Honza Březinovi, Eva Lipenská, Petr Holan 
st. a Ruda Kaška. Scorelaufu se zúčastnilo 80 závodníků – každý v cíli obdržel diplom a 
sladkost. Kromě procházky po Chrastavě si příchozí mohli vyzkoušet rychlost ražení kontrol 
přímo na náměstí. Malou trať s osmi kontrolami s čipem oběhlo 52 lidí, někteří z nich, ve snaze 
vytvořit rekord, i několikrát. (Rekord ostatně zůstal „doma“ – Zdeněk Sychra za 26 vteřin). Na 
začátku naše stanoviště navštívil i starosta Chrastavy pan Canov, kterému jsme ukázali naši 
techniku, vyzkoušel si pípnutí na startu, ale k dalšímu pohybu jsme ho nevyprovokovali. Jen se 
upřímně divil, kolik peněz při závodě „nosíme“ do lesa (SI technika). Akci na náměstí zastřešili 
Bartákovi, Míla Houdová, Kaškovi a Vokálovi, za povzbuzování dalších orienťáků. Vše, i přes 
částečnou nepřízeň počasí se opět vydařilo, a tak velké díky každému, kdo nám pomohl.  

  Pavluška Vokálová 

 
 

Starosta Chrastavy na startu   Bedlivé oko kamery v akci 



 
 

Zaplněné shromaždiště, start a cíl závodu 
Foto – 3 x Jirka Barták 

 
 

9.-11.6.2017    SOUSTŘEDĚNÍ SCM NA SLOVANCE  
(Využito stránky SCM) 
 
Odpoledne v pátek 9. června přijeli žáci Ještědské oblasti na chatu u rozhledny Slovanka. Tam 
jsme se ubytovali a hned potom jsme měli trénink, na kterém jsme běželi podle upravené mapy. 
Po tréninku nás čekala výborná večeře a poté nás čekal noční závod po sjezdovkách a lesích v 
okolí rozhledny. Další den nás hned ráno čekala rozcvička a po ní snídaně. Dopoledne v sobotu 
byl trénink okruhů poblíž řeky Kamenice, kde kategorie DH10 měla tři okruhy, DH12 dva okruhy 
a DH14 tři okruhy. Po tréninku nás čekal oběd a pak závody štafet.  
V sobotu odpoledne se uskutečnily šestičlenné štafety na louce v Horním Maxově. První úsek 
běžela kategorie DH10. Tento úsek běželi dva členové ze svého týmu. Druhý úsek běžela 
kategorie DH12, třetí úsek kategorie DH14, čtvrtý úsek DH12 a poslední úsek běžela znovu 
kategorie DH10. V těchto štafetách byla DISK jedna štafeta. Když všechny štafety doběhly a 
když už byly sebrány všechny kontroly, tak jsme se vydali na večeři. 
Když se setmělo, tak jsme se vydali na noční miništafety. Miništafety se odehrávaly v areálu 
chaty Slovanky. Celkově bylo jedenáct štafet po pěti až šesti členech. Nejrychlejší tým to měl za 
35 minut a nejpomalejší za 50 minut. Z jedenácti štafet byly DISK tři štafety. 
V neděli ráno jsme den začali rozcvičkou. Před vchodem chaty Slovanka jsme chvíli čekali na 
čtyři opozdilce z chatiček. Ti se však nehodlali k nám připojit a tak jsme se šli podívat k nim do 
chatky a tam jsme zjistili, že stále ještě spí. Po rozcvičce jsme šli snídat. 
Poslední pořádný trénink na mapě se jmenoval „Splašená mapa aneb jedeme k moři“. Byl to 
scorelauf. Kategorie DH10 a DH12 měli limit šedesát minut a kategorie DH14 měla limit 
devadesát minut. Poté jsme šli na oběd. K obědu bylo kuře s bramborami.   
V neděli po obědě nás rozlosovali do týmů po pěti. Asi o hodinu později jsme se sešli před 
chatou a seřadili jsme se do týmů. Kapitáni šli k vedoucímu, který jim dal mapy a pověděl jim, o 
čem hra je. Dal jim i papír, na kterém byly otázky, a psalo se do něj. Po odstartování se kapitáni 
rozběhli ke svým týmům a začali jim vysvětlovat, v čem hra spočívá. Šlo o to, že na papíře byly 
otázky, a my jsme na ně měli odpovědět. Byly to otázky, na které se odpovídalo číslem, a ta 
čísla se pak měla sečíst a ukázat Mary. 
Otázky byly například takové: 
– spočítejte schody od nebe až dolů i s tím nejdelším (myšleny byly všechny schody na 
rozhlednu), 
– kolik je křížů na křížové cestě i s pannou Marií (křížová cesta vedoucí na Slovanku), 
– kolik je na mapě krmelců (dali nám i mapu). 
Tato hra se mi docela líbila a ráda bych si zahrála znovu.  

http://www.scmjo.cz/wp-content/uploads/2017/06/Slovanka2017.jpg


10.-11.6.2017    MISTROVSTVÍ A VETERANIÁDA ČR V OB NA KRÁTKÉ 
TRATI – SK OS NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, TJ JISKRA HAVLÍČKŮV 
BROD – LIPNICE NAD SÁZAVOU – ÚSTA PRAVDY, ZLATÝ VOČI  
 

     Neúčastnit se v červnu veteránského M ČR, tak jako bych nebyl 
orientačním běžcem. S tímto heslem jsem počátkem jara zahájil čtvrtou 
sezónu sportu, který stále přináší sadu zážitků, ale i jehličí a trávy do 
naší domácnosti.  

Letošní M ČR se konalo v Lipnici nad Sázavou, v terénu, kde se 
dříve těžila žula a jak pořadatelé oznamovali, čekal nás terén se 
zatopenými lomy, jejich výsypkami, prohlubněmi, hrázkami a haldami. 
Ani letos jsem se však informacemi o terénu nenechal nijak rozptýlit, že 
k M ČR patří těžký terén je mottem všech pořadatelů, a hlavně 
Achillova pata mého bloudění po o-lesích nevězí ve složitosti terénu, 
ale v hlavě. Udržet pozornost, nebýt líný mapovat a nesklouzávat jen 
k bezhlavému běhu. 

A protože každý závodník ví, že úspěch v závodě se odvíjí od kvality tréninku, rozhodl jsem 
se hned po skončení minulé sezóny zařadit do přípravy nové prvky. Čtení vrstevnic, přípravu 
nad mapou a nabírání znalostí z o-webů. Je známo, že síla myšlenky dokáže působit na okolní 
svět a tak jednoho dne z dětského pondělního tréninku Mára přinesl svazek vytištěné 
orienťácké teorie, válející se mapy po celém bytě dostaly nový smysl a na orienťáckém 
internetovém nebi se objevil web o-news.cz. Zároveň každý závodník ví, že změnit zvyky nejde 
lehko, a tak jediné co mi šlo okamžitě změnit, bylo surfování po článcích s o-novinkami, 
rozborech závodů a psychologií v OB. Ale teorie s vrstevnicemi i mapy se stále jen dál 
povalovaly na viditelných místech našeho bytu neb skutečná cesta k nim byla jak přes 
neprůchodný hustník. I ten byl nakonec jednoho dne pokořen a se zvoláním „ahá, takhle to 
s těmi hadicemi je“ jsem se vrhl do víru jarních závodů a pondělních dětských tréninků. 
S odstupem času si nutno přiznat, že zatím nejviditelnější přínos věnovaného úsilí jsem 
zaznamenal v pozávodových rozborech v hospodě „U Pavla“, což jen potvrzuje, že přenesení 
nabyté teorie do reálných výkonů přímo v lese je úkon nejtěžší, a je to cesta postupná a 
celoživotní. Aspoň, že udržování fyzické kondice středečními tréninky a víkendovými výběhy 
nepoznamenala žádná rýmička a posílen výsledky testu fyzické připravenosti z mikrosprintu na 
Chrastavských slavnostech, jsem se mohl vydat na vrcholnou událost jarní sezóny. 

Na rozdíl od dvou předchozích let letos chrastavská výprava najížděla na M ČR až v sobotu 
dopoledne. Stihl jsem tak ještě z pátku na sobotu utužit firemního ducha na Slapech a dorazit 
do arény v Lipnici nad Sázavou značně společensky a nedostatkem spánku unaven. I přesto, 
že mým jediným cílem bylo si trať sobotní kvalifikace užít, protože reálná naděje na vyběhnutí si 
A finále je jen z kategorie zázraků, i tak s blížícím se startem se vkrádala určitá nejistota, co tam 
v lese na mě čeká. Rozptyloval jsem se pozorováním arény, která byla postavena pro 1600 
závodníků, přesto útulně v jabloňovém sadu s dominantní televizní obrazovkou obřího rozměru, 
i pokecem se známými, se kterými se potkávám jen na o-závodech. Letos k nim přibyl spolužák 
z vysoké školy, kterého jsem tak viděl po 20 letech a který také začal OB běhat až s dětmi. Tak 
jsme měli možnost srovnání v naší kategorii H40. 

