
 
 

 
 
 

 



DENÍČEK 
 
Návrat do minulosti. 
Máme krásný podzim, skoro zimu, ale my se ohlédneme zpět – nejen do parného léta, ale i 
trochu do rozkvetlého jara. Omlouvám se za zpoždění letního čísla, ale myslím, že proběhlé 
mistrovství dalo spousta lidem zabrat, a taky silně zablokovalo náš jediný domácí počítač. 
 

25.-29.4.2017    VETERÁNSKÉ MISTROVSTVÍ SVĚTA V OB – 
ONZ – AUCKLAND, NOVÝ ZÉLAND  
 

    Když na jaře roku 2016 byl na závodech v orientačním běhu, 
který pořádal Nový Bor, inzerát, že se mají hlásit zájemci o účast 
na WMOC 2017 na Novém Zélandu, navrhla jsem tuto akci Karlovi, 
o kterém jsem věděla, že moc touží podívat se na Nový Zéland. 
Komunikovali jsme o této výpravě ještě s Kadavými a Jirkou 
Bartákem. Zdeněk Kadavý účast přislíbil, a tak jsem kontaktovala 
číslo – a pak už to „jelo“ – několik informačních dopisů, kdy 
pojedeme, kam pojedeme, pak schůzka účastníků a definitivní 
rozpis cesty, která celkem trvala 5 týdnů – polovina na Novém 
Zélandu a polovina v Austrálii. No když už je to tak daleko, 

nepojedeme přeci jen na otočku. Záměrně vynechám cestování po Zélandu a věnuji se jen 
závodům. 

Ubytování jsme nalezli v Aucklandu Northcore Motels D. Vzhledem k tomu, že 
veteraniáda byla součástí celosvětových sportovních her, bylo v motelu hodně návštěvníků - 
závodníků. Dvouložnicový pokoj (částečně palandy) s kuchyní a velkým stolem zcela vyhovoval 
mému naturelu (jsem ráda v „tlupě“) a přestože kuchyňka byla malá a musela uspokojit 4 
samostatné jednotky (Kadaví, Luskovi, Oulehlovi a Květa Kubíková z Pardubic), myslím, že 
jsme se dobře shodli. 

25. 4. 2017 byl modelový závod. Do prostoru lesa jsme dorazili po 60 km vlevo v běžném 
provozu a pak po několika kilometrech lesní cesty na shromaždiště. Počasí nám přálo. 
Domluvili jsme si společný čas odjezdu a pak již každý mohl prozkoumat terén podle svých 
představ. Já z obav, že to bude velmi těžké, jsem se držela Karla a docela dost jsem mu 
„falešně“ radila, tj. mapovala jsem podle vydupaných cest a mapa k tomu pak byla hračka. Karel 
byl pečlivější v mapování a terén se mu zas tak jednoduchý nezdál. (Česká buzola – severní se 
sem opravdu moc nehodila a tak jsem zůstával u osvědčeného doplnění techniky sluníčkem. 
Poznámka K). Já však odcházela z tréninku úplně v pohodě. 

1. a 2. kvalifikace proběhla ze stejného shromaždiště, které bylo vybudováno kousek dál, 
než byl modelový závod. Tyto souvislosti si však každý závodník dá dohromady až je po 
závodech. Co nás překvapilo: 

Na shromaždišti nebyl velký stan pro případ nevlídného počasí, občerstvení bylo na té 
nejzákladnější úrovni, kterou můžeme v Česku vidět, mytí nebylo žádné!!! Češi byli zastoupeni 
velkým počtem účastníků. 

Do lesa jsem odešla v pohodě a z lesa se nějak dostala většinou s dopomocí nějaké 
laskavé běžkyně, tak jak je to u mne běžné.  Výkon tedy stálý – nic moc, ale radost z toho, že 
nejsem disklá, byl jako vždy hřejivý. Karel byl v rámci skupiny velmi úspěšný a ve finále se 
dostal do lepší skupiny (Poslední v Béčku. Bodeť né, když na první kontrolu jsem šel 45 
minut!!!. Poznámka K). 

28. 4. 2017 byl volný den, který jsme využili k prohlídce města. Ráno jsme dojeli do 
přístavu a nechali se lodí, která funguje jako městská doprava dopravit do města. Zde jsme 
nejprve navštívili vyhlídkovou věž. V příjemné kavárničce jsme si dali kávu a v klidu se kochali 
výhledem na město a pozorováním lidí, kteří skákali na laně dolů. Další odvážlivci zajištění lany 



a ve speciálních oblecích chodili po venkovním ochozu. V kavárně bylo moc příjemně a ty 
zážitky na této věži považuji za jedny z nejsilnějších. Od věže, která byla zajímavá i při pohledu 
zdola, jsme si šli prohlédnout velký park. Byl hezky upravený a dýchala zde poklidná atmosféra. 
Všude na Novém Zélandu jsou veřejné toalety snadno dostupné, čisté a zdarma. To znamená, 
že turista ani na okamžik není nervózní, jak vyřeší svou potřebu (A já vím o čem to je… 
Poznámka K).  

29. 4. 2017 – finále. Finále bylo postaveno ještě dále než kvalifikace. Velmi dlouho jsme 
jeli po úzké asfaltové cestě, kde v okolí bylo jen několik hospodářských stavení. Z hlediska 
krajiny jsem měla pocit, že jedeme po dlouhém úzkém hřbetu a skončili jsme na svažité louce, 
na jejímž konci stálo stavení. Dál už se jet nedalo. Ten den nebylo hezky, pršelo, bylo zataženo 
a byla zima. Na shromaždiště to byl pěkný kousek cesty, na který jsme dostali malý výsek 
mapy, abychom se trochu seznámili s mapou, která nás čeká. Musím přiznat, že jsem vůbec nic 
neuměla zmapovat a i když se Karel snažil, co mohl, tak já jsem byla úplně mimo. 
Shromaždiště bylo na malé mýtině v lese. Stál tam stan, ve kterém byly obrazovky, na nichž si 
měli závodníci přečíst, kdy startují. Moje kategorie se tam dlouho nezobrazovala, což nevedlo 
samozřejmě k žádné pohodě. Pršelo, a tak jsme, tak jako i ostatní závodníci, uložili batohy 
okolo informačních stojanů, vzali si pláštěnku a stáli a čekali, až přijde náš čas jít do lesa. Můj 
odchod do lesa provázelo trochu moudřejší počasí, v tu chvíli zrovna nepršelo. V lese to pro 
mne byl naprostý očistec. Mapu bych označila jako „kudrlinkovou“. Na takové mapě jsem 
v Česku ztracená raz dva. Zde těch kudrlinek bylo mnohem více, a tak přiznávám, že mne 
z nich vyvedla Iva z Boru, která měla asi tři kontroly stejné jako já. Ovšem poté, co jsme se 
rozdělili, mi les řekl, že takhle to nejde a že si ho musím lépe prohlédnout. A to tak dlouho až 
z toho bylo 48 minut. Pokud byste viděli tu mapu, řekli byste, že to bylo moc lehké a co jsem 
tam tedy dělala. No nic, bloudila a bloudila ve správném prostoru. Na kontrole č. 8 jsem potkala 
závodnici stejného typu jako Eva Kaškova. Pochopila jsem, že máme stejnou trať a že ona umí 
skvěle mapovat a zbaběle jsem kráčela v jejích stopách a jen lehce kontrolovala mapu a terén. 
A tak jsem nakonec nebyla diskvalifikována za překročení času, což se některým závodnicím 
stalo. Děkuji Ivaně Kubátové a kolegyni z Austrálie. 

V cíli bylo nevlídně, mokro, Karel zde již samozřejmě byl a poskytl mi hřejivou oporu. Dali 
jsme si kávu u stánku a pospíchali k autu. Druhý den brzy ráno jsme odlétali do Austrálie.  
Výsledky 
Olga Lusková D60  pořadí 37                                                  Karel Lusk H65 B pořadí 67  
Eva Kadavá   D60   pořadí 18                                                  Zdeněk Kadavý H65 C pořadí 3  

 Oli Lusková 
 

 
 
Cesta na start 1. etapy        Místní les 
 
 
 
 
 
 



20.-21.5.2017    CELOSTÁTNÍ ŽEBŘÍČEK + ČESKÝ POHÁR 
ŠTAFET – MAGNUS ORIENTEERING – JAVORNÍK, BÍLÁ 
VODA – ŽIDOVSKÉ SCHODY, U TŘÍ LIP, HUNDORF  

 
 

Na závody do Bílé Vody jsme vyráželi už v pátek. 
Jednak to bylo dost daleko a taky jsme se společně 
s ostatními dorostenci a juniory setkali v Šumperku 
na místní dráze, abychom si zaběhli klasické 3 
kiláky na dráze. V úmorném vedru jsem dost trpěla, 
ale aspoň mám letošní dráhový test splněný. Po 
rychlé večeři jsme popojeli do Vidnavy, kde jsme 
byli ubytovaní.  

V sobotu nás dopoledne (trochu netradičně) čekal 
sprint. Oproti pátku se výrazně ochladilo. Tratě 
nabízely pár voleb, ty nejlepší jsem ne vždy 
objevila.  

Odpoledne jsme se přesunuli o kus dál do Bílé 
Vody na Český pohár štafet. Jako obvykle na mě 
čekal třetí úsek. Běžela jsem s Luckou Janouškovou 

a Kačkou Kubecovou z Boru. Kačka si bohužel zvrtla kotník (naštěstí na posledních pár set 
metrech), takže musela do cíle dokulhat. A to znamenalo, že v neděli jsme běžely jen s Luckou 
ve dvou lidech. Na svůj úsek jsem v sobotu vybíhala relativně pozdě a v hustnících už toho 
nebylo moc vidět. Trať byla hodně kopcovitá, a to hned od startu. Nakonec z toho pro nás bylo 
celkem slušné 8. místo.  

V neděli jsme si tedy s Luckou odběhly naše dva úseky spíš jen tak pro radost a po 
závodech jsme všichni odjeli úplně unavení domů. 

Markéta Pavlíková 
 
 

27.5.2017    OBLASTNÍ MISTROVSTVÍ V OB NA KLASICE – 
TJ LOKOMOTIVA TEPLICE – PŘÍTKOV – MEDVĚDÍ VRCH  
 

Celou jarní sezonu jsem vynechal kvůli zranění na fotbale, a toto byly moje druhé závody 
v kategorii P, protože na svoji kategorii jsem si ještě netroufl. 