Závodní tratě byly postaveny na území Národního památníku odposlechu, který tvoří tři 
reliéfy vytesané do skály - Bretschneidrovo ucho, Zlatý voči, Ústa pravdy a který doplňuje volně 
stojící sousoší Hlava XXII. Symbolizují jednu nehezkou českou vlastnost a to špiclování. Mapa 
sobotní kvalifikace nesla název Ústa pravdy. Byla pro ni zvolena jednodušší část prostoru a to 
jak podložkou, tak členitostí terénu. Čitelnost terénu už tak jednoduchá nebyla a při neudržení 
pozornosti vznikaly chyby, o čemž jsem se přesvědčil hned na první kontrole, kdy jsem ledabyle 
vběhl do lesa, aby mě dohledávka rozhraní lesa ještě dnes budila z o-snů. Čtvrtá kontrola jen 
potvrdila genius loci prostoru, že špiclovat se nemá, takže krátké vyvezení za jabloneckým 
dresem znamenalo ztrátu kontaktu s mapou a dohledávka kontroly další větší ztrátu. Míra 
frustrace vysoká, ale zároveň mě vrátila k podstatě o-běhu, že má jít o radost z orientace v lese. 



Takže další kontroly už proběhly více pod kontrolou a případné ztráty už byly jen z rozvážného 
mapování. 

Po kvalifikaci jsme se auty přesunuli do místa noclehu, což byl rekreační tábor s chatkami, 
které toho už měly opravdu hodně za sebou. Cestou jsme se ještě přesvědčili, že kvalita mapy 
ovlivňuje orientační možnosti, takže ač k chatkám v jednu chvíli zbývalo 200 m, tak v lese 
schovanou závoru neobjevily ani navigace a hned jsme měli zpestření v hledání cesty k 
postelím. Na večeři jsme vyrazili do nedaleké Světlé nad Sázavou, kde to zprvu vypadalo, že i 
tady se zastavil čas, protože místní pamětník nás přesvědčoval, že všechny hospody zavřely 
nebo zkrachovaly. Nakonec jsme ale objevili nejprve „čínu“, pak i normální restauraci, kam se 
nás všech 25 nahrnulo zabrat volné místo. Nebyli jsme v restauraci sami, kdo potřeboval doplnit 
energii na zítřejší finále, tak jsme to kuchaři v restauraci zjednodušili a po prvním drinku a 
krátkém rozboru map s Pájou Hradcem, jak je o-běh jednoduchý („tady naběhneš na cestu, 
tady oběhneš, tudy napřímo do hustníčku“) jsme se s částí naší výpravy přesunuli hřešit s 
čínskými nudlemi do místního Saigonu. Po večeři jsme se vrátili zpět a mým jediným cílem bylo 
se už jen dosyta vyspat. 

Nedělní finále na mapě Zlatý voči už bylo postaveno v těžší části závodního prostoru. 
Většina kontrol v H40B byla typu údolíčko nebo malá prohlubeň, takže o zábavu 
s dohledávkami nebyla nouze. Start byl netradičně ve velmi dlouhých koridorech na dlouhé 
cestě, asi aby nebylo vidět, kam závodníci z  cesty mezi rybníky odbíhají na první kontrolu. 
Vzhledem k rannímu startu se z rybníku ozývalo žabí kvákání a vytvářelo tak spíše rekreační 
než závodní atmosféru. 

Vlastní závod už proběhl lépe než předchozí kvalifikace. Hlavně jsem se více soustředil na 
první kontrolu, která mě uklidnila, cestou spatřil i lom se Zlatými voky a až do šesté kontroly vše 
probíhalo pod kontrolou. Sedmička však nebyla šťastné číslo a desetimetrovou haldu jsem 
zaměnil za hranu lomu („zatracený hadice“) a hned jsem byl na jiné cestě a vyrobil tak první 
ztrátu. Další přišla na devítce v hustníku, kde mapově se nebylo při dohledávce čeho chytit, no 
nakonec jsem prohlubeň 3x3 metry s trochou klení našel. Třináctka přinesla ještě podvrtnutý 
kotník a pajdání na předsběrku, naštěstí jsem to rozhýbal a cílový koridor tak mohl zdolat 
během i se stihnul prohlédnout v televizi na shromaždišti. Celkově z toho bylo 9. místo v B 
finále, stejně jako vloni, jen s tím rozdílem, že celkově v H40 bylo letos 61 závodníků (loni 44). 
Tak mám zase rok před sebou na zdokonalení se, i když ještě týden po závodě jsem byl 
přesvědčen, že na další M ČR už nikdy, ale opravdu nikdy, nepojedu. Teď s odstupem času už 
to zas vidím jako výzvu. 

A jak dopadli ostatní z výpravy? Děvčata jednoznačně porazila hochy a dovezla 2 
veteránské tituly (kdo jiný než Zuzka Šaffková a Káťa Kašková) a jedno třetí místo (Eva 
Kašková). Celkem dalších 7 chrastavských borkyň a borců si zaběhalo A finále. 

Hodně zajímavé bylo i sledovat, jak si povede Pája Hradec ve finále po vyhraném 
kvalifikačním rozběhu H21D. Cestou domů, kdy jsme vyjeli dříve než zbytek výpravy, jsme 
nažhavili mobilní O2TV a díky přímému přenosu České televize sledovali naživo posledních 15 
minut závodu. Sice to Pájovi na desítku nevyšlo, ale i tak se na to pěkně koukalo a byla to 
stylová tečka za letošním MČR a Veteraniádou. 

         Zdeněk Sychra 

 



17.-18.6.2017    ZEMSKÝ ŽEBŘÍČEK – ČECHY – OK LOKOMOTIVA 
PARDUBICE – LITOŠICE – LITOCHA, VLČÍ SKÁLA  

 
   Po absolvování dlouhé cesty směrem na Pardubice nás čekal velmi 
rychlý a poměrně dlouhý závod béčkového žebříčku na klasické trati. 
Kromě typické šachovnicové struktury cest, bez níž by se pardubický 
les neobešel, nás na trati příliš nástrah nečekalo. Zkrátka kdo běžel 
rychle, tak si doběhl pro pěkný výsledek odměněný medailí. Mezi 
takové patřili: Kristýnka Matyášová, Zuzka Šaffková, Jirka Bek a Ivan 
Vydra. Po závodě posádka našeho vozu odjela do tělocvičny na 
přespání, proložené příjemnou večeří v nedalekém Heřmanově 

Městci. Na druhý den byla na programu krátká trať, terénem velmi podobná klasické trati. Tady 
opět skvěle zaběhly Týnka Matyášová a Zuzka Šaffková. Na nedělním doběhu ovšem čekalo 
na závodníky nemilé překvapení v podobě kontaminované vody v pozávodním občerstvení. 
Během pondělka začali všichni, kdo se občerstvili nepříjemně zvracet a kdekoho postihli i 
střevní potíže. No, doufejme, že příště si na to pořadatelé dají větší pozor. 

      Ondra Bek 
 
 

19.6.2017    POSLEDNÍ TRÉNINK PŘED PRÁZDNINAMI 
 
V pondělí 19.6.2017 jsme se sešli na hřišti u školy ve Školní ulici. Stalo se zvykem, že tento 
trénink není v pravém slova smyslu trénink, ale rozloučení před prázdninami, tedy spíš 
společenské setkání s písničkami, hrami, opékáním buřtíků a tak podobně. Přemýšleli jsme, co 
za překvapení připravit dětem, popřípadě jejich rodičům či jiným nadšencům, kteří na naši akci 
přijdou. Nakonec tím překvapením byl malý fotoorienťák. Docela jsme si jeho přípravu užili, 
když jsme po Chrastavě chodili s foťákem a fotili na jednotlivých kontrolách detail, který byl pro 
kontrolu typický. Samotný orienťák pak děti a další zájemci absolvovali s mapou Chrastava-
sever a s kartičkou, na které byly fotky. Jejich úkolem bylo najít zakreslenou kontrolu a přiřadit k 
ní obrázek. Nebylo to úplně jednoduché, protože kontrola nebyla v terénu označena 
lampionem, ani fáborkem, ale všichni se zdáli být spokojení. Pak už jsme se věnovali klábosení, 
občerstvování a zpívání za doprovodu kytar. Bylo to velice příjemné odpoledne. Děkujeme 
všem, co přišli, a všem, kteří nám během roku pomáhali s dětmi, s pořádáním tréninků, protože 
sami bychom to v takové míře už dělat nemohli.  

  Pavluška Vokálová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
 

 
 



DALŠÍ ČINNOST TELEGRAFICKY 
 
→ Příprava M ČR pokračuje, už máme první přihlášky. 
 
→ Zdárně proběhly jarní mapové tréninky, počasí nám přálo, autobus byl zaplněn, všichni 

se vrátili. 
 
→ Pavlik Hradců s Danem Vejstrkem připravili v rámci programu výukových map mapu 

Chrastava-sever, mapa je vytištěna a byla využita při Chrastavských slavnostech a 
posledním tréninku. 

 
→ Rozjel se průzkum na zajištění nových mikin a vest. 
 
→ Jirka Bartáků složil zkoušky a získal osvědčení coby znalec hub (odvozeno od slova 

houba a ne huba). Už nikdy nemůže být otrávený. 
 

 
 

 
 



ZPRÁVIČKY 
 

GRATULACE 
 
Začneme známou písní. 
Kdo si se v červnu narodil…  
 
Já, Vojtíšek Kadavý.   
Trošku jsem si pospíšil, a tak jsem spatřil světlo světa už 18. června. Měřil jsem 44 cm a vážil 

1800 g. Nebojte se, všechno dohoním . 
 

 
 
A ve zpěvu pokračujeme. 
Kdo si se v červenci narodil… 
 
Já, Vilém Bradna. 
Vše o mně poví následující fotky. 
 

 
 
Noví členové klubu jsou na obzoru a k rodičům a několikanásobným prarodičům letí obrovská 
gratulace a přání: Hodně štěstí zdraví, hodně štěstí zdraví…. To je taky hezká písnička. 



A zpíváme dál: 
Kdo se v srpnu a září narodil? Tak se na to mrkněte, máte to jak na talíři. 
 