Příjezd na závody byl trochu krkolomný, první část orienťáku jsme si zkusili při průjezdu 
Děčínem. Na shromaždišti byla veselá nálada jako vždy. Vyrazil jsem na start, ještě že jsem 
neměl startovací čas, asi bych to nestihl, cesta mi přišla mnohem delší, než udávali v rozpisu. 
Začátek závodu probíhal celkem dobře, akorát při postupu mezi druhou a třetí kontrolou jsem 
překonával potok, který nebyl v mapě. Tam jsem chvíli váhal, jestli jsem dobře. Před pátou 
kontrolou jsem potkal Karla a až do cíle jsme šli spolu. Když jsem si na shromaždišti vyčetl čip, 
byl jsem první v cíli a to vydrželo i po doběhu všech závodníků. Poprvé jsem vyhrál!!! Pro naši 
rodinu to byla dvojnásobná medailová radost. Tonička obsadila 3. místo v kategorii D10L. 

Netuše, že zde budou pořadatelé vyhlašovat kategorii P2, jsem přišel o krásný pocit stát 
na nejvyšším stupínku. 

Po závodech jsme s Dankovými a místní rodačkou Evou Lipenskou, která zavzpomínala 
na své dětství v Krupce, vyrazili na výlet a zdolali jsme vrchol Komáří vížky pomocí lanovky. 
Zpátky jsme šli po svých. Závody pro naši rodinu skončily zhruba za měsíc, kdy se nám vrátila 
zapomenutá židlička na shromaždišti. 

    Honza Březina 



3.-4.6.2017    CELOSTÁTNÍ A ZEMSKÝ ŽEBŘÍČEK – ČECHY 
– USK PRAHA, OK KAMENICE – ŘITKA – U TROJÁKU, 
ČERVENÁ HLÍNA  
 

V sobotu jsme se vydali na závody áčkového a béčkového žebříčku do Řitky poblíž 
Mníšku pod Brdy. Bylo krásné slunečné počasí. Tento den se běžela krátká trať. Já jsem 
startovala poměrně pozdě. Hned od první kontroly se mi běželo celkem dobře. Kontroly byly 
blízko u sebe po pravidelných rozestupech, což mi vyhovovalo. Ani jsem neměla obvyklé 
problémy s dohledávkami. Trať nebyla příliš kopcovatá a většina hustníků se dala bez větších 
obtíží proběhnout. Snažila jsem se běžet co nejrychleji. Nakonec jsem tento závod doběhla na 
třetím místě, z čehož jsem byla velmi nadšená. 

Po vyhlášení jsme se jeli ubytovat. Přespávali jsme v nedaleké vesnici Hvozdnice na 
půdě zdejší fary. 

V neděli se běžela klasika. Já jsem opět startovala mezi posledními z naší kategorie. Už 
nebylo tak hezky jako v sobotu, ale hlavní bylo, že nepršelo.  Oproti sobotě byla naše trať více 
kopcovatá a také o poznání těžší. Běželo se mi hůře než předchozí den, ale naštěstí jsem 
žádné velké chyby neudělala, i když pár menších ano. Umístila jsem se na desátém místě. Oba 
dva závody se mi velmi líbily. 

        Vendy Růžičková 

 
 

25.6.2017    2 x OBLASTNÍ ŽEBŘÍČEK – TJ TATRAN 
JABLONEC – HRABĚTICE – KUPKOVANKA, MAXOVSKÝ 
VRCH  
 

Trochu lovím v paměti, ale co mi utkvělo, byla Monika Štveráková, moje zachránkyně… 
ale hezky postupně. 

Dopoledne se běžel sprint – měřítko neobvyklé, a tak cesta ubíhala rychle. Metelila jsem, 
co se dalo. Jak tak běžím, stihám se pochválit, jak mi to jde… ovšem to byla poslední pochvala, 
kterou jsem si mohla udělit. V pytlíku, v závěru tratě, jsem zakopla o bludný kořen, točila se 
v kruhu, přeskakovala pořadí kontrol, vracela se… no zmatená jak vítr v pytli. Dále nastal 
v hlavě pokyn: STŮJ! Poslechla jsem, srovnala mapu, srovnala hlavu a zbytek závodu doběhla 
bez kufrů. 

Guláš k obědu a jde se na odpolední závod. 
Měřítko normální, cesta ubíhala pomalu. Metelila jsem tak, že bych to metelením 

nenazývala, trochu se mi vracel guláš, ale udržela jsem ho. Jak tak běžím, nechválím se, ale 
šlo mi to… Až do té doby, než jsem se totálně ztratila pod skálami v hustníku. Potkám ségru, 
která se mi trochu směje a prý, že jsem v hustníku pod skálou – dík, vím… No neobvykle na mě 
se vracím tam, kde jsem věděla, kde jsem. Pak jdu zpět pod skály a o kousek dál potkávám 
Moniku, která mi radí a ukazuje, kde kontrola je. Běžím na další, trochu se stáčím a při 
dohledávce opět Monika – „Máš ji támhle.“ Nutno podotknout, že další kontrolu jsem našla 
sama, ale následující dvě mi opět radila Monika… moc děkuju!!! Závod jsem dokončila s velkou 
únavou a pocitem, že nebýt Moniky, jsem tam ještě teď. 

Mé úspěchy, neúspěchy však nezhatily dobrý pocit z krásných závodů. 

   Baru Lankašová 



24.-29.6.2017    LETNÍ OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE – 
JIHOMORAVSKÝ KRAJ, SK BRNO-ŽABOVŘESKY – BRNO – 
ŘEČKOVICE – SEVER, JIH, ZAMILOVANÝ HÁJ   
 

24. - 29.6 se konala VIII. olympiáda dětí a 
mládeže, kde jsem běžela za Liberecký kraj. V 
sobotu po příjezdu do Brna, nás ubytovali ve 
vysokoškolských kolejích Purkyně. Ten den jsme 
ještě byli na slavnostním zahájení a na večeři 
v menze. Druhý den po snídani jsme měli trénink 
na sprint. Po tréninku jsme šli na oběd. V pondělí 
už jsme měli první závod, kterým byl sprint. Jako 
na každý závod LODM jsme jeli zvláštním 
autobusem (do kterého jsme se samozřejmě 
skoro nevešli). Po příjezdu jsem si přidělala 

startovní číslo, poté jsem si vzala čip, buzolu, popisky a vyrazila na start. Na startu jsem se 
rozcvičila a v mé startovní minutě jsem šla do koridoru. A pak to začalo, ozvalo se poslední 
pípnutí a já jsem si vzala mapu, a vyrazila na trať. 1. - 4. kontrolu jsem zvládla v pohodě, ale na 
5. kontrolu jsem to už trochu zkazila. Na 6. kontrolu jsem vyrazila tou nejkratší cestou, ale pak 
se ukázalo, že to nebyl dobrý nápad, protože tam byla zeď. Tak jsem se o kousek vrátila a 
oběhla to po jiných cestách. Zbylých 7 kontrol jsem našla docela dobře. Nakonec jsem skončila 
na 10. místě. Po vyhlášení výsledků, kde první šestice každé kategorie dostávala diplom, jsme 
jeli zpět na koleje. Večer jsme jeli na slavností vyhlášení výsledků, kde mimo jiné vyhlašovali i 
orientační běh. Ve sprintu se na prvním místě v kategorii DS umístila z Libereckého kraje Anna 
Karlová a na druhém místě v kategorii HM Matěj Tkáč. 
V úterý jsme běželi sprintové štafety. V pořadí Podrábská, 
Peterka, Tkáč a já. Když mi Matěj Tkáč předával, tak jsme 
byli ještě na průběžném druhém místě, pak jsem vyběhla já. 
Hned první kontrolu trochu jsem přeběhla, a když jsem 
běžela na 5. kontrolu, tak jsem zakopla a spadla. Do cíle 
jsem doběhla na 3. místě, takže jsme dostali diplomy a na 
slavnostním vyhlášení medaile. Druhá štafeta Libereckého 
kraje získala zlato v kategorii starších. Ve středu jsme běželi 
krátkou trať (poslední závod OB na LODM). Tentokrát nás 
autobus neodvezl přímo k místu, takže jsme šli kus cesty 
pěšky. Na shromaždišti jsem se dlouho nudila, protože jsem 
startovala až ve 107. minutě. Pak jsem si řekla, že už bych 
mohla jít na start a tak jsem vyrazila. Sice jsem tam byla o 
trochu dříve, ale to mi nevadilo, protože jsem se alespoň 
pořádně rozcvičila. Na první kontrolu jsem trochu uhnula, ale 
našla jsem se. Další chyba byla z pětky na šestku, kde jsem si nevšimla cesty, a tak jsem 
seběhla kopec a pak jsem musela vylézt jiný. Nahoře jsem se vůbec neorientovala, a tak jsem 
se ztratila, naštěstí tam běžel jeden kluk, který mi řekl, kde jsem a tak jsem tu kontrolu našla. 
Když jsem přiběhla do cíle, tak jsem zjistila, že jsem šestá, takže jsem dostala diplom. I další 
závodníci Libereckého kraje byli velmi úspěšní - Matěj Tkáč byl první a Jakub Peterka pátý 
v kategorii mladší chlapci, Lukáš Link byl třetí v kategorii starší chlapci, Bětka Podrábská byla 
sedmá v kategorii mladší dívky a Anna Karlová druhá v kategorii starší dívky. Večer bylo 
slavnostní zakončení LODM a další den jsme se již vraceli domů. Během LODM jsme měli 
zdarma cestu do Brna, ubytování i jídlo, dopravu po Brně a vstupy na koupaliště, do aquaparku, 
do lázní, do ZOO a podobně.  A je tu ještě jedna věc, Liberecký kraj získal v orientačním 
běhu nejvíce bodů, a tak v této kategorii zvítězil. 

  Týna Matyášová 



6.-9.7.2017    TATRY ORIENTEERING, GRAND PRIX 
SLOVAKIA 2017 – KOŠ RUŽOMBEROK – RAČKOVA 
DOLINA – SLABEJKA, LEHOTNÍK, KRIVUĽA, PRIBYLINKA  
 

Někdy v zimě jsme se domluvili, že bychom zase jednou mohli vyrazit do Tater, pochodit 
si po horách a zazávodit si ve 4 etapách závodu Tatry Orienteering 2017. Prošli jsme si 
informace k závodům, které sice lákaly na „krásne technické terény s prekrásnymi výhľadmi na 
tatranské končiare“, ale o závodech nic moc neříkaly. Jediné, co jsme mohli zjistit, bylo, že „4 
etapy v tomto teréne dokonale preveria skúsenosti aj tých najlepších pretekárov“, a tak se 
skupinka chrastavských skúsených pretekárou přihlásila, zajistila ubytování a na začátku 
července vyrazila do Tater. Byla jsem to já, Kašíci, Ševčíci, Čechlovští s Jardou Vojtíškem, 
Poláci a Ivan s děvčaty Strakovými. Bydleli jsme ve Vavrišově, 6 km od shromaždiště závodů, 
umístěném na krásné louce u Autokempu Račkova dolina a 7 km od nástupního místa na 
vrcholky Roháčů, tedy ideální místo pro všechny naše plánované „odpočinkové“ akce. 
Odpočinkovou procházkou na nějaký ten blízký vrcholek jsme také chtěli začít. Ale bylo krásně, 
před námi se tyčil hřeben Otrhanců, který přímo lákal k výstupu, a tak Jarda nabral výšku a 
pustili jsme se do strmého stoupání na první vršek hřebene, Malý Otrhanec (1674m). Hurá, 
mysleli jsme si, když jsme se po hodině vydrápali nahoru, že to nejhorší máme za sebou. Ale 
kdepak, pak přišlo další stoupání na Ostredok (1 714 m), tehdy ještě pořád s nádhernými 
výhledy, sestup do hlubokého sedla a zase nekonečné stoupání na další vrchol Nižná Magura 
(1 920 m). Ani tady jsme ještě nebyli na vrcholu. Čekala nás ještě Vyšná Magura (2 095 m) a 
konečně Jakubiná (2 194 m), druhý nejvyšší vrchol Západních Tater. To už jsme ale nic 
neviděli, všude byla mlha a vydatně pršelo. Vrchol jsme ale dobyli a po téměř pěti hodinách 
jsme se pustili podél Račkových ples zpět na tříhodinové nekonečné klesání, skutečná lahůdka 
pro „kolenáře“. Na rozjetí to bylo docela výživné, a tak jsme druhý den odpočívali u 
Popradského plesa a prošli se na Symbolický cintorín, kde jsme si četli jména obětí Vysokých 
Tater. Jardovi to ale nestačilo, a tak si s Tomáškem a Rudou vyběhli do sedla Ostrvy (1966m). 
Pokud znáte těchto 26 ostrých zatáček s 500m převýšením na dvou kilometrech, tak se mnou 
budete souhlasit, že to byl tedy výkon!  Poslední den před závody si veteránská odnož výpravy 
vybrala méně náročný výstup na Žiarskou chatu (1325m), kde jsme na terase popíjeli kávičku, a 
naše chodící encyklopedie po Tatrách, Eva, nám vysvětlovala, kudy se jde na Baníkov, Tri kopy 
či Plačlivý. Druhá část výpravy, včetně Jany, si střihla výstup na Kriváň (2494m). Janička večer 
po náročném výstupu zaujala půlhodinový vodorovný odpočinek, ale večer už otáčela masíčko 
na grilu, přikládala do ohně, dolévala červené, bílé i žluté a ještě nám k tomu zanotovala. Den 
před závody jsme odprezentovali, postavili stan a vydali se do Skanzenu Pribylina, kde jsme si 
prohlédli přesné kopie řady staveb, které v 70. letech pohltila voda přehrady Liptovská Mara. Ve 
skanzenu byly také připraveny tréninkové kontroly, a tak si někteří odvážlivci mohli vyzkoušet, 
co na nás čeká.    

Řádně připravení a odpočatí jsme vyrazili na první etapu, která nám 
měla ukázat, zač je toho tatranský loket.  Nemohli jsme spoléhat na žádné 
terénní detaily;  cesty, zakreslené v mapě byly zarostlé, „najmä v premenlivej 
vegetácii“; rozdíl mezi zarostlou loukou, hustníkem a hustým podrostem byl 
nerozeznatelný, ale všichni jsme se s první etapou úspěšně poprali a fakt, že 
jsme na jedné nebo dvou kontrolách strávili poněkud delší čas, vůbec nic 
neznamenal. 

Druhá etapa byla prubířským kamenem orientace v „orientačne 
náročnem terénu“, jak avízovaly pokyny. To, že lilo jako z konve, nevadilo, 
protože většina postupů a kontrol byla na potocích, v mokřinách, anebo v 
mokrých, často neprůběžných hustnících. Jak jsme si přečetli, některé 
porosty bylo jen velmi těžké proběhnout, „ak vôbec“. Já jsem zažila „ak 
vôbec“ u pastevecké boudy, kde jsem se marně pokoušela z různých stran 



prorazit hustník, až nakonec jediná možná cesta vedla přes hnůj na louku s ovcemi, které mě 
nezúčastněně pozorovaly.   

Třetí etapa byla skutečným orientačním zážitkem a osobním 
vítězstvím pro všechny, kteří závod dokončili. To, co se psalo v pokynech 
o terénu, bylo ještě znásobeno skutečností: Upozornenie k terénu: Pozor 
pri prebiehaní po drevených lávkach ponad potok pri prvej etape pre 
všetkých pretekárov, najmä ak bude mokro. Pozor pri prebehaní asfaltovej 
cesty - premávka áut nebude regulovaná. Pretekári M 21E prebiehajú v 
prvej etape aj cez potoky, ktorých priemerná hĺbka vody v čase sucha je 
10-20 cm. Terén je najnáročnejší práve v lete, kedy je vegetácia 
najbujnejšia. Lúky môžu byť nepokosené a na lúkach sa môžu pásť kravy. Niektoré chodníky a 
cesty sú málo výrazné alebo úplne mohli zaniknúť. Niektoré malé potôčiky môžu byť vyschnuté. 
Močaristé miesta - miera vnímania mokrosti a hĺbky bude závisieť od vývoja počasia. Po daždi 
sa močiare môžu vyskytnúť aj na iných miestach ako sú zakreslené na mape. Zmeny terénu po 
15. 6. nebudú zachytené v mape. Môžu pribudnúť napríklad nové malé lokálne výruby a 
vývraty. Špeciálne upozorňujeme na najnáročnejšiu tretiu etapu. Terén je orientačne veľmi 
náročný - porasty miestami nevýrazné, orientácia podľa potôčikov môže byť problematická, tieto 
sa na niektorých miestach strácajú vo vysokej tráve alebo poraste. Výrazných orientačných 
bodov v centrálnej časti mapy je málo, v prípade straty orientácie odporúčame nový nábeh zo 
severnej alebo južnej časti terénu. V tejto etape sa vyskytujú aj mokré jamy. Sú to nenápadné 
malé jazierka s hĺbkou aj 1,5 metra. V močiaroch pri potokoch sa dá zapadnúť aj po kolená, 
inde sa beží pomerne dobre. V teréne sú mapované aj veľmi malé skalky s veľkosťou okolo 0,5 
metra, keďže sú dobrou orientačnou pomôckou. V častiach s veľkou hustotou vývratov sa dá 
väčšinou pohybovať  len veľmi pomaly, ak vôbec. V tretej etape po behu pretekárov budú 
vznikať nové chodníky, ktorí neskôr štartujúcu nebudú mať v mapách zakreslené, ale budú v 
teréne treba s tým počítať.  Na mape v etape číslo 3 sú použité šrafy pre nebezpečnú oblasť. 
Nie je zakázané cez ňu prejsť, ale ide to veľmi ťažko. Většinu závodu jsme se prodírali nad 
hlavu vzrostlými lopuchami a travinami, bořili se po pás do bažin a tahali nohy z bláta, pařezů či 
křovin. „Malé skalky s veľikosťou okolo 0,5 metra, ako dobrou orientačnou pomôcku“, jsem tedy 
opravdu neviděla, ale zato „miera vnímania mokrosti a hĺbky močaristých miest“ byla 
stoprocentní. O tom, že nás ale právě u zašrafované oblasti, přes kterou nebylo zakázáno 
„prejsť“, vyděsí medvěd, v pokynech nebyla ani zmínka.   

Poslední etapa, ve které se běželo na „horských lúkach a 
polootvorenom alebo otvorenom priestore“, bylo už jen pěkné a rychlé 
rozloučení s O-Tatry 2017. Ale abychom to neměli tak jednoduché, 
odháněli jsme krávy, přeskakovali elektrické ohradníky a lovili kontroly 
v záludných hustnících na otevřené louce.  

Závody to byly tak zajímavé, zážitky nezapomenutelné a dojmy tak 
neopakovatelné, že jsme se hned na místě domluvili na další výjezd na 
Slovensko, a to v roce 2020 na Mistrovství světa veteránů. Tak trénujte a 

přidejte se k nám. 

Zuzka Šaffková 
 
 

3.-14.7.2017    VELKÝ TÁBOR KRČKOVICKÝ aneb PŘÍSNĚ 
TAJNÉ   
 

Na velkém táboře v Krčkovicích jsem byla poprvé.  Předtím jsem jezdila na malé. Tábor 
se mi moc líbil, byl prostě úžasný. 

Ještě ten večer, co jsme přijeli, nás rozdělili do týmů podle barev. Téma bylo chytit zlého 
profesora  Zeroviána, který  měl v úmyslu zahubit celé lidstvo během 24 hodin za pomoci zlého 
viru Ebola.  Nakažené by nepomohlo dát ani do karantény. Po 10 hod by se virus začal šířit 



vzduchem a žádný lék neexistuje!!!!   Ale nebojte se, dobře to dopadlo - padoucha Zeroviána 
jsme zdárně chytili. 

Celý tábor hrozně rychle utekl, jezdili jsme na kolech, hráli hry, běhali orienťák, lezli po 
skalách ...... 

Za zmínku stoji hra, kdy jsme museli malovat barevný obraz svým vlastním tělem.  Téma 
bylo namaluj obraz zapadajícího slunce na pláži, za kterou je hruškový sad a  kde se  na 
hladinu moře odráží světlo majáku. Malovat některými částmi těla bylo opravdu zábavné, 
protože takový ušní lalůček nebo zadnice na to opravdu nejsou uzpůsobené.  Malování jsme 
ukončili barevnou válkou. Pak byla povinná koupačka ve Věžáku, ale né všem se barva 
podařila smýt. Třeba moje sestra byla barevná na některých místech ještě po příjezdu domů. 

Skvělým zážitkem byl taky dvoudenní výlet do Turnova, kam jsme se museli dostat podle 
námi zvolené trasy na kolech. Spali jsme v domě "Žlutá ponorka". Bojovka v centru města druhý 
den byla super, ale koupání v  místním koupališti s tobogány bylo nejlepší. 

Od těch dob co jezdím do Krčkovic si tábor bez "humuskrosu" nedovedu představit a 
letos zase nezklamal. Už se  moc těším na příští rok. A taky proto, že už tam budou i moje 
kamarádky, které letos byly ještě na malém táboře. 