Srpen:  
          
5.8.  Věrka Bradnová 
5.8.  Jarda Polák 
6.8.  Pavel Gorčica 
7.8.  Bert Janoušek 
8.8.  Ruda Kaška 
19.8.  Bětka Smetanová 
       
Září: 
 
2.9.  Vojta Vokál 
3.9.  Vašek Bradna 
9.9.  Eliška Říhová 
11.9.  Adélka Schröterová 
13.9.  Štěpka Diener 
19.9.  Luboš Vaner 
21.9.  Milan Klíma 
21.9.  Honza Štverák  
21.9.  Verča Šulcová 
22.9.  Verča Houdová 
26.9.  Eva Lipenská 
27.9.  Eva Kašková 
27.9.  Dan Vejstrk 
28.9.  Jáša Krtička 
 
A trošku se nám zakulatil v letošním roce Pavel. Všem oslavencům přejeme hodně zdravíčka, a 
taky toho štěstíčka v lese. 
 
 

AUTORKA OBÁLKY  
 
Na obálce je tentokrát podepsána Stela Tomanicová, které za obrázek moc děkujeme. A jako 
vždycky, moc se těšíme na další malíře se svými výtvory. 
 
 

PŘÍJMY A VÝDAJE 
 
Nejprve začneme příjmy, kdyby někdo tento bod nedočetl do konce. 
 
Grant od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR – 91 000,- Kč. 
Dar města Chrastavy – 20 000,- Kč. 
Příspěvek od města Chrastavy za uspořádání orienťáku při Chrastavských slavnostech – 
2 000,- Kč. 
Příspěvek od ČSOS za uspořádání závodu při Mezinárodním orientačním dnu – 2 000,- Kč. 
Příspěvek od ČSOS za uspořádání náborových závodů – 2 000,- Kč. 
Minigrant od nadace Veolia – 12 000,- Kč. 
 
A kdo se dopracoval až sem: 
Za autobus na mapové tréninky jsme zaplatili firmě Šimon 12 500,- Kč. 



M ČR KLASIKA - PERSONÁL 
 
Předkládáme průběžný stav obsazení jednotlivých postů na mistrovství. Pokud se zde 
nenajdete, přihlaste se co nejdříve u ředitele závodu nebo sami na adrese  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-
9WsMLxkngCed2TYtihcpv2DObHuS_pRdBPNwIDB6_Y/edit?usp=sharing

  
Lidi, kteří se hlásili u Evy Kaškové, budou doplněni. 
      
Ředitel závodu: V. Vokál 737 538 369   
Hlavní rozhodčí: D. Pachnerová 731 108 782   
 
 
1. Prezentace   2. Počítačové centrum  3.Doprava  
Zuzka Šaffková   Štěpánka Diener   Karel Lusk 
Ivana Gorčicová   Eliška Gorčicová   Olinka Lusková 
Pavla Vokálová   Radim Smetana   Tomáš Danko  
Jana Čechlovská   Lamač Vratislav ???  Honza Březina  
          Honza Štverák  
 
4. (Start 2)  4. Karanténa 4.Start 1   5.Zanašeči  
   Pavla Pavlíková Eva Bartáková  Jarda Polák 
Monika Štveráková    Jirka Barták   Katka Kašková 
      Alena Ševčíková    
      Eva Kadavá    
      Honza Němec    
      Věra Bradnová    
      Hanka Vajcová     
      Markéta Pavlíková ??    
      
6.Cíl     7.Technická četa   8. Občerstvovačky  
Eva Kašková    Zdeněk Kadavý   Honza Čechlovský  
Verča Poláková   Míra Kavalek    Pepa Čechlovský  
Někdo z parkoviště   Milan Pavlík    Martin Růžička  
Marek Vobr věž   Jirka Vokál     Věra Růžičková  
Matěj Klusáček        Štěpán Danko  
          Eliška Štveráková  
 
9. Propagace, komunikace, TV 10.Školka    11. GPS  
Ivan Vydra    Paní Novotná   Petr Kadavý  
Bára Lankašová    
Zuzka Šafková  
 
      
12. Catering    13. Racom    14. Bufet  
Eva Lipenská   Dan Vejstrk    Zuzka Vejstrková  
Míša Březinová        Irena Danková  
          Ája Němcová  
      
15. Mobilní obrazovka      
Vojta Tomanica      
      
Kontaktujte svého vedoucího úseku pro bližší informace. Případnou neúčast hlaste také jemu.
  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-9WsMLxkngCed2TYtihcpv2DObHuS_pRdBPNwIDB6_Y/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-9WsMLxkngCed2TYtihcpv2DObHuS_pRdBPNwIDB6_Y/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-9WsMLxkngCed2TYtihcpv2DObHuS_pRdBPNwIDB6_Y/edit?usp=sharing


LICENCE B 
 
Licence B pro příští rok z jarní části Ještědského žebříčku mládeže si vybojovali: 
 
D 12  Týna Matyášová   H 12  Filip Kučera  
D 14  Sofi Tomanicová    H 16  Vojta Matyáš 
D 16  Vendy Růžičková 
 
Gratulujeme našim bojovníkům a těšíme se, že se k nim ještě někdo přidá. 
 

 
 
 

KLUBÁCKÝ DOTAZNÍK 
 
Mezi členy klubu byl rozeslán dotazník, zaměřený na naši budoucnost z pohledu pořádání 
závodů. Nyní vás seznámíme v krátkosti s výsledky. 
Dotazníkem se zabývalo a odpovědělo celkem 38 Klubaček a Klubáčků. Někteří ho jen vyplnili, 
jiní ho doplnili dalšími poznámkami. A jak to dopadlo? 
 

1. Kolik závodů ročně jsi ochoten pořádat? 

Většina (20) se přiklonila k pořádání OŽ ročně + A/B každé 2 roky  
  
 Poznámka:  
 Dost lidí volilo i alternativu k této odpovědi v podobě dvou oblastních závodů ročně, tedy  

pořádat každé dva roky velký závod a v mezidobí dva OŽ, popřípadě střídat jeden rok 
SAXBO a tentýž rok ještě OŽ a další rok celostátní závod a OŽ. 
Objevil se i návrh střídat OŽ s velkým závodem a v jiném roce pak OŽ s letními 
vícedenními. 
Padl i návrh pořádat ekonomičtější formy závodu (např. nižší náklady na mapu vzhledem 
k menšímu prostoru, např. sprintu). 

 
2. Pořádat s německými kluby závody SAXBO? 

14 Klubáčků Ano, ale…., 11 kousků Ano 
 
 Poznámka: 
 Nejčastější odpovědí bylo „ano, ale“. Tato odpověď byla často doplněna otázkou, zda  

mají na pořádání zájem i Žitaváci. Dále zde byl požadavek na vyřešení financí, 
především startovného. Opakovala se i podmínka pořádání SAXBA jen v letech, kdy 
nebudeme pořádat velký závod.  
Počet odpovědí“ano“ a „ne“ bez dalších podmínek je vyrovnaný. 
Z odpovědí i vyplynulo to, že mnoho členů nezná dostatečně všechny okolnosti a je pro 
ně těžké rozhodnout. 



3. Kolik času jsi ochoten věnovat pořádání závodu? 

14 odpovědí znělo Týden před, 12 x Měsíc před 
 
 Poznámka: 

Většina respondentů se chce zapojit do pořádání závodů dříve, než pouze v den závodu. 
Relativně vyrovnané jsou odpovědi pro týden, měsíc i půlrok dopředu. 
Svůj čas v horizontu měsíce či půl roku před závodem nabídlo i několik členů klubu, kteří 
doposud takovou funkci nezastávali, což je velmi potěšující.  
Na druhou stranu je třeba vzít v potaz, že ti, co odpověděli na dotazník jsou většinou 
aktivnějšími členy klubu i co se pořádání týká. A většina z nich uvádí potřebu si i někdy 
od větších funkcí odpočinout 

 
4. Otázka financování 

Nejvíce odpovědí (22) znělo Hodně pořádat a náklady platit klub 
 
 Poznámka: 

Jasná většina preferuje možnost, kdy si pořádáním vyděláme na to, aby většinu nákladů 
hradil klub. Několikrát ale v odpovědích zaznělo i to, že by se mělo pořádat i platit. 

 
5. A specifický dotaz na klub ohledně Žebříčku aktivity 

Zde šance vyrovnané – 11 – Má smysl, 10 – Nemá smysl 
  
 Poznámka: 

V podstatě vyrovnaný počet respondentů si vybral buď jasnou odpověď, že žebříček 
aktivity má smysl, nebo její opak, tedy že smysl nemá. 
Méně než třetina všech respondentů žebříček aktivity uznává a vyplňuje jej. Z odpovědí 
(a připsaných poznámek) lze usoudit, že většina považuje odměňování aktivních členů 
za důležité, ale hodně odpovídajících se domnívá, že by mělo probíhat jinou formou. 
Objevily se i odpovědi, že členové žebříčku aktivity nerozumí, nebo jej neznají. Zde je 
třeba situaci zlepšit především s ohledem na předávání informací novým členům. 

 

 
OB budoucnosti? 

 
 
 

ZMĚNA V TERMÍNOVCE 
 
Změna termínu podzimního závodu oblastního žebříčku, který pořádá liberecká Slavia, je z 2.9. 
na 21.10.2017. 
 



ZMĚNY V ADRESÁŘI 
 
Opravte si: 
 
Pavel Gorčica – změna mejlové adresy na : pavelgorcica@seznam.cz 
 
Hanka Vajcová – nové telefonní číslo: 725 876 657  
 
 
 

VÝSLEDKY ZE SVĚTOVÝCH AKCÍ 
 

SVĚTOVÝ POHÁR V OB – 24.-28.5.2017 – TURKU, LOHJA, FINSKO 
 
Sprintové smíšené štafety 

1. SWE 53,15, 2. SUI 53,28, 3. GBR 54,28, 7. CZE (Janošíková, Petržela, Král, 
Indráková) 55,48 

 
Sprint - finále 
Ženy  1. Alm (DEN) 12,18, 2. Alexandersson (SWE) 12,28, 3. Strand (SWE) 12,43, 34. 
  Indráková 13,49 
 
Muži  1. Michiels (BEL) 12,28, 2. Kyburz (SUI) 12,30, 3. Svensk (SWE) 12,49, 6. Král  
  12,59, 34. Petržela 13,45 
 
Krátká trať 
Ženy  1. Jansson (SWE) 29,45, 2. Gemperle (RUS) 30,35, 3. Strand (SWE) 30,56, 40. 
  Horčičková 35,51, 44. Kosová 36,09, 51. Knapová 37,13, 55. Indráková 37,29, 
  60. Hrušková 38,13, 78. Chromá 41,32, 81. Tužilová 42,30, 90. Janošíková 43,52 
 
Muži  1. Regborn (SWE) 29,45, 2. Lundanes (NOR) 30,14, 3. Lind (SWE) 30,32, 13. Král  
  31,07, 25. Šedivý 32,11, 33. Nykodým 33,01, 36. Kubát 33,12, 41. Petržela 33,16,  
  87. Minár 39,02, 88. Kubelka 39,17, 91. Hubáček 39,41 
 
Klasika  
Ženy  1. Alexandersson (SWE) 77,27, 2. Jansson (SWE) 77,54, 3. Alm (DEN) 77,58, 37. 
  Horčičková 98,56, 40. Knapová 100,29, 42. Indráková 101,11, 51. Hrušková  

107,56, 53. Janošíková 112,09, 55. Chromá 114,51, 64. Tužilová 121,18 
 
Muži  1. Daehli (NOR) 90,03, 2. Lind (SWE) 90,05, 3. Svensk (SWE) 90,08, 13. Král  
  93,36, 14. Šedivý 95,58, 31. Kubát 101,57, 42. Petržela 105,14, 54. Kubelka  

113,09, 58. Hubáček 113,25, 59. Minár 113,33  
 

SVĚTOVÝ POHÁR V MTBO - 2.-5.6.2017 – WALDVIERTEL, RAKOUSKO  
 
Krátká trať 
Ženy  1. Tichovská 52,29, 2. Benham (GBR) 53,15, 3. Barlet (FRA) 53,17, 11. Nováková  
   58,33, 14. Březinová 59,27, 25. Hrdinová 66,13 
 
Muži  1. Dallavalle (ITA) 62,34, 2. Fuchs (FRA) 63,06, 3. Bogár 63,13, 9. Svoboda  

67,05, 10. Hradil 67,20, 16. Ludvík 70,15, 17. Stránský 71,02, 25. Ševčík 74,38 
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Sprint  
Ženy  1. Benham (GBR) 25,54, 2. Tichovská 26,13, 3. Haga (FIN) 26,23, 13. Nováková  
  29,10, 16. Březinová 29,18, 27. Hrdinová 34,50 
 
Muži  1. Bogár 22,59, 2. Ludvík 23,57, 3. Braendli (SUI) 24,36, 15. Hradil 25,44, 17.  
  Stránský 26,05, 25. Ševčík 26,48, 42. Svoboda 28,43 
 
Klasika  
Ženy  1. Benham (GBR) 96,03, 2. Stengard (FIN) 100,01, 3. Poverina (RUS) 102,18, 4. 
  Tichovská 102,30, 9. Březinová 107,33, 15. Nováková 110,48, 28. Hrdinová  
  123,07 
 
Muži  1. Ludvík 105,54, 2. Foliforov (RUS) 106,00, 3. Medvedev (RUS) 106,46, 11. 
  Stránský 112,59, 14. Ševčík 113,44, 15. Hradil 113,52, 24. Svoboda 122,42  
 

MISTROVSTVÍ EVROPY DOROSTU V OB – 29-6.-2.7.2017 – BANSKÁ BYSTRICA, 
SLOVENSKO 
 
Sprint  
D 16  1. Csilla (HUN) 12,01, 2. Pena (ESP) 12,34, 3. Haapala (FIN) 12,53, 26. Blažková  
  14,27, 30. Chrástová 14,38, 63. Kochová 16,22, 69. Dolejší 17,15 
D 18  1. Tuomisto (FIN) 12,18, 2. Pezzati (SUI) 12,23, 3. Alina (FRA) 12,40, 8. Sieglová  
  13,12, 36. Firešová 14,33, 58. Semrádová 15,35 
 
H 16  1. Rzenca (POL) 12,42, 2. Odum (DEN) 13,06, 3. Ferenc (HUN) 13,12, 4. Gajda 

13,14, 9. Metelka 13,33, 17. Janovský 14,01, 30. Švadlena 14,32  
H 18  1. Dekret (SVK) 13,05, 2. Guilhem (FRA) 13,22, 3. Zbinden (SUI) 13,24, 5.  

Horčička 13,33, 15. Fencl 14,05, 26. Rusín 14,43, 79. Kavalír 17,09 
 
Klasika  
D 16  1. Csilla (HUN) 38,25, 2. Olesia (RUS) 39,01, 3. Mattila (FIN) 39,38, 22. Chrástová  
  48,31, 30. Dolejší 50,40, 45. Blažková 54,25, 57. Kochová 57,23 
D 18  1. Deininger (SUI) 48,39, 2. Tuomisto (FIN) 48,46, 3. Cych (POL) 50,27, 12. Pete- 
  rová 55,44, 23. Semrádová 59,52, 29. Firešová 61,02, 36. Sieglová 62,28 
 
H 16  1. Antoine (FRA) 46,27, 2. Matinheikki (FIN) 48,28, 3. Ferenc (HUN) 48,37, 15. 
  Gajda 51,44, 16. Metelka 52,13, 23. Janovský 54,17, 29. Švadlena 55,03 
H 18  1. Guilhelm (FRA) 50,50, 2. Jannis (AUT) 51,19, 3. Dekret (SVK) 51,59, 15. Fencl  
  55,45, 24. Rusín 57,39, 26. Kavalír 58,11, 44. Horčička 61,45 
 
Štafety  
D 16  1. FIN 92,56, 2.HUN 95,15, 3. CZE (Dolejší, Chrástová, Kochová) 96,54 
D 18  1. SUI 104,15, 2. AUT 110,16, 3. SWE 110,21, 6. CZE (Sieglová, Firešová, Pete- 
  rová) 112,27 
 
H 16  1. FRA 91,23, 2. HUN 92,01, 3. CZE (Metelka, Janovský, Gajda) 93,42 
H 18  1. FRA 105,45, 2. LAT 106,23, 3. SVK 110,06  
 
 

VOLNÉ PŘÍLOHY 
 
→  Vždy když rozšíříme naši mapotéku o nový přírůstek, máte možnost se s ním 

seznámit. Tentokrát se jmenuje Chrastava – sever. Seznamte se!  



ZAJÍMAVOSTI 
 

ČEŠTINÁŘSKÉ POSEZENÍ č. 23  
 
Občas se stane na soustředěních, že v některých pokojích je veliký BRAJGL a děti i dospělí 
BOJKOTUJÍ pořádek. 
 

BRAJGL 
Ve vlámském rodě Bruegelů se dědil malířský talent. Zakladateli Pietrovi zvanému starší (asi 
1525-1568) říkali odborníci Bruegel selský. To proto, že zachycoval často scény z venkovského 
života. K nejvýznamnějším patří jeho obraz Selská svatba nebo cyklus Měsíce, z něhož jedno 
plátno – Červen - je chloubou Národní galerie v Praze. Obrazy zahlcoval nepřehlednými 
zástupy lidí, postaviček, zvířat…, takže celek leckdy působil zmateně a chaoticky. 
V jeho šlépějích pokračovali i jeho synové a vnukové, ale ti nedosáhli takové velikosti. Synovi 
Petrovi dali přízvisko Pekelník, poněvadž si liboval v zobrazování pekelných scén, divokých 
rvaček a požárů vesnic na pozadí černé noci. Syna Jana Bruegela staršího nazývali květinový 
nebo sametový. Ten totiž maloval hedvábně třpytivými barvami především zátiší a květiny. 
A co má tato nizozemská malířská dynastie společného s českým BRAJGLEM? Psali se buď 
Bruegelové nebo Breugelové. V prvním případě se jejich příjmení vyslovovala „brechel“, ve 
druhém „brojgel“ – a české BRAJGL bylo na světě. Dnes už si málokdo uvědomuje, že vzniklo 
jako označení téměř NEPŘEHLEDNÉ SITUACE, VŘAVY, ZMATKU, tedy toho, čím se 
vyznačovaly jejich obrazy. 
 