     Zuzka Štveráková, 10 let 
 
 
 
 
 

 
15.-22.7.2017    MALÝ TÁBOR KRČKOVICKÝ aneb KONEC 
LOUPEŽNÍKŮ V ČECHÁCH  
 

Dne 15.7.2017 jsem už po třetí přijela na sportovní (orienťácký) tábor do Krčkovic. Tam 
jsem se ubytovala do stanu číslo 17 s mojí spolubydlící Zdéňou Šírlovou. Taky samozřejmě do 
stanu se ubytovala i Maky Šírlová, která měla bydlet s Barunkou Šťastnou, ale ta už bydlela 
s někým jiným, tak se Maky ubytovala s jinou slečnou Kačkou.  

Pořád v ten stejný den jsme se rozdělili do skupin. Já jsem byla modrá s mojí 
kamarádkou Májou, která běhá za jiný klub a není to tedy naše Mája Šírlová. Naše Mája byla 
v červených a Zdéňa byla ve žlutých, v zelených byl Honza Gomolák. My jsme se jmenovali 
ELEMBA, červení se jmenovali RUDÁ BANDITKA a žlutí se jmenovali NIKDO NIC, protože 
nikdo z nich nic nevymyslel. Na jméno poslední skupiny si bohužel nemůže vzpomenout. 

Po ostatní dny jsme hráli různé soutěže a hry, např. Bílí a černí, házeli jsme frisbiem a 
taky jsme museli dojít až na Hrady (skály), samozřejmě nechyběl ani Humuscross.  
V jednotlivých soutěžích jsme získávali body a zlaťáky (roztlučené pivní zátky), které jsme pak 
poslední den použili na diskotéce jako plativo  a kupovali jsme si různé dobroty.  

V sobotu ráno jsme si zabalili, uklidili stany a čekali na rodiče, kteří nás odvezli domů. Na 
táboře se mi velice líbilo a příští rok pojedu na VELKÉ Krčkovice. Už se moc těším.  

    Barča Lipenská 

 



26.-30.7.2017    H.S.H VYSOČINA CUP 2017 – SK CHRAST – 
ŘÁSNÁ – MÍCHOVA SKÁLA – VÝCHOD, ZÁPAD, STŘED  
 

V polovině července pořádal oddíl Chrast již tradiční 
H.S.H Vysočina Cup. Závody jsou již roky známé svou 
příjemnou atmosférou a přitažlivými terény Českomoravské 
vysočiny. Letošní ročník se běžel v okolí krásného Velkého 
pařezitého rybníka poblíž Telče. První etapa v pátek byla krátká 
trať, orientačně a i fyzicky poměrně náročná. V sobotu nás 
čekala klasika, les byl orientačně o něco méně zajímavý, tratě 
byly poměrně dlouhé, v terénu s kameny, klacky a vysokou 
trávou, takže jsme se do cíle vrátili značně vyčerpaní. Poslední 
den byla mapařská lahůdka na zkrácené trati, závodníci měli 
radost z krásně postavených tratí a pěkného lesa. Celé závody 
měly příjemnou atmosféru, kterou v sobotu večer hudebně 
doprovodil stylový big band. Z bulvárních zpráv je možné pro 
zasmání uvést, že několik mladších závodníků se v sobotní 
večer bavilo tak dobře, až se jim podařilo "hodit"  toi toi budku do přilehlého rybníka, což 
způsobilo menší rozruch v jinak poklidném programu. Avšak pořadatelé zvolili radikální řešení a 
rozhodli, že dokud nebude toi toi budka opět mimo rybník na svém místě, nenatočí ani jeden půl 
litr piva nikomu ze žíznivých závodníků. Netrvalo dlouho a mobilní WC bylo opět na svém 
místě.... 

V sobotu odpoledne využili mnozí závodníci turistických atrakcí v okolí a navštívili 
například zámek v Telči, hrad Roštejn nebo rozhlednu na hoře Javořice. 

Povedené závody kazilo jen velmi chladné počasí, zvláště první dva dny. Ale i tak se 
příští rok na Vysočinu rádi vrátíme a zveme další Chrastaváky, ať se přidají.  

    Míša Krtičková 
 
 

26.-30.7.2017    BOHEMIA ORIENTEERING 2017 – OK JISKRA 
NOVÝ BOR – NOVÝ BOR – OVČÁCKÝ VRCH, ČERTOVY 
DÍRY, MEDVĚDÍ HŮRKA, SLONÍ SKÁLA, LIPKA  
 

První mail od Pavly Pavlíkové přišel již v listopadu 2016. 
Zadala celý penzion Falknov v Kytlici. Místo několikrát klubem 
prověřené a polohou ideální.  Mapy z Prysku sahaly až ke Kytlici. 

Pak už zbývalo se jen těšit. Předpověď počasí sice nebyla 
nic moc, ale měli jsme kliku. OK CHA byl nalosován tak, že pršelo 
mimo naše startovní časy. 
 

Nejlépe si s podmínkami závodů po sečtení všech etap 
poradili na prvních místech Ondra Bek H18B, Petr Kadavý H21B, 
Káťa Kašková D21A a Zuzka Šaffková D65. Na druhých místech 
se celkově umístily Domča Pachnerová D21B a Pavla Pavlíková 

D45B. Na třetím místě neskončil z klubáků nikdo, ale i 4. bramborová místa Báry Lankašové 
D35A a Jardy Poláka H35A jsou velmi pěkná. Gratulujeme. Samozřejmě i ostatní podali 
výborné výkony.  

Já jsem však ze svého výkonu v závodě zklamán. V jednotlivých etapách chyby na 1. 
kontrole 6, 8 a 13 minut mne zaskočily. To opravdu nepamatuji. Ta hlava! O to větší radost mi 
udělala moje Eva. Poprvé neudělala v závodě žádnou chybu a ve třetí etapě se umístila na 3. 
místě a získala tak najednou skalpy Pavly P. a Jany Č.  



Výkony jednotlivců však nebyly důležité. Když po prvé etapě zjistil Jarda Polák, že 
pořadatelé vypsali soutěž o nejlepší klubové výsledky, vyhlásil tuto soutěž pro OK CHA jako 
prioritní. Také jsme po třetí etapě vedli, ale drtivý finiš finského klubu OK77 nás zařadil celkově 
na druhé místo, ale i tak jsme byli nejlepší český klub ze 139. To je paráda. Zahraničních klubů 
bylo ještě cca 186. Bodovalo celkem 57 klubů. 
 

Ze shromaždiště na 4. a 5. etapě jsme celý den koukali na protější stráň s čedičovým 
vrcholem Středního vrchu. A že jsme závodění neměli dost, tak se nás tam asi polovina 
vydrápala. Zasvěcený výklad a doplnění infotabulí prováděl nahoře Vašek Merhulík. 

 

 
 

Mezi doplňkovými akcemi byla i jedna hlavní, a to smekání u pamětní desky klubu KB 
OK CHA, která upozorňuje na termín a místo založení klubu v roce 2004. Všichni opravdu 
smekli - viz obrázek u Okýnka KB dále.  

 Jirka Barták 

 

 

Naši nejlepší 

 

Chrastavské zátiší 



4.-6.8.2017    ADVANTA CUP 2017 – KOB DOBRUŠKA – 
TEPLICE NAD METUJÍ-BUČNICE – LADA, POD BORKEM, 
BOREK   
 

Na třídenní závody Advanta Cup 2017 v Adršpachu jsem se přihlásila na poslední chvíli 
jako hlídací babička a tak jsem ani příliš nezkoumala ani místo závodů ani terén. I když 
pořadatelé z KOB Dobruška využili mapy z MČR na krátké trati, které se běželo ve stejných 
terénech v roce 2014, zájem o závody byl obrovský a nakonec startovalo přes 1200 závodníků. 
Teprve, když jsme se ubytovali v kempu Bučnice u Teplic nad Metují a já si vyzvedla popisy a 
přečetla pokyny, tak mi bylo jasné, do čeho jsem se to vlastně přihlásila. Terén byl popsán jako 
kopcovité, skalnaté město, a také každá etapa měla svou specifiku: první etapa byla 
„horolezecká“, druhá „horoběžecká“ a závěrečná třetí varovala, že „i tady jsou skály“.  V první 
etapě se skutečně horolezlo, druhá a třetí etapa se nijak moc nelišily, jen přibylo více skal a 
strží a tratě se nenápadně prodlužovaly. Nakonec jsem se všemi etapami zdárně prohledala, 
proplazila a prošplhala, a i když časy nebyly zrovna nejkratší, na dobré umístění to stačilo. Při 
hledání kontrol se tu a tam objevil i Matěj, druhý zástupce Chrastaváků, který musel mít asi 
nějakou GPS, protože vždy ke kontrole přesně naběhl, orazil a už mi zmizel mezi skalisky. Když 
už jsme ale byli v tak krásné oblasti, jakou jsou Adršpašsko-teplické skály, tak jsme ještě 
nakonec zvládli dva horolezecké výlety. Jeden na vyhlídku Křížový vrch, ze kterého jsou krásné 
pohledy na Skalní město a dokonce i na Krkonoše a druhý na zříceninu hradu Skály, také 
s výstupem na hradní vyhlídku. Tak nakonec to hlídání bylo super.  

   Zuzka Šaffková  

 
 

 

11.-13.8.2017    RUMCAJSOVY MÍLE 2017 – SPORTCENTRUM 
JIČÍN – BRADA – CIPÍSEK, MANKA, RUMCAJS  
 

Letos poprvé jsem byl většinu prázdnin uvázán v práci za projektovacím stolem a tak 
jsem si řekl, že si léto zpestřím vícedenními závody. Jedny z mnoha, které jsem objel, byly 
Rumcajsovy míle – třídenní závody, které se konaly v Českém Ráji pod taktovkou klubu 
Sportcentrum Jičín. 
 Páteční etapa byl middle situovaný k městečku Troskovice. Z práce jsem utekl dřív, 
abych stihl poměrně brzký start, ale nakonec ani útěk nepomohl a tak jsem do závodu 
vystartoval s téměř hodinovým zpožděním. A šedesáti minutové manko nebylo jediné, co mi 
kazilo zážitek. Z pohodového závodu byl zanedlouho boj o přežití – zatáhlo se, z nebe padaly 
trakaře a kolem zadku mi lítaly blesky. Nevhodně zvolená obuv, připomínající spíše pohorky než 
orientky, byla jen posledním hřebíčkem do rakve mé první etapy a tak jsem vyměkl a vzdal. 
Večer jsem si pak (až příliš) zlepšil náladu u piva na grilovačce. 
 Ráno mě probudila, jak už to na vícedenních závodech bývá, ostrá bolest hlavy a ne moc     



   příjemný pocit v žaludku. Takto upraven jsem se ploužil na 
sobotní zkrácenou klasiku, kde jsem si protrpěl krásných 88 
minut a vybojoval ostudné 26. místo. Nutno dodat, že alespoň 
to počasí bylo už mnohem lepší a závod umístěný k obci 
Brada, byl moc pěkný. Odpoledne jsme se vydali do 
Prachovských skal obdivovat skalní velikány a večer jsem pod 
tíhou výčitek strávil již klidně a bez piva. 
 Nedělní etapou byl middle, opět situovaný k vesničce 
Brada. Tentokrát jsem si už závod užil jak se patří, jenom 
moje "pohorky" mě trošku držely při zemi. Nakonec jsem po 
několika chybičkách příliš nezlepšil svoje umístění – 54 min = 
21. místo, ale za celý víkend to byl jednoznačně 
nejpovedenější závod. Závody to byly pěkné, ale velmi 

náročné a to hlavně kvůli mnou zvolenému programu. Snad se příští rok zadaří lépe a já se 
předvedu v lepším světle.   