BOJKOTOVAT 
Tzv. aktem o unii byl v roce 1800 zrušen irský parlament a v následujícím roce bylo Irsko 
připojeno k Velké Británii. Irští katolíci, kteří tvořili většinu, neměli politická práva a byli nuceni 
opouštět své pozemky, kterých se zmocňovali Angličané. Situace se vyostřila v sedmdesátých 
letech 19. století. Jako protest vznikla v roce 1879 organizace s názvem Pozemková liga, která 
na to, že byli irští pachtýři z půdy přímo vyháněni, odpovídala vypalováním statkářských 
usedlostí, vybíjením dobytka nebo i fyzickou likvidací nenáviděných statkářů a jejich správců. 
K takovým patřil i James BOYCOTT (zemřel 1897), kapitán a v roce 1880 správce rozsáhlých 
statků hraběte Erne v hrabství Mayo na západě Irska. K Irům se choval více než krutě a za to 
se dostal do naprosté izolace. Lidé ho nenáviděli, nikdo s ním nechtěl mít nic společného, nikdo 
se s ním nechtěl stýkat, nikdo mu nechtěl obdělávat pole… Boycott proto musel pod ochranou 
vojenského oddílu Irsko opustit. Nechtěně však obohatil angličtinu novým slovesem – to boycott 
- které brzy přešlo do jiných jazyků a zdomácnělo tam.  
BOJKOTOVAT znamená ODMÍTAT, IZOLOVAT, PŘEHLÍŽET. 

 Eva Kašková, která bude nyní bojkotovat PC a raději se věnuje brajglu v kuchyni 

 

 



ZAJÍMAVOSTI Z O-NEWS 
 

KALENDÁŘ NA SEZÓNU 2018 JE KOMPLETNÍ 
(Informace z 3.5.2017) 
 
Skončilo třetí a poslední kolo výběrového řízení na pořadatele závodů sekce OB na sezónu 
2018. Máme tedy kompletní kalendář a víme, kde budeme v příštím roce závodit.  
 
Za mistrovskými tituly od holubů po kapry 
 
Již dříve byly přiděleny všechna Mistrovství ČR a pohárové závody. Připomeňme si tedy, že 
MČR v nočním OB uspořádá Studenec v části známého Holubího vrchu u Mostku v 
Podkrkonoší, na konci května vyrazíme na MČR ve sprintu do historického centra města 
Tábora a na konci června uzavře jarní sezónu MČR na krátké trati v Chlébském údolí u 
Nedvědice. Na podzim zbudou nezvykle tři mistrovské závody. Nejprve proběhne nezvykle už v 
polovině září poslední individuální MČR – na klasické trati, které budou hostit kluby Prostějova 
a Konice v Kladkách u Nectavského údolí, kde ve většině prostoru není žádná stará mapa. 
Přelom září a října 2018 bude v ČR nabitý elitním orientačním během, a to zejména tím 
týmovým. 28.9. budou hostit zlínské Jižní Svahy MČR sprintových štafet jako prolog k víkendu 
plnému štafet (2 závody ČPŠ v lese mezi Zlínem a Fryštákem). Týden poté se oko fanouška 
OB namíří ku Praze a k Českému ráji, kde se poběží finále Světového poháru v OB nabité těmi 
největšími hvězdami. Ty čeká skalnatý middle, sprintové štafety a finálový sprint pro nejlepší 
závodníky celkového pořadí SP. Týden na to se pak celý o-kolotoč zatočí do kraje kaprů a kuřat 
k Bavorovu, kde klubový vrchol sezóny – MČR štafet, klubů a oblastních výběrů – uspořádá 
Ekonom Praha. 
 
 
A kde tedy budou “béčka”? 
 
Od roku 2018 došlo k výrazné úpravě v kalendáři – rozdělení Žebříčku B na tři oblasti: Čechy – 
západ, Čechy – východ a Morava. Kdo připraví závody se dozvíte z následujícího seznamu.  
 
 
Kalendář závodů sekce OB 2018: 
 

24. 3.   Český pohár štafet, Česká liga klubů (C)    PHK   
14. 4.  Mistrovství a Veteraniáda ČR v nočním OB    STH 
15. 4.  Český pohár, WRE, žebříček A - sprint    SJC 
21. 4.  Žebříček B-Morava - klasická trať     LCE 
22. 4.   Český pohár štafet, Česká liga klubů (C)    LCE 
 5. 5.  Žebříček A, žebříček B-Čechy západ - krátká trať   PGP 
 5. 5.   Žebříček B-Čechy východ - klasická trať    PHK 
 5. 5.   Žebříček B-Morava - klasická trať     OOL 
 6. 5.  Žebříček A, žebříček B-Čechy západ - klasická trať   PGP 
 6. 5.   Žebříček B-Čechy východ - krátká trať    PHK 
 6. 5.   Žebříček B-Morava - krátká trať     OOL 
19. 5.    Mistrovství a Veteraniáda ČR ve sprintu, WRE (dvoukolově)  VTA 
20. 5.  Český pohár, WRE, žebříček A - krátká trať   VTA 
26. 5.   Český pohár štafet, Česká liga klubů (B)    LPM     
26. 5.  Český pohár, žebříček A - sprint     VPM 
27. 5.   Český pohár štafet, Česká liga klubů (B)    LPM 
 6. 6.  Celostátního finále Přeboru škol      LPU 
 9. 6.  Český pohár, žebříček A, žebříček B-Morava - krátká trať  ASU 
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 9. 6.   Žebříček B-Čechy západ - klasická trať    KRL 
 9. 6.   Žebříček B-Čechy východ - klasická trať    SJH 
10. 6.  Český pohár, WRE, žebříček A, žebříček B-Morava - klasická trať ASU 
10. 6.   Žebříček B-Čechy západ - krátká trať    KRL 
10. 6.   Žebříček B-Čechy východ - krátká trať    SJH  
23. - 24. 6. Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati, WRE   TBM  
 8. 9.   Český pohár, žebříček A, žebříček B-Čechy západ - krátká trať BOR 
 8. 9.   Žebříček B-Čechy východ - klasická trať    SJI 
 8. 9.   Žebříček B-Morava - klasická trať     AOP 
 9. 9.   Český pohár, žebříček A, žebříček B-Čechy západ - klasická trať BOR 
 9. 9.   Žebříček B-Čechy východ - krátká trať    SJI 
 9. 9.   Žebříček B-Morava - krátká trať      AOP 
15. - 16. 9.  Mistrovství a Veteraniáda ČR na klasické trati, WRE       JPV+KON 
28. 9.  Mistrovství a Veteraniáda ČR sprintových štafet    TZL 
29. 9.  Český pohár štafet, Česká liga klubů (B)    TZL 
30. 9.  Český pohár štafet, Česká liga klubů (B)    TZL 
13. 10.  Mistrovství a Veteraniáda ČR štafet       EKP+PVD 
14. 10.  Mistrovství a Veteraniáda ČR klubů a oblastních výběrů žactva EKP+PVD 

 
 

PAVEL HRADEC: VČELY BY SI NA NOČÁKU ASI NEŠKRTLY 
(Rozhovor vedla 16.5.2017 Janča Valešová) 
 
V nepravidelné rubrice O-News.cz “Co dělají mimo OB” se Vám snažíme představit 
zajímavé koníčky i zaměstnání českých orientačních běžců. Tím pravým hostem na květen je 
pro nás skvělý turnovský (srdcem ovšem dodnes chrastavský) závodník Pavel Hradec. Krom 
orienťáku, triatlonu a svého civilního zaměstnání (propojeného s OB – geodézie) se věnuje i 
včelaření. A nejen o včelách bude i dnešní rozhovor. 
 
Ahoj Pavle, už Ti někdy uletěly včely? 
Ahoj Jančo, no to víš, že už mi párkrát uletěly včely, to bych nebyl správný včelař. 
 
Do květnové rubriky „Co dělají mimo OB“ jsem si Tě vybrala proto, že Tvoje včelky už 
jistě pilně sbírají po okolí pyl… Jak ses vlastně dostal ke včelaření? 
Předem musím říci, že letošní jarní počasí zatím moc včelkám nepřeje ve sběru pylu a nektaru, 
tedy aspoň u nás na severu, ale věřím, že se to brzy zlepší. Ke včelaření jsem se dostal při 
studiu na vysoké škole, kdy jsem měl v kruhu několik dobrých spolužáků včelařů, kteří si 
mnohdy povídali o včelách a různých příhodách. Řešili různé včelařské kulantnosti, dělili se o 
cenné zkušenosti, co je nového ve světě, kdo jak lovil včelí roje z nejrůznějších míst atd. Přišlo 
mi to úplně neuvěřitelné, co včelaření všechno obnáší a jaká je to věda. No a jednou nás takhle 
pozval o prázdninách spolužák včelař z Tábora na víkendovou geodetickou akci, kde byl na 
programu i včelařský minikurz pro úplné začátečníky. Při této naučné exkurzi nás velice hezky 
seznámil s včelí kolonií a zasvětil do tajů včelaření. Po exkurzi se samozřejmě nezapomněl 
zeptat, jestli by náhodou někdo z nás nechtěl začít včelařit a neměl případně zájem o včelí 
oddělky, tak jsem to zvážil a už jsem si vezl tři úly plné včel v zelené felicii z Tábora do Liberce. 
Tak jednoduché to samozřejmě nebylo, nejprve proběhla porada s rodiči – dostal jsem zelenou, 
zadruhé jsem potřeboval zjistit, zda nejsem alergický na včelí bodnutí – pích, neotékám – 
dobrý, zatřetí bylo potřeba pořídit včelařské náčiní – koupeno. No a hned byl nový koníček na 
světě. 
 
Máš mezi orienťáky spřízněné duše? 
Nemohu říct, že bych měl vyloženě nějakou jednu spřízněnou duši, ale spíš bych řekl 
spřízněnou orienťáckou rodinu s kupou kamarádů. Pokud ale myslíš včelařskou spřízněnou 
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duši, tak tou by mohl být PePa (Petr Pavlovec), s kterým se moc pěkně a vtipně povídá nejen o 
včelách. 
 
Jaké mají včely navigační schopnosti? Někde jsem četla, že se dokáží velmi dobře 
orientovat v prostoru, mají snad nějakou integrovanou „buzolu“? 
Jako je důležitá pro orientační běžce buzola a magnetický sever, tak je pro včely velice důležité 
sluníčko a sluneční paprsky, podle kterých si určují směr letu a cestu k domovu. Zjednodušeně 
se dá říct, že sluníčko je pro včely takový pohyblivý magnetický sever, ke kterému si orientují 
mapu a nastavují azimut jen s tím rozdílem, že dokáží ještě velice dobře pracovat s časovým 
posunem, takže se nestane, že by při změně polohy sluníčka měli špatně nastavený azimut, uff, 
snad to bylo srozumitelný. Včelí orientace je opravdu znamenitá, ale na nočáku by si asi 
neškrtly, jelikož bez zdroje slunečních paprsků se stávají dezorientovanými. 
 
Krom toho, že jsi zapálený včelař, stále patříš mezi českou OB špičku. Na konci dubna jsi 
byl prvním ne-reprezentantem v rankingu (12. místo), na letošním MČR ve sprintu jsi 
obsadil výborné 9. místo. Nelákalo Tě někdy věnovat se orienťáku na reprezentační 
úrovni? 
Tak samozřejmě, že mě to vždycky lákalo, ale priority mám teď už někde jinde. Dospělácké 
reprezentační úrovni se musí obětovat spousta času, který já nejsem schopen nabídnout. 
Obdivuji kluky v reprezentaci, kolik dokážou orienťáku věnovat a pořád mají chuť do dalšího 
tréninku a závodění. Já se popravdě nechci orienťákem přesytit, aby ze mě nevyprchala chuť 
závodit, potřebuji se na každý závod těšit, aby to stálo za to. Řídím se heslem od zkušených 
borců, je zapotřebí být „hladový po mapě a po dobrém výkonu“. Pocit přesycení jsem zažil 
koncem poslední sezony v juniorech, kdy jsem do lesa nechodil, že bych se těšil, ale že musím 
doběhat sezonu a to bych nerad zažil znovu. Taky si myslím, že kdybych se snažil 
o reprezentaci, tak by mě to značně svazovalo, byl bych pod tlakem a neběhalo by mi to tak, jak 
mi to běhá v současnosti, ale třeba se pletu. V tuhle chvíli si trénuji, jak se mi zrovna chce, 
závody si vybírám podle chuti a atraktivnosti terénu, stručně shrnu – užívám si a bavím se 
orienťákem. 
 

 
 

MED 2006 ve Slovinsku a bronzová medaile pro štafetu Bořil-Klusáček-Hradec, 
 
Ve své kariéře jsi získal bronzovou medaili ze štafet na MEDu ve Slovinsku, v juniorech 
jsi atakoval přední pozice na českých mistrovstvích, se svým turnovským oddílem jsi 
získal i titul Mistra republiky družstev dospělých… Kterého svého výsledku si Ty sám 
považuješ nejvíce? 
Nejhezčí a nejkrásnější vzpomínky mám na kolektivní úspěch z MČR v družstvech, které 
pořádal Jablonec nad Nisou, kde jsme s Turnovem získali zlatou medaili. Pak by to byl asi 
poslední rok v juniorech (2008), který bych mohl označit nebo spíš pojmenovat jako „rok 
bronzový“, kde jsem získal celkem čtyři cenné bronzové kovy z MČR (dlouhá, krátká trať, 



klasika, sprint). No a také mám pořád v paměti moji první a zatím poslední individuální medaili 
z dospělých, kterou jsem získal těsně po přestupu z OK Chrastava do OOB TJ Turnov, byla to 
bronzová medaile z nočního a vzpomínám si, že ty jsi domů také nejela s prázdnou. 
 
V posledních letech svou závodní činnost dělíš mezi orientační běh a triatlon, jak ses 
k němu dostal? 
Vždycky jsem si rád nějak zpestřoval trénink jinými aktivitami, ať už to byl například florbal, kolo, 
brusle, různé krosy, tak jednou přišla nabídka se zúčastnit triatlonu pod názvem Lokomuž, což 
byl železničářský triatlonový závod na 1,5 km plavání, 40 km silniční kolo, 10 km běh. Na první 
triatlon to byla celkem porce, ale super zážitek i s umístěním na bedně. No a od té doby 
objíždím v letních měsících triatlonové závody v blízkém okolí. Člověk se při tom vykoupe, 
povozí na kole a pak se proběhne po krajině, celkem pěkný sport s podobně naladěnou 
komunitou jako jsou orienťáci. 
 
Uvažoval jsi někdy o závodě v dlouhém triatlonu typu Ironman (4 km plavání/180 km 
kolo/marathon) nebo na to už musí člověk opravdu seriózně trénovat? 
Popravdě si nedokážu představit, že bych někdy uplaval 4 km v kuse, takže pro mě asi brány 
Ironmana zůstanou uzavřeny, ale nikdy neříkej nikdy. Já spíše objíždím ty kratší triatlony, které 
se celkově dají absolvovat za cca 1-1,5 hod., ideální parametry 500 m plavání, 20 km kolo, 5 
km běh. 
 
Předpokládám, že Tvou nejsilnější zbraní na triatlonových závodech je běh, kterou 
disciplínu opravdu nemusíš a proč? 
Je to tak, běh patří mezi moji největší zbraň, to nejlepší si nechávám na konec. V triatlonu je pro 
mě vždy největším utrpením plavání, protože plavecký styl nemám moc pohledný ani účinný, 
popravdě střídám pomalý kraul s rychlými prsy tak, abych přežil. Při plavání vždycky nakoupím 
největší ztrátu. Kolo to mám takové na udržení, hlavně nepíchnout a nevybourat se. No a běh to 
už je rutina. Popravdě moje taktika je jasná, útočím zezadu a pomalu stoupám startovním 
polem (první ženy většinou předháním až v poslední disciplíně). Samozřejmě pro mě je velice 
důležité, jaký je poměr vzdáleností jednotlivých disciplín, pokud je krátké plavání, kolo v terénu 
a dlouhý kopcovitý běh, tak to jsou pro mě ideální podmínky. 
 
Jak často vůbec trénuješ, máš čas i na speciálně zaměřené tréninky triatlonu nebo OB? 
Jako každý, kdo kdy více trénoval, tak ví, že si postupem času vypěstuje závislost na 
běhání/sportu, což u sebe mohu potvrdit, já když dva dny nic nedělám, tak už jsem nervózní a 
musím něco podniknout. Můj trénink nemá moc systém, spíš trénuji podle momentální nálady a 
pocitu. Speciálně se nijak nepřipravuji, spíš se snažím o střídání různých aktivit. 
 
A jaké plány máš na letošní včelařskou/orienťáckou/triatlonovou sezónu? 
Zase o trošku více porozumět včelám, v orienťáku prohánět reproše a v triatlonu trošku zrychlit 
plaveckou pasáž  (smích – pozn. redakce). 
 
Děkuji za rozhovor a přeji správný směr v lese i v životě! 
Není vůbec zač, měj se hezky. 
 
 

SVĚTOVÝ DEN V ORIENTAČNÍM BĚHU 2017 
 
24. květen 2017 patřil Světovému dni orientačního běhu. Konal se již podruhé a ani Česká 
republika nezůstala stranou. Bylo uspořádáno několik desítek akcí po celé naší zemi. Pojďme 
se podívat, jak na některých místech Světový den OB vypadal. 
A do hledáčku redaktorů se dostal i náš příspěvek ke světovému dni.  
 



 
 
Chrastavští oslavili Světový den OB akcí pro žáky chrastavských škol. Oproti loňsku, kdy místní 
klub na multifunkčním hřišti postavil ukázkový sprint, bylo vytvořeno na hřišti pro děti bludiště – 
18×18 metrů a 16 kontrol. Nejprve asistenti – mladí orienťáci z kroužku OB zasvěcovali školní 
děti do tajů labyrintu na cvičné trati. Po cca 10 minutách již školní děti vyrážely vstříc nástrahám 
bludiště samy. 
 
 

DOPING V LOBU: RUSKA POLINA FROLOVA MĚLA POZITIVNÍ TEST 
(Informace z 1.6.2017) 
 
Ruský dopingový skandál, který zachvátil řadu sportů, se bohužel dostal i do prostředí 
orientačních sportů. Mezinárodní federace OB dnes přinesla zprávu, že ruská závodnice 
Polina Frolova měla pozitivní test na zakázanou látku Meldonium. Od IOF dostala distanc 
na 4 roky závodění a současně ji vyřadila z výsledků.  
 
Jednatřicetiletá Polina Frolova vybojovala dvě zlaté medaile na letošním Mistrovství Evropy v 
LOBu a dále pak jednu zlatou, tři stříbrné a jednu bronzovou z Mistrovství světa na domácí 
půdě. Všechny tyto medaile ji budou odebrány. Závodnice byla 8. února vybraná pro 
dopingovou kontrolu. Bylo to po závodech ve sprintových štafetách na ME ve Finsku. Vzorek 
moči po analýze prokázal, že obsahuje zakázanou látku Meldonium. To představuje porušení 
antidopingových pravidel v souladu s článkem 2.1 IOF Anti-Doping Rules. 
IOF obvinila Frolovou z trestného činu proti antidopingovým pravidlům IOF a slyšení se konalo v 
květnu v Helsinkách ve Finsku. IOF Doping Hearing Panel nyní rozhodl v tomto případu. V 
souladu s antidopingovými pravidly IOF bude Polině Frolové uložen zákaz závodní činnosti na 
čtyřleté období. Kromě toho budou diskvalifikovány následující výsledky včetně propadnutí 
medailí, titulů, bodů a cen: 
Zdali se závodníci za ní posunou v pořadí nahoru rozhodne Council IOF na svém zasedání 
během MS v Estonsku ve dnech 3.-6. července 2017. Česká reprezentace by tak mohla 
dodatečně vybojovat stříbrné medaile ze závodu štafet. 
IOF, sportovec, RUSADA a WADA mají právo podat odvolání proti rozhodnutí. Předseda IOF 
Leho Haldna neskrýval rozčarování: “Je to pro IOF těžký den, protože toto rozhodnutí je 
prvním porušením pravidel Světového antidopingového kodexu 
v orientačních sportech. Na druhé straně ale dodal, že “se ukazuje také závazek IOF 



chránit čisté sportovce v našem sportu. Ukazuje se, že náš závazek k testování a 
nalezení těch, kteří se snaží pomáhat dopingem, je účinný.” 
  