 Dan Vejstrk  
 

 

25.-27.8.2017    PĚKNÉ PRÁZDNINY V ČESKÉM RÁJI – OOB 
TJ TURNOV – ROKYTNICE – TROSKY, SKALÁČEK, BORA  
 

Letos jsem se opět zúčastnila s rodiči a Sofi víkendových závodů Pěkné prázdniny. 
Běžela jsem s mamkou HDR. Chtěla jsem se umístit co nejlépe, takže jsem každý den mamku 
pěkně proháněla. Mapovala mamka, já se to budu učit od září v kroužku. Běžela jsem po 
fáborkách, občas jsme zkrátily. Mamka i párkrát radila nějakým plačícím dětem, tak jsme pár 
vteřinek ztratily, ale myslím, že byla mamka ráda, že se může trochu vydýchat. :-D Asi jsme 
běžely celkem dobře, protože po všech třech dnech jsem skončila na třetím místě. Nakonec mi 
ani nevadilo, že kategorii HDR nevyhlašovali, protože jsme stejně odměnu dostali všichni.  

   Stelinka Tomanicová s mamkou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.-3.9.2017    SOUSTŘEDĚNÍ SCM – NOVÁ VES NAD NISOU 
 
(Využito příspěvků na stránce SCM ze soustředění, kde jsme měli i zastoupení) 

Dne 1.9. začínalo soustředění s Mery. Mezi čtvrtou, pátou hodinou jsme se začali všichni 
sjíždět. Když jsme se všichni sešli, tak jsme se rozdělili do pokojů a ubytovali jsme se. Poté 
jsme šli na trénink za největšího deště. Když jsme se vrátili z krásného tréninku, všichni jsme se 
museli sušit. 

Pak jsme šli na večeři, měli jsme rýži s omáčkou. Po večeři jsme běželi nočák buď po 
dvojicích nebo sami. Moc se nám to líbilo, sice jsme celý promokli, ale bylo to super. Spát jsme 
šli okolo půlnoci. 

  Eliška Háková 

 
 

Sobota začala rozcvičkou, kterou vystřídala snídaně. Dopolední trénink (middle) probíhal 
pod Černou Studnicí v bažinkách. K obědu jsme měli hovězí výpečky se zelím a knedlíkem. Po 
obědě následovaly štafety s výhledem na svatbu, vyhrála štafeta Kočičky. Večer jsme vyrazili 
ke kostelu, kde se odehrávaly noční mini „štafetky“, vyhrála štafeta ve složení Bětka Podrábská, 
Judita Mellanová, Filip Riby a Sára Lošťáková. 
 V neděli jsme po rozcvičce a snídani vyrazili na okruhový trénink. Celkově bylo deset 
okruhů a každý okruh měl max. tři kontroly, celý okruh si jednotlivec překreslil na papír, podle 
kterého běžel. Po obědě byla týmová hra, každý tým měl čtyři prázdné mapy a kostku, pokaždé 
když tým hodil šestku, běžel k mapě s kontrolami. Na každé kontrole byly tři předměty např. 
boty, medaile…., každý mohl vzít jen jednu a kdo jich měl nejvíc, vyhrál. Moc se mi to líbilo, už 
se těším na další. 

         Adéla Skácelová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DALŠÍ ČINNOST TELEGRAFICKY 
 
╚ Pořadatelský vrchol máme šťastně za sebou – viz Chacháček speciál. Tak teď si trochu 

zalenošíme, třeba v lese při posledních závodech, a pak zase s chutí do práce. Vždyť 
SAXBO na nové mapě bude už v dubnu. 

 
╚ Někdo ale lenošit nebude. Bude pilně navštěvovat tréninky, třeba pondělní v tělocvičně 

ve škole u kostela nebo úterní v tělocvičně v Liberci (viz dále) nebo středeční od školy u 
kostela (viz dále). 

 
╚ Kromě materiálu, který má blízký vztah k právě proběhlému mistrovství, jsme zakoupili 

pro tréninkové účely 35 ks  tréninkových lehkých Tček a 12 ks tréninkových palcovek. 
 
 
 

ZPRÁVIČKY  
 

GRATULACE 
 
Tak už to taky mají za sebou! 
Níže uvedený obrázek mluví za všechno, a tak jim za všechny gratulujeme a přejeme, aby 
v lese i v životě nekufrovali a vždy trefili do společného cíle. 
 

 
 
A co dál? 
Tak se vrhneme rovnejma nohama na narozky. 
 
Říjen 
         
5.10.  Radim Smetana 
6.10.  Zdeněk Kadavý 
11.10.  Mirek Balcar 
15.10.  Ráďa Kučera 
17.10.  Markéta Pavlíková 
19.10.  Hanka Vajcová 
30.10.  Štěpán Krupka 



Listopad         
 
1.11.  Matyáš Krojidlo 
3.11.  Evička Bartáková 
4.11.  Roman Krupka 
8.11.  Eva Bartáková 
8.11.  Míra Kavalek 
10.11.  Lenka Švorcová 
10.11  Lucka Holanová 
14.11.  Šimon Knap 
18.11.  Honza Němec       
19.11.  Zuzka Hradcová (nedávno Vejstrková) 
22.11.  Verča Poláková 
26.11.  Markéta a Zdeňka Šírlovy  
27.11.  Petr Kadavý 
28.11.  Radek Šťastný 
30.11.  Ondra Bek 
 
Pět z tohoto dlouhého seznamu oslaví narozky kulaté – jmenovitě Radim, Mirek, Ráďa, 
Štěpán a Radek, za to Evička vstoupí do naší kategorie dospěláků. A tak všem dospělákům i 
nedospělákům gratulujeme, přejeme hodně zdravíčka a rychlé nohy a hlavy v lese.   
 
 

AUTORKA OBÁLKY 
 
Asi o tom už neví, je to strašně dávno, když nám Ája Hlavatá tehdy, Němcová nyní, poslala 
tyto obrázky pro spravení blbé nálady. A i když náladu blbou nemám, přesto se s jejím výtvorem 
rád podělím i s vámi. A Áje za její kresbičky děkuji. 
 
 

PŘÍJMY A VÝDAJE 
 
Vydali jsme 13 074,- Kč za tréninkové stojany a 9 588,- Kč za tréninkové buzoly. 
 
Jak dopadlo SAXBO a MISTROVSTVÍ – ještě vás budeme chvilku napínat. 
 
 

NEMUSÍ PRŠET, STAČÍ KDYŽ KAPE… 
 
Pár kapek by mohlo kápnout do klubové pokladny, pokud zaplatíte podzimní část členských 
příspěvků ve výši 300,- Kč (týká se těch, kteří na jaře absolvovali alespoň tři závody). Na kapky 
netrpělivě čeká Pavluška, a to nejdéle do 15.11.2017.  
 

 



POZVÁNKA NA TROCHU TOHO POHYBU  
 
Kromě pravidelných pondělních dětských tréninků přišla ještě jedna pozvánka od Janči 
Valešové. 
Čtěte: 
 
Ahoj Chrastaváci,  
podzim už je tady a proto posílám pozvánku na společné pod+zimní tréninky. 
  
ÚT - každé týden od 7.11. 2017 tělocvična gymnázium F.X.Šaldy  
19-20:00  posilování, protahování a jiné mučení 
20-20:30  florbal 
  
ST - od 4.10. pravidelně každou středu  
výběh od ZŠ u kostela, sraz v 18:00 u školy, 
převlékání v teple základky domluveno (díky Káťo) 
  
Zdraví Janča Valešová 
 
 

POSEZENÍ U PŘÁTEL A S PŘÁTELI 
 
Informace od Vojty: 
 
Ahoj Chrastaváci, 
v sobotu 4. 11. 2017 nás přátelé ze Žitavy zvou na letošní Posaxbo. Zapište si to zatím do 
diářků, ať máte v daný termín volno. Počty zájemců a podrobnější info budu zjišťovat až po 
mistrovství. 
Mějte se fajn! 
Vojta 
 

 
 
 

DALŠÍ ZIMNÍ POSEZENÍ 
 
Hrabětická chaloupka čeká na první lyžníky. Termín je jistý – 1. - 3. prosince, sníh už tak jistý 
není. Ale co je taky jisté, tak určitě dobrá nálada u vyhřátých kamen. 
 



PRVNÍ ZIMNÍ VLAŠTOVKA 
 
Pomalu, ale jistě se připravuje LOBácká termínovka. A jak to zatím vypadá? 
 

Závody Mistrovství ČR a Českého poháru 2018: 

Datum Závod Oddíl Místo 

16.-17.12.2017 ČP GER Carlsfeld (Krušné hory) 

13.-14.1.2018  M ČR štafet, ČP STH   Studenec 

20.-21.1.2018 M ČR sprint (WRE) 

ČP krátká a klasika 

MLA+GER Mariánské Lázně 

Silberhütte (Flossenbürg) 

11.-12.2.2018 ČP ?  ? 

 
Pozor! První závody jsou už letos! 
 

 
 
 

ZMĚNA ADRESY 
 
Sypeme si popel na hlavu, byla to jen a jen naše chyba. 
Při zpracování klubového adresáře jsme se přepsali a Houdům jsme přiřadili novou adresu 
Bílokostelecká 2018, místo správné, která zní Bílokostelecká 218.  
To jsme se taky potrestali, když jsme rozváželi Chacháčky a 2018 ne a ne najít. Ještě že měli 
na dvoře psa a před dvorkem auto. 
 