 

PŘIPRAVUJE SE NOVÁ NORMA PRO PIKTOGRAMY: ZMĚNÍ SE KÁMEN I KUPKA 
(Informace – 8.6.2017 - Honza Picek) 
 
Od příštího roku se pravděpodobně změní popisy kontrol. Podobně jako nový mapový klíč 
prochází novelizací předpis pro piktogramy, které jsou nezbytné pro každý závod i trénink. V 
současné době je dokument v připomínkovém řízení, do 15. srpna lze podávat náměty na 
úpravy nebo změny. Snahou je schválit finální verzi na zasedání Councilu IOF 13. – 14. října 
2017 s tím, aby účinnost nových piktogramů byla od 1. ledna 2018. Současná verze popisů 
kontrol byla naposledy novelizována v roce 2004. 
Jaké jsou hlavní změny? Piktogramy zůstávají ve stejném formátu jako doposud, nestane se 
tedy, že byste dostali na shromaždišti prvního jarního závodu zcela jiné popisy kontrol. Mění se 
však některé značky. Kámen už nebude v popisech kontrol jako trojúhelník, ale jako vyplněný 
malý kruh. Tento symbol byl dosud používaný jako kupka. Ta se tedy musí taky měnit, a to 
konkrétně na vyplněný půlkruh. Pro skupinu kamenů bude použit právě piktogram trojúhelníku, 
který byl doposud využíván pro kámen. “Důvod je ten, že nyní kámen a skupina kamenů 
bude v popisech kontrol odpovídat symbolům v mapovém klíči ISOM. Což by hlavně pro 
začátečníky mohlo být užitečné.  Samozřejmě nevýhoda spočívá v tom, že kupka již 
tomuto tvaru neodpovídá,” říká David Rosen, předseda IOF komise zabývající se pravidly. 

 
Nové změny v popisech kontrol 

 
Volitelně se může do popisů dát vzdálenost na mapový start ze startu fyzického, kde jsou 
umístěné hodiny a koridory. Toto již někteří pořadatelé do popisů dávali, používá se to i při 
výměně mapy. Není to něco, co by vás mělo rozhodit, naopak spíš pomoci. Podle pravidel OB 
dnes musí být tento údaj napsán ve startovním koridoru. V popisech kontrol se tento údaj objeví 
před popisem startu a první kontroly. 

 
 

Znázornění délky na mapový start v popisech kontrol 
 



Nově se setkáme s dvěma značkami, které doposud neměly popis: jednak to je příkop (to 
vychází z nového klíče ISOM 2017) a také značku nepřístupného prostoru. Jedná se např. o 
kraj květinového záhonku. 

 
Nové značky v piktogramech 

 
Kromě nových symbolů ale také došlo k odstranění, a to konkrétně symbolu pro TV nebo radio 
kontrolu. Dále je zde nějakých drobných korekcí, např. značka pro ohyb se přesunula ze 
sloupce G do sloupce F. 
 
 

MISTROVSTVÍ SVĚTA PO 13 LETECH V ČESKU! 
(Novinka z 5.7.2017) 
 
1972 Staré Splavy, 1991 Mariánské Lázně, 2008 Olomouc, 2021 Mladá Boleslav. Na MS v 
Estonsku se nejen bojuje o medaile, ale také schůzuje a “bafuňaří”. IOF council se na svém 
jednání zabýval i přidělením vrcholných závodů na další roky. A Česká republika byla úspěšná! 
Dvě ze svých kandidatur proměnila v úspěch. Jeseník bude hostit MS v MTBO 2020 a Mladá 
Boleslav závod vůbec nejvyšší. Po 13 letech se do ČR vrací Mistrovství světa v orientačním 
běhu, které závodníky na některé disciplíny zavede do proslulých českých pískovců. Tam se 
MS vrátí po 49 letech! 
 

 
 
 

http://o-news.cz/isom-2017-je-tu-a-prinasi-radu-novinek/


Z NAŠEHO ARCHÍVU 
 
Zůstaneme ještě v roce 1995 a podíváme se na naši první účast na mistrovství ČR. 
(Chacháček 3/1995)  
 

22.4.1995    MISTROVSTVÍ ČR V OB NA DT – SMĚR KROMĚŘÍŽ – ŽOPY U 
HOLEŠOVA – LYSINA, PŘÍLEPY  
 

Story o MČR DT: 
 
Vyjíždělo se již v pátek za teplého počasí. Po šestihodinové jízdě boráckým autobusem jsme se 
konečně ocitli v Kroměříži. Večer jsme ještě vtipkovali o tom, v jakých krutých teplotních 
podmínkách máme natrénováno a přáli jsme si pro zítřejší závod alespoň déšť. Nic takového se 
však nekonalo, místo toho nás čekalo shromaždiště, odkud les byl sice na dohled, ale blízko 
zrovna nebyl. Závod to byl opravdu zajímavý. Přesvědčilo nás o tom již čtení zajímavého 
slohového útvaru jakožto pokynů a naopak výtvarného čili popisu kontrol od jedince s bujnou 
fantazií, která se zřejmě očekávala i od nás.  
Byl stanoven limit nejen časový, ale i občerstvovací. Každý měl dán počet občerstvovaček. A až 
je vyčerpáš a náhodou potkáš jinou, tak si třeba lekni. Obzvlášť, když později startující 
závodníci již nacházeli pouze povalené várnice a ti, kteří měli štěstí alespoň vodu na mytí 
s prémií v podobě jehličí. Všechny kategorie s výjimkou kategorie D 18 probíhaly cílovým 
prostorem 2 x, kategorie D 18 běžela pouze jedno kolo na mapě Lysina. Ostatní se proběhli i na 
mapě Přílepy. Terén byl kopcovitý s náležitým převýšením, převážně suchý a celkem dobře 
průběžný (pro některé spíše průchodný). Tratě byly stavěny celkem zajímavě, i když jisté úseky 
jsem nepochopila. Například občerstvovačka mimo postup a ještě v kopci. Nebo některé 
postupy pro H 18 a H 20. Závody zpestřoval svým komentářem „pan speaker“ Klimpl, který 
mnohé závodníky diskvalifikoval již před doběhem a jehož morální podpora byla 
„nepostradatelná“.  
Nakonec k našim výkonům: 
V D 18 se nedařilo ani mně ani Kátě, v H 20 Jardovi nevyšlo druhé kolo a snad jediný úspěch 
bylo Michalovo 7. místo v H 18. 
Myslím, že celkově jsme všichni odešli – a to doslova. V pondělí ještě severská zima, o víkendu 
již slunečné léto – to asi přeci jen není normální. Ale hlavní je, že jsme přežili! 

Dominika Hlubučková (v současnosti Pachnerová) 
 

 
 
Nutno ještě dodat, že v příloze Chacháčku byly černobílé kopie map s Michalovou tratí. 



 
A znovu poskočíme, tentokrát do roku 1998 jako důkaz, že už tenkrát jsme měli na konci 
sezóny klubový přebor (Chacháček 5/1998). 
 
 

25.10.1998    OBLASTNÍ ŽEBŘÍČEK - TATRAN JABLONEC - HORNÍ 
MAXOV - PIVRNCOVY KAMENY 
 

Karneval v lese 
 
 Rok se opět sešel s rokem, nám dospělým zase přibyla nějaká ta vráska po traumatech 
prožitých v uplynulých obdobích a tak jsme se jeli odreagovat na další, již poslední závod OŽ 
sezóny ´98. Na jablonecký závod jsme se všichni těšili, ale každý z jiného důvodu: jedni (těch 
bylo míň) se do lesa v sychravých podmínkách opravdu těšili, ti ostatní se těšili na to, až to 
bude za nimi a až budou mít konečně zase volno. Všechny nás ale pojilo jedno: těšili jsme, až 
vyběhneme v oblečcích z krepáku. Pro nezasvěcené musím ještě vysvětlit, že na tom, že 
budeme navlečeni do něčeho z krepáku, se rada starších recesistů usnesla na zpáteční cestě 
z minulých závodů, abychom ukázali orientačnímu světu, že jsme veselá kopa. A tak se malá 
lyžárnička hotelu Maxov, kterou jsme si obsadili, stala svědkem neuvěřitelných věcí. Nejenže 