 

VÝSLEDKY ZE SVĚTOVÝCH AKCÍ 
 

Mistrovství světa v OB – 1.-7.7.2017 – Tartu, Estonsko 
 
Sprint - finále 
Ženy  1. Alm (DEN) 13,55, 2. Gemperle (RUS) 14,32, 3. Vinogradova (RUS) 14,34, 17. 
  Knapová 15,42, 22. Indráková 16,00, 24. Janošíková 16,08  



Muži  1. Hubmann (SUI) 14,30, 2. Tranchand (FRA) 14,33, 3. Lysell (SWE) 14,35, 6. 
  Král 14,49, 22. Nykodým 15,35, 25. Petržela 15,42 
 
Sprintové smíšené štafety  

1. SWE 63,35, 2. DEN 64,05, 3. SUI 64,294. CZE (Knapová, Nykodým, Král,  
Kosová) 64,51  

 
Klasika 
Ženy  1. Alexandersson (SWE) 79,10, 2. Alm (DEN) 80,42, 3. Gemperle (RUS) 84,46, 
  18. Indráková 93,46, 24. Horčičková 95,36 
 
Muži  1. Lundanes (NOR) 105,25, 2. Novikov (RUS) 107,15, 3. Lind (SWE) 107,38, 12. 
  Šedivý 116,33, 22. Nykodým 122,03, 34. Minář 130,39 
 

 
 
Krátká trať 
Ženy  1. Alexandersson (SWE) 32,34, 2. Andersen (NOR) 34,44, 3. Harju (FIN) 36,44,  
  8. Horčičková 38,20, 49. Kosová 54,05,  
 
Muži  1. Gueorgiou (FRA) 33,12, 2. Hertner (SUI) 33,37, 3. Kratov (UKR) 33,42, 12. 
  Král 35,36, 15. Šedivý 36,06, 22. Petržela 37,40 
 
Štafety  
Ženy  1. SWE 101,12, 2. RUS 103,53, 3. FIN 105,35, 8. CZE (Indráková, Horčičková, 
  Knapová) 113,56 
 
Muži  1. NOR 94,50, 2. FRA 96,06, 3. SWE 96,53, 11. CZE (Petržela, Šedivý, Král)  
  105,01 
 
 

Juniorské mistrovství světa v OB – 9.-15.7.2017 – Tampere, Finsko  
 
Krátká trať - finále 
Juniorky 1. Aebersold (SUI) 23,15, 2. Golsater (SWE) 24,29, 3. Klemettinen (FIN) 25,03, 
  20. Janošíková 28,40, 36. Chaloupská 31,23, 44. Kopecká 32,25 
 
Junioři 1. Ojanaho (FIN) 23,47, 2. Heimdal (NOR) 25,08, 3. Imark (SWE) 25,50, 15. 
  Vandas 28,20, 17. Křivda 28,39, 21. Černocký 28,57, 22. Hirš 29,03, 25. Sýkora  
  29,39, 27. Bendák 30,19 
 
Sprint  
Juniorky 1. Aebersold (SUI) 14,02, 2. Janošíková 14,09, 3. Golsater (SWE) 14,21, 31. 
  Chaloupská 15,57, 46. Čechová 16,22, 47. Novotná 16,23, 49. Vyhnálková 16,25,  
  62. Kopecká 16,44 



Junioři 1. Ojanaho (FIN) 13,59, 2. Hayes (NZL) 14,07, 3. Hadom (SUI) 14,09, 13. Sýkora  
  14,36, 25. Bendák 14,57, 27. Křivda 15,00, 35. Hirš 15,11, 58. Černocký 15,36 
 
Klasika  
Juniorky  1. Aebersold (SUI) 56,03, 2. Klemettinen (FIN) 59,17, 3. Bachmann (SUI) 62,52, 
  7. Janošíková 64,25, 16. Chaloupská 66,37, 24. Novotná 68,44, 35. Vyhnálková  
  71,09, 63. Kopecká 78,21, 72. Čechová 79,53 
 
Junioři 1. Ojanaho (FIN) 65,11, 2. Imark (SWE) 65,54, 3. Hector (SWE) 66,07, 22.  

Sýkora 74,14, 29. Vandas 76,37, 33. Bendák 77,40, 34. Křivda 77,42, 48. Hirš  
  79,43, 64. Černocký 83,00 
 
Štafety  
Juniorky  1. SWE 94,15, 2. SUI 96,00, 3. NOR 99,21, 7. CZE (Chaloupská, Vyhnálková,   
  Janošíková) 104,58 
 
Junioři 1. NOR 88,23, 2. FIN 89,58, 3. RUS 90,29, 12. CZE (Bendák,Černocký, Hirš)  

101,56 
 
 

Světové hry – 25.-27.7.2017 – Wroclaw, Polsko  
 

 
 
Sprint  
Ženy  1. Alm (DEN) 13,59, 2. Roos (SUI) 14,32, 3. Strand (SWE) 14,39, 16. Janošíková  
  15,36, 30. Kosová 16,31 
 
Muži  1. Lysell (SWE) 14,40, 2. Michiels (BEL) 14,42, 3. Kyburz (SUI) 14,57, 9. Král  

15,19, 25. Petržela 15,53 
 
Krátká trať 
Ženy  1. Jansson (SWE) 34,44, 2. Gemperle (RUS) 34,47, 3. Hauswirth (SUI) 35,54, 26. 
  Janošíková 43,04 
 
Muži  1. Kyburz (SUI) 34,05, 2. Howald (SUI) 34,43, 3. Král 35,20, 17. Petržela 37,58 
 
Sprintové smíšené štafety  

1. DEN 62,57, 2. (SUI) 63,23, 3. RUS 63,37, 6. CZE (Kosová, Petržela, Král, 
Janošíková)  65,20  

 
 

Mistrovství Evropy v MTBO – 29.7.-5.8.2017 – Orléans, Francie  
 
Sprint  
Ženy  1. Tichovská 22,34, 2. Soegaard (DEN) 23,37, 3. Rothweiler (SUI) 24,00, 12. 
  Březinová 25,33 
 



Muži  1. Beill (FRA) 23,37, 2. Malsroos (EST) 23,44, 3. Bogar 23,56, 8. Hradil 24,48, 11. 
  Stránský 24,55,13. Laciga 25,12, 18. Svoboda 25,50, 44. Ludvík 28,13 
 
Krátká trať 
Ženy  1. Benham (GBR) 52,38, 2. Tichovská 53,01, 3. Barlet (FRA) 54,37, 13. Nováková  
  57,35, 16. Březinová 58,08, 20. Kubínová 58,47 
 
Muži  1. Laurila (FIN) 54,51, 2. Malsroos (EST) 54,52, 3. Bogar 55,15, 10. Ludvík 57,27, 
  14. Stránský 58,20, 16. Hradil 59,13, 22. Laciga 60,16, 28. Svoboda 62,09 
 
Klasika  
Ženy  1. Vinogradova (RUS) 90,09, 2. Barlet (FRA) 93,55, 3. Benham (GBR) 94,10, 4. 
  Tichovská 94,18, 10. Kubínová 100,23, 21. Březinová 104,03, 32. Nováková  
  115,26 
 
Muži  1. Soegaard (DEN) 90,25, 2. Gritsan (RUS) 90,34, 3. Fuchs (FRA) 90,50, 5. 
  Bogar 92,33, 11. Ludvík 94,15, 15. Svoboda 95,49, 16. Hradil 96,14, 20. Laciga  
  98,23, 25. Stránský 99,26 
 
Štafety  
Ženy  1. CZE (Nováková, Březinová, Tichovská) 97,42, 2. LTU 98,10, 3. DEN 98,50 
 
Muži  1. CZE (Stránský, Ludvík, Bogar) 119,26, 2. RUS 119,27, 3. DEN 121,45 
 
Sprintové smíšené štafety  

1. CZE (Tichovská, Bogar) 81,34, 2. FIN 81,46, 3. FRA 82,04 
 
 

Mistrovství Evropy juniorů v MTBO – 29.7.-5.8.2017 – Orléans, Francie  
 

 
 
Sprint  
Juniorky 1. Mikhaylova (RUS) 21,12, 2. Larsen (SWE) 21,43, 3. Devillers (FRA) 21,51  
 
Junioři 1. Steinthal (DEN) 20,03, 2. Prozorov (RUS) 20,38, 3. Deriaz (FRA) 20,39, 17.  
  Ludvík 22,45,  
 
Krátká trať 
Juniorky 1. Králová 48,34, 2. Mikhaylova (RUS) 49,46, 3. Sipos (FRA) 49,52  
 
Junioři 1. Jaeggi (SUI) 44,36, 2. Pourre (FRA) 44,41, 3. Dott (FRA) 44,54, 7. Ludvík 45,30 
 
 
Klasika  
Juniorky  1. Larsson (SWE) 75,56, 2. Králová 95,58, 3. Devillers (FRA) 76,25 



Junioři 1. Steinthal (DEN) 77,51, 2. Deriaz (FRA) 78,33, 3. Jaeggi (SUI) 80,18,  13. Ludvík  
  87,36 
 
Štafety  
Juniorky 1. CZE (Králová, Kuchařová, Kubínová) 86,07, 2. RUS 88,08, 3. LTU 88,53 
 
Junioři 1. FRA 87,37, 2. FIN 87,53, 3. RUS 89,43 
 
Sprintové smíšené štafety 

1. RUS 75,30, 2. FIN 76,39, 3. CZE (Králová, Ludvík) 77,31  
 
 

Mistrovství Evropy dorostu v MTBO – 29.7.-5.8.2017 – Orléans, Francie  
 
Sprint  
Dorostenky 1. Rudkiewicz (FRA) 18,44, 2. Hnilica (AUT) 19,29, 3. Ylihietanen (FIN) 19,33, 16. 
  Kuchařová 23,06 
 
Dorostenci 1. Hašek 17,07, 2. Nurminen (FIN) 17,08, 3. Wymer (FRA) 18,43, 17. Hasman  

21,21, 23. Wohanka 23,35 
 
Krátká trať 
Dorostenky 1. Ylihietanen (FIN) 36,41, 2. Rudkiewicz (FRA) 37,31, 3. Nurminen (FIN) 37,53,  
  7. Kuchařová 39,57 
 
Dorostenci 1. Hašek 33,07, 2. Bedry (FRA) 35,37, 3. Micko (AUT) 36,15, 11. Wohanka 39,16, 
  12. Hasman 39,27 
 
Klasika  
Dorostenky  1. Ylihietanen (FIN) 69,11, 2. Valimaa (FIN) 69,14, 3. Costa (POR) 70,48, 4.  