tam byli blázni, kteří se v takovém psím počasí 
chystali do lesa, ale dokonce i tuplovaní blázni, 
kteří si na dederóny brali různé krepové 
zástěrky jak celistvé (Zuzka Šaffková, Zdeněk 
Kadavý, Kašík aj.), tak rozstříhané (Kryšpín), 
jak třásně na rukách a na nohách (Štěpka), tak 
i mašle nebo růže ve vlasech (Eva Kašková, 
mladý Šaffice, Jana K. aj.) a nebo dokonce, a 
to musíme zdůraznit, měli na sobě celou 
krepákovou paruku (já). Naše mladé fotbalistky 
si ještě navíc vzaly svoje kraťásky. Kapitolou 
samotnou pro sebe byl Kopáček, který na sebe 
navlékl neodolatelnou gumovou masku jakési 
zrůdy. To se potom děvčatům zapalovala lýtka! 
A takto přioděni jsme vyrazili ven z našeho 
kamrlíku nic nedbaje tupých pohledů ostatních 
závodníků a pyšně jsme odpovídali na jejich 
dotazy ohledně naší maškarády. Byli dokonce i 
tací, kteří si nás nahrávali na video - např. 
Krafkovi (asi jako jediní). Správný orientační 
běžec, a to jistě všichni jste, však nečeká na 

jakési pochybné informace o jakémsi podivném karnevalu, ale zajímají ho hlavně zcela korektní 
informace o průběhu závodu. Zkrotím tedy vaši zvědavost. Závod byl docela pěkný, v pěkném 
terénu, i to počasí ještě jakžtakž ušlo, ale to vše až do chvíle, než jsem se podíval na výsledky. 
Po zjištění, že jsem DISK, se mi tento ošklivě dlouhý závod v ošklivém počasí zošklivil natolik, 
že na něm opravdu nemohu najít nic pozitivního. Kluzké balvany byly střídány hlubokými 
bažinkami, kde mohl osamocený běžec nechat i třeba botu, prorážečku a např. Roman by tam 
mohl nechat dokonce i kalhoty. Takže nejlepší asi bylo, když závod skončil a my si mohli 
oddechnout: další sezóna je za námi. 
 Závěrem bych chtěl ještě dodat dvě věci: 
  1) Už se těším na oddechnutí v příštím roce. 

2) Jsem zvědavý, co za rok zase vymyslí rada starších recesistů (čímž ovšem 
nechci v žádném případě vyřadit mladé). 

     Vojta Vokál                                                                                                                             

 



VZDĚLÁVACÍ KOUTEK 
 

JAZYKOVÝ POSED č. 115 
 
Hurááá, další kolo je za námi. Kdo tentokrát odpověděl ENVIRONMENT (PROSTŘEDÍ), udělal 
dobře. A někteří byli za to i odměněni. Jsou to abecedně: Věrka Bradnová, Pavel Pachner a 
Zdeněk Sychra. 
A jejich odměna? 
Brčka na prázdninové koktejly. 
 
V novém posedu si procvičíte některá zvukomalebná slova. Pokud tato slova, uvedená v 
rámečku, správně doplníte do vět, přečtete tajenku shora dolů – tučná písmena.  

 

 
clink     gargle     voice     rustle     gash     squeak     whack     whip     
spit     wheeze 
 

 
1. The attack left a …………….…. in her arm. 
2. I  …………….…. with salt water if I have a sore throat. 
3. Tom recognized Mary by her ………….……. . 
4. I think I hear the …………….…. of the front door. 

 
5. People with bronchitis tend to …………….….  . 
6. It´s rude to ………. in public places. 
7. Don´t ………. the ball so hard. 
8. Let´s ………. glasses and drink to their health. 
9. The autumn leaves ………. as I walk through them. 
10. Horse riders carry a ……….  . 

 

 
 

 

SOUTĚŽNÍ KOUTEK 
 

SOUTĚŽ PRO FŠECHNY  
 
Zuzka Vejstrková pro vás připravila zajímavou soutěž, a řada z vás si ráda pohrála s názvy 
měst. A musím taky říct, že všechny došlé odpovědi byly stoprocentně správné. A kdo si odnesl 
výhru? Izolepu na prázdninové závody získávají Březinovi, Lipeňáci a Pavel Schröter. 
 
Nová soutěž vás tentokrát zavede do Jizerek. Máte před sebou 9 obrázků rozhleden a devět 
názvů. Úkol je jednoduchý – přiřadit správně názvy k obrázkům. Přeji vám příjemný výlet po 
našich nejbližších kopečkách. 



 

 

 
 
 
1 BRAMBERK   4 NAD PROSEČÍ 7 SMRK 
2 ČERNÁ STUDNICE 5 NISANKA  8 ŠTĚPÁNKA 
3 KRÁLOVKA   6 SLOVANKA  9 TANVALDSKÝ ŠPIČÁK 



ZNÁTE JE? 
 
Zřícenina hradu nad Malou Skálou se nazývá Vranov, tolerovali jsme i Panteon. Kdo takto 
odpověděl, dostal se do losovacího osudí, z něhož vzešli tři šťastlivci. Chvilka napětí… A jsou to 
a kosmetickou taštičku na prázdninové akce získávají Jirka Barták, Tomáš Danko a Domča 
Pachnerová. 
 
A pár poučných vět: 
 
Vranov – je zřícenina skalního hradu na pravé straně řeky Jizery v Malé Skále. První zmínky o 
hradu jsou z let 1422 a 1425, kdy jej vlastnili jako gotickou pevnost Heníček za Skály a jeho 
otec Heník Štěpanický z Valdštejna a na Vranově. V letech 1453-1487 se stal baštou husitství 
v oblasti a zažíval svůj největší rozkvět. Později v 16. století hrad, který vlastnil Jan 
z Vartemberka, zpustl a k jeho vzkříšení došlo až v 19. století, kdy jeho majitelem se stal Franz 
Zacharias Römisch. Ten zde nechal vybudovat Panteon, který oslavoval různé historické 
osobnosti. Vranov se nachází na strmém skalním útesu a svou délkou téměř 400 m je 
považován za nejdelší a nejkomplikovanější v ČR. 
 

 
 

Vranov + část Pantheonu 

 
Malá Skála – první zmínky o obci pocházejí z roku 1422, její jižní část vznikla jako samostatná 
ves Vranové již koncem 14. století a náležela dominikánskému klášteru v Turnově. Později pak 
ji měly v držení Valdštejnové, Vartemberkové, Smiřičtí a Desfoursové. Ti zde vládli 175 let. Malá 
Skála v dnešní podobě existuje od roku 1953, kdy došlo ke sloučení deseti původních obcí. 
V obci lze navštívit kromě zříceniny Vranova i Boučkův statek, v němž je umístěna galerie 
malíře Josefa Jíry, který zde tvořil. 
 
A teď návrat do Jizerek. 
 

 
 



Zázračná Seibtova studánka poblíž kovové rozhledny se nachází jihovýchodně od malé 
vesničky. V ní na křižovatce cest stojí kaplička, která je vzdálena vzdušnou čarou 3,1 km od 
kostela sv. Antonína Paduánského v Bedřichově, 1,8 km od kostela sv. Jana Křtitele v Janově 
nad Nisou, 2,7 km od kostela Nejsvětějšího srdce Páně v Horním Maxově a 3,3 km od kostela 
Proměnění Páně v Josefově Dole.   
A co je vaším úkolem? 
 

Jaký je název vesničky, která se nachází nedaleko zázračné studánky? 
 
Pomůckou může být to, že tu nedávno proběhly závody OB. 
 
 
 
 

KDO JE TO? 
 
Tak tentokrát to byla trefa do vlastního hnízda, kdy zrůdičku do Chacháčku zplodila Pavluška 
Vokálová (počítačově). Samozřejmě, že Vojta Vokál vypadá až na ten velký nos úplně jinak. Je 

daleko krásnější po svých předcích . (Podle některých jsme mohli mít doma třeba Dana 
Vejstrka nebo Honzu Březinu. No, těbůch!) 
 
A hrůzný diplom si odnesou Eva Kašková, Pavel Pachner a Sofi Tomanicová. Gratulujeme! 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



ORIENŤÁCKÝ ZPĚVNÍK 
 

JEN SE PŘIZNEJ, ŽE TI SCHÁZÍM 
(Waldemar Matuška)  
 
Emi  C  Ami  H7  Emi 
 
   Emi                    C                         Ami     H7             Emi 
1. Pár lučních květů v tom horkém létu jsem ti tenkrát natrhal. 
   Emi                      C                    G                  Emi          D7 
   Pár lučních květů připomíná, že týdny kolem běží dál a dál. 
   Ami           Emi        C                G 
   I naše léto končí, já zůstal chvíli sám, 
            F                  F#dim        H7 D7 
   však najednou tě znovu potkáváám. 
 
                G                                  Ami 
R: Jen se přiznej, že ti scházím a mávej na pozdrav, 
   C                              G                   D7 
   řekni, jak tě těší, že jsem tu živ a zdráv. 
              G                                   Ami 
   Jen se přiznej, že ti scházím, i kdybys měla lhát, 
   C                  D7                  G 
   ať zas můžu jednou klidně spát. 
 
2. Sám s loňským létem dál chodím světem krokem nocí bezesných. 
   Sám s loňským létem všude hledám tvá ústa, která voní po růžích. 
   Když kolem stromy zlátnou a prázdná je i pláž 
   já nevěřím, že na mě nečekáš 
 
R: Jen se přiznej... 
 

 
 
 
 

A CITÁT NAKONEC… 
 

CHARLIE CHAPLIN: 
 

Zajímám se o budoucnost, protože v ní hodlám strávit zbytek života. 



A ještě jedna komiksová: 
 

SEDMNÁCT DNŮ 
 
(Wabi Ryvola)  
 

 



FOTOKOUTEK 
 
Poslední trénink 19.6.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Děti si hrály a diskutovaly o prázdninách… 

Maminky si prohlížely kroniku… 

Dárek od našich dětí… 

Každý mířil směrem k prázdninám jinak : Sofi s Eliškou vesele,  Kája trochu smutně… 

 

 

 