Kuchařová 71,26 
 
Dorostenci 1. Noergaard (DEN) 77,40, 2. Wohanka 79,50, 3. Wymer (FRA) 80,10, 6. Hašek  
  83,01, 14. Hasman 88,39 
 
Štafety  
Dorostenky 1. FIN 72,45, 2. FRA 74,33, 3. RUS 78,25 
 
Dorostenci 1. FRA 82,24, 2. CZE (Wohanka, Hasman, Hašek) 83,15, 3. RUS 88,19 
 
Sprintové smíšené štafety 

1. FRA 66,54, 2. CZE (Kuchařová, Hašek) 69,48, 3. FIN 69,56 
 
 
 

VOLNÉ PŘÍLOHY 
 
╚ Jirka Barták a plánovací kalendář OK CHA patří neodmyslitelně k sobě. Tak tady ho 

máte. Díky, Jirko. 
 
╚ Olinka Lusková a veteránské mistrovství světa na Novém Zélandu patří taky k sobě. 

Ukázku modelové mapy na klasiku máte před sebou. Díky, Olinko. 



ZAJÍMAVOSTI 
 

DOZVUK MISTROVSTVÍ 
 
Chacháčka Speciál už máte, tak ještě jeden opožděný ohlas z VSP: 
 

Náročné a krásné MČR na klasice v Jizerkách  
Napsáno 25.9.2017 autor Michal Průša 
 

Tak tohle Mistrovství/Veteraniádu si každý bude pamatovat. Všichni tušili, že terén 
Jizerských hor u Raspenavy nabídne náročný závod v horské krásné divočině a tak se hlavně 
veteráni hlásili v nebývalém počtu. Například naše kategorie H40 čítala skoro 70 závodníků, kdy 
do finále postupuje pouze prvních 30 a tak bylo i v kvalifikacích docela těsno a většina 
závodníku se druhý den musela spokojit s proběhnutím v B-finále bez patřičného 
napětí. Troufám si ale říct, že nikoho nemrzelo, že si v neděli zaběhl ať už finále nebo jakoukoli 
jinou kategorii. Závod v tomto terénu musí nadchnout každého, i když vyběhnout si 2x do půlky  

 

Oldřichovského Špičáku je dost náročné. Výběr správného postupu se možná zdál 
některým zkušeným borcům jednoznačný, ale po shlédnutí GPS trackingu elitních kategorií si 
troufám říct, že variant bylo nespočetně a mnohé se lišily v řádu několika minut co do 
výhodnosti. A jak jsem se sám přesvědčil, nebylo to na první pohled moc poznat, co bude 
výhodnější. V dohledávkách to někdy taky nebyla úplná sranda a už se těším, až tady 
poběžíme nějakou krátkou trať. 
 

http://uskob.4fan.cz/narocne-a-krasne-mcr-na-klasice-v-jizerkach/
http://uskob.4fan.cz/author/michalp/


ČEŠTINÁŘSKÉ POSEZENÍ č. 24 
 

Od září se opět rozjel náš dětský kroužek OB. Nastoupilo k nám několik nových členů, 
pro které je OB něco nového, a tak nám s Pavluškou nezbývá nic jiného než ZAČÍT OD 
ADAMA, což znamená seznámit je se vším od úplného prvopočátku, znova, úplně od 
základu. 

Říká se to tak proto, že Adamem začínají podle bible dějiny člověka vůbec. První kniha 
Mojžíšova zvaná Genesis líčí, jak šestý den stvořil Pánbůh Adama, když už měl vytvořen celý 
ostatní svět. Sedmého dne pak jenom odpočíval, nic nedělal, a proto nás obdařil nedělí. To už 
Adam chodil po ráji, neměl nic na práci, takže pro něho byl každý den neděle. Měl, na co si 
vzpomněl, mohl všechno – jen jediné nesměl, a to z jednoho stromu okusit ovoce. Adam si 
připadal osamělý, a proto se Pánbůh nad ním smiloval. Jednoho dne ho uspal, odňal mu žebro 
a z něho stvořil první ženu – Evu. 

Adam a Eva žili spolu v edenu (ráji). Jednou Evu přemluvil ďábel v podobě hada, aby 
utrhla ovoce ze zakázaného stromu Poznání. Kdo ochutná jeho plody, bude znát co Bůh, bude 
vědět, co je dobro i zlo. Eva jablko utrhla, dala ho Adamovi a oba ho snědli. Ihned poznali, že 
nejsou oblečení, že jsou nazí, poznali, co je hřích. Tak se stali našimi prapředky, lidmi, kteří 
nejsou bez chyb a hřeší. 

Byli za to z ráje vyhnáni. Bůh jim sdělil, že Eva, první žena, bude rodit děti v bolestech, a 
Adam, první muž, bude dobývat svůj chléb v potu tváře. Stanuli tak na Zemi se všemi hříchy a 
byli lidmi, kteří stvořeni z prachu, v prach se zase obrátí. 
 

Přejeme našim novým svěřencům, ať je orienťák baví a ať se stane pro ně láskou na celý 
život. DRŽÍME JIM PALCE (přát úspěch a zdar). 

K oblíbeným zábavám starých Římanů patřily gladiátorské hry (latinsky gladius – meč). 
Původně byly součástí pohřebních slavností, při nichž měla krev, prolévaná gladiátory, 
vyjadřovat míru bolesti pozůstalých. 

Gladiátoři, kteří měli při souboji zabíjet, byli cvičeni ve zvláštních gladiátorských školách. 
Jejich povoláním lidé opovrhovali a výraz gladiátor byl často užíván jako nadávka pro 
úkladného vraha. Gladiátory se stávali zločinci odsouzeni na smrt, zajatci i otroci, kteří zápasili 
v aréně až do zabití soupeře. Proto při vstupu do cirku zdravili císaře slovy: Ave, caesar, 
morituri te salutant! (Buď zdráv, císaři, zdraví tě ti, kdo jdou na smrt!) V boji se utkávali muži se 
stejnými, ale i rozličnými zbraněmi (krátký rovný meč, krátká zahnutá šavle, síť a trojzubec, 
dýka i laso). V císařské době přibyly vedle bojů muže proti muži i zápasy se šelmami, zv. 
bestiarie (lat. Bestiae – šelma).  

Kdo zvítězil, byl odměněn palmovou ratolestí, později peněžitou odměnou. Poražený 
mohl prosit o milost zdvižením palce nebo ukazováčku levé ruky. O výsledku rozhodoval 
úředník nebo císař. Jeho palec trčící vzhůru znamenal milost, obrácený dolů smrt. 

Gladiátorské hry se velmi rozšířily, ale postupně pro svou krutost a surovost narážely na 
stále větší odpor. Začátkem 5. století císař Honorius zcela hry zrušil. Gladiátorské hry sice 
zanikly, ale symbolická hra s palcem obráceným dolů, nebo nahoru existuje dodnes. 
 

Toto posezení uzavřu úkolem. Jsem zvědava, pro kolik správných odpovědí budu muset 
zvednout palec nahoru. Všichni, co dobře odpovědí, obdrží malý dárek.  
 
Tak tedy: Který „kultovní“ český zpěvák použil ve své písni slova: Morituri te salutant?  

   Na odpovědi čeká Eva Kašková 

 



ZAJÍMAVOSTI Z O-NEWS 
 

MS 2021 má své embargované prostory 
(Daniel Wolf, 19.9.2017) 
 

Na začátku července během MS v Estonsku bylo přiděleno pořadatelství Mistrovství 
světa v OB v roce 2021 do České republiky. Dnes již víme další informace o této akci a máme i 
hrubé obrysy toho, kde se vlastně MS poběží. Pořadatelé totiž zveřejnili embargované prostory 
pro tuto vrcholnou o-akci. Centrum dění bude situováno do Mladé Boleslavi, která bude hostit 
závodní kancelář, ceremoniály i ubytování závodníků. Mladá Boleslav navíc figuruje v 
embargovaných prostorech pro Finále Světového poháru v OB 2018. 

Pořadatelé uspěli především s tím, že vrátí alespoň částečně vrcholný OB do věhlasných 
českých pískovců. V embargovaných prostorech proto figuruje i několik pískovcových terénů, 
například Enkláva u Doks. 

Na MS už se ale běžci do centra tohoto krásného města spjatého zejména se 
společností Škoda Auto nepodívají. Mistrovství světa v Mladé Boleslavi bude totiž čistě lesní. 
Od roku 2019 totiž dojde k rozdělení MS na lesní a sprintové. ČR bude hostit tedy lesní variantu 
MS a na programu bude mít pouhé čtyři závody, ze kterých se rozdělí 3 sady medailí pro 
každou z kategorií. 

 krátká trať – kvalifikace 
 krátká trať – finále 
 klasická trať 
 štafety 

Jednotlivé závody budou pravděpodobně v oblasti Kokořínska a Dokeska a pak také v 
Jizerských horách. Alespoň tyto dvě lokality jsou hojně zastoupené mezi embargovanými 
prostory pro MS 2021. Kompletní interaktivní mapu obsahující zákres embargovaných prostorů, 
vč. odkazu na staré mapy naleznete na stránce www.woc2021.cz. Celkem je embargovaných 
8 prostorů, počet prostorů se může ještě zvýšit, ale i redukovat s tím, jak se bude MS blížit. 
 

 
 
Přehledová mapa embargovaných prostorů MS 2021 
  

http://www.woc2021.cz/
http://o-news.cz/wp-content/uploads/2017/09/embargo.png


 1 – Kostelecké bory 
 2 – Ždírecký důl 
 3 – Hradčany 
 4 – Okna u Doks 
 5 – Bínův vrch 
 6 – Buková hora 
 7 – Mariánská hora 
 8 – Černá Studnice 

 
Všechny embargované prostory podléhají článku 26.5 pravidel IOF, který říká, že do 

těchto prostorů mají zakázáno vstupovat všichni potencionální členové národních týmů v OB 
(běžci, vedoucí týmů, trenéři, trenéři reprezentantů, doktoři atp.) a všichni ostatní, kteří by díky 
znalosti terénu mohli ovlivnit výsledky závodů. Embargované prostory pro MS 2021 jsou striktně 
embargovány. To znamená, že neexistují např. výjimky, které se používají při sprintových 
závodech (možnost procházení prostorem, ale bez mapy, atd.). V těchto lokalitách se také 
nebudou pořádat žádné závody ani tréninky v orientačních sportech až do doby MS a nebude v 
nich vydána žádná nová o-mapa. 

Mistrovství světa v ČR se uskuteční pravděpodobně v první polovině srpna 2021, tedy do 
startu už zbývají jen necelé čtyři roky, které určitě utečou jako voda. My už se těšíme! 
 
 
 

Z NAŠEHO ARCHÍVU 
 
V roce 1995 jsme také pořádali SAXBO. Závody ve dnech 29.4.-1.5. se skládaly ze 3 etap – 1. 
a 3. proběhla v Janovicích, 2. etapa v Lückendorfu. Pořadatelé byli ještě tři – CHA, VLI a 
Žitaváci, naše byla první sobotní etapa. Naše mapa měla název Houbařka, v poslední etapě se 
startovalo handicapově. Zpráva ze SAXBA byla zpracována ve formě ankety, kdy se Štěpánka 
Vokálová (Diener) ptala jednotlivých pořadatelů, co se jim líbilo nebo nelíbilo. Uvedeme jen pár 
odpovědí z velmi rozsáhlého článku.  
(Chacháček 3/1995) 
 

29.4.-1.5.1995    SAXBO ´95 
 
Pavluška Vokálová: 
Měla jsem radost z toho, že jsme si dokázali, že i přes drobné problémy, když všichni pracují, 
někdy i víc než maximálně, umíme uspořádat i vícedenní závod. 
Špatně na mne působí napjatý vztah mezi Slavií a naším klubem. Zdá se, že se napětí 
stupňuje. Chci být optimistou a věřit, že nejdéle do roka se to urovná a budeme ve stejně 

vřelém vztahu jako např. s Frýdlantem, Turnovem či Lokotkou. 
 
Domča Hlubučková (Pachnerová): 
Líbilo se mi, že SAXBO mělo atmosféru velkých závodů, které 
zvládlo uspořádat celkem málo lidí. 
Nelíbilo se mi chování některých špičkových závodníků. Lenost, 
nadřazenost a nezúčastněnost některých libereckých pořadatelů. 
Taky se mi nelíbilo, že si Liberec objednal u nás roznašeče, a když 
jsme tam ráno přijeli, tak nás naprosto ignorovali. To jsme si mohli 
ještě přispat. 
 
Radim Smetana: 

Líbila se mi atmosféra, prostředí, les, to co jsem stačil za tu chvíli 



postihnout (pouze v sobotu).  
Nelíbilo se mi, že spolupráce se Slavií nebyla příliš dobrá, přístup některých lidí. 
 
Eva Kašková: 
Na SAXBU se mi líbilo, že to mělo atmosféru velkých závodů a že lidi z klubu dělali všichni a 
nemuseli se nutit. 
Nelíbilo se mi, že mnohdy smetanu slízl někdo jiný, než komu 
patřila. 
          
Jirka Vokál (Kryšpín): 
Celkový dojem byl dobrý i přes některé problémy. Velice se mi 
líbilo, že do práce se zapojili všichni Chrastaváci. Všechny jim 
zadané úkoly byly splněny na 100% a v termínu, čemuž jsem si 
v posledních letech odvykl. Byl jsem spokojený, že v sobotu byly 
tratě i mapy kladně hodnoceny a chváleny. Líbilo se mi, že se 
nám na skoro celé SAXBO podařilo zajistit pěkné počasí, asi ten 
nahoře má Chrastaváky rád. Dále se mi líbil pojízdný automobil 
BOBEŠ s tekutým a tuhým občerstvením a Gorčicův KUKA vůz 
pro odvoz materiálu.  
Příště bychom se měli vyvarovat stresových situací s mapou, aby mapaři nemuseli být každý 
den a za každého počasí v lese, aby Mirek (Horáček) nemusel pracovat po nocích, aby byl čas 
na kontrolu podkladů a aby byl dostatečný čas na stavbu tratí. Dále se mi nelíbilo, že Slavisté 
spoléhali na naši pracovitost, a některé činnosti, i když nám nepříslušely, nám přenechali. A co 
se mi už vůbec nelíbilo, že jsem úplně zničil své kopačky, takže si musím vydělat na nové. 
 
Pavel Gorčica: 
Líbil se mi přístup Chrastaváků ke všemu, co se mělo udělat a spokojenost závodníků po 
závodě. 
Nevybavuji si, co by se mi vyloženě nelíbilo. 
 
Bára Kašková (Lankašová): 
Na páteční přípravu se Liberečáci vykašlali. Bylo jich tam jen pár a ještě si porůznu přijížděli a 
odjížděli. Bylo by tam potřeba víc lidí.  
Jinak se mi líbila správná, bezva atmosféra, bylo to zajímavý. 
 

Ruda Kaška (Džimák): 
Nelíbilo se mi, jak k tomu v některých oblastech přistoupili 
z VLI (např. příprava shromaždiště). Nelíbilo se mi, že nechali 
Béďu v Německu. 
Líbilo se mi, že to dobře dopadlo, bylo hezké počasí, nebyly 
žádné vážné připomínky ohledně mapy a tratí. 
 
Katka Kašková: 
Nelíbilo se mi, že někdo dřel a někdo nedělal nic, byli tam lidi, 
kteří někam zapadli a … Nelíbila se mi účast při vyhlašování; 
lidi zajímají pouze členové jejich oddílů nebo klubů, jinak 
nezájem.  
Líbila se mi organizace stahování a roznášení kontrol na 

sobotní etapě.  
 
Michal Horáček (z pozice závodníka): 
1. etapa – ze všech nejpovedenější. Bylo hezké počasí, dobrá stavba, dobrá mapa. 
2. etapa – mapa nebyla nejlepší, jinak trať byla celkem pěkně postavená, ale bylo to zbytečně 
dlouhé. Bylo to daleko na shromaždiště, ale bylo to snesitelný. 



3. etapa – bohužel nevyšlo počasí. Stavba tratí byla nevhodná, krátké a jednoznačné postupy, 
zbytečně moc kontrol – osamocený závodník měl menší šanci oproti skupině (ta při 
handicapovém startu obyčejně vzniká). Nebyly využity orientačně zajímavé oblasti.  
Celkový dojem je dobrý, byly to pěkné závody, ale nejhezčí byl trénink na SAXBO. 
 

 
 
 
 
A teď hupsneme třeba do roku 1999, kdy se už běhal i parkáč. 
(Chacháček 2/1999) 
 
 

20.3.1999    OBLASTNÍ PŘEBOR V PARKOVÉM OB - SKOB 
SIG-MAT MLADÁ BOLESLAV - MLADÁ BOLESLAV - 
ŠTĚPÁNKA 
 

Štěpánčina zpověď z 20.3.1999  
 

To mi ani nebudete věřit, jaká hrůza se mi stala. Vy totiž vůbec nevíte, jak těžký život 
mají městské parky jako třeba já. Žiju už hodně dlouho, zažila jsem toho spoustu, ale takové 
zmatky jako dnes nepamatuju. Už dávno jsem si zvykla, že se po mně často za krásného 
počasí procházejí celá procesí rodičů s dětmi nebo rakváči, kteří nemají co na práci. Dítka jsou 
z nich nejhorší. Jsou plna energie a tak pobíhají sem a tam, do všeho dloubou a nenechají 
kámen na kameni. Další věc, na kterou jsem si nemohla zvyknout, jsou psi. Tito mazlíčci rodin 
se sem se svými páníčky chodí projít a hlavně vyvenčit denně za jakéhokoliv počasí. Na to vše 
si musí zvyknout každý slušný městský park a přivykla jsem tomu i já. Ale co se stalo dnes, to 
by snad muselo připadat ostatním parkům jako horor, který znají pouze z filmů. Začalo to hned 
ráno, když nějakých pár nadšenců se po mně šlo proběhnout. Hned mně to mělo být podezřelé. 
Ale já jsem jim to přála a říkala jsem si „sportem k trvalé invaliditě“. Za chvíli ovšem jsem 
změnila názor a to tehdy, když se do mě zapíchnul první ostrý kovový hrot od podivného 
stojanu s červenobílým lampiónem. Moje podezření, že se bude dít něco nekalého, se potvrdilo, 
když se k hokejovému stadionu začala sjíždět auta, a to i přesto, že se nekonalo žádné pořádné 
hokejové utkání a začalo se to všude kolem hemžit dospěláky i dětmi. A za chvíli to opravdu 
začalo. Najednou se v mém parkovém lese vyrojilo moře postaviček v podivných mundurech a 
pobíhalo sem tam od jednoho stojanu ke druhému. Takové otřesy jsem už dlouho nezažila. 
Připadalo mi, že tento zmatek trvá velmi dlouho. Navíc jsem nabyla dojmu, že mě někdo chce 
ohlušit, protože se z ampliónů ozývala hlasitá hudba, která mi rvala uši a drásala nervy.  

Na závěr bych chtěla napsat, že jsem vůbec netušila, jak pravdivé bude ono heslo 
„sportem k trvalé invaliditě“, jenomže jsem nevěděla, že se mně bude tak přímo dotýkat. 



Nakonec přece jen vše utichlo a já jsem se pomalu začala vzpamatovávat z toho nájezdu. 
Později jsem si uvědomila, že tento mumraj měl i jednu kladnou stránku: nyní už si nebudu 
stěžovat a budu vděčná za každé zkoumavé dítě či zvědavého psíka, jen když už se nebude 
opakovat to, co dnes.  

 Štěpánka Vokálová (Diener) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OKÝNKO KB 
 

PIETNÍ AKCE KB 
 

Během pětidenních závodů Bohemia 2017 navštívili členové KB svůj Památník 
(nezaměňujte s Pomníkem neznámého blbce), jednak aby smekli, jednak aby zkontrolovali stav 
pamětní desky. Deska se těší vynikajícímu stavu (viz foto), v hlubokém kontrastu s jejími 
kontrolory (viz foto). Pokud by někdo z neznalých chtěl na vlastní oči vidět tento výtvor lidského 
důmyslu, musíte vyjet z Kytlic (plurál) z části Dolní Falknov směrem na Chřibskou, cca po 998 
m je panelová odbočka doprava, tam zaparkujte, přejděte silnici kolmo směrem západním, po 
necelých 100 m hledejte obří kámen (viz foto) s nenápadnou (ale významnou) deskou. Stojí to 
skutečně zato. To není jako lovit kešky. Při objevení nezapomeňte smeknout.  

Reagujeme dále na rozhovor Jany Valešové s Pavlem Hradcem převzatým z O-news. 
Překvapila nás hned první otázka, jestli mu jako včelaři někdy uletěli včely, na kterou nesměle 
přitakal. To nám v KB uletí včely každou chvíli! A nic z toho neděláme. A to ani nepotřebujeme 
žádné úly! A s námi nikdo žádný rozhovor neudělá. Škoda. (Ne naše!) Asi založíme web O-
stařenky, kde bychom takové rozhovory poskytovali. 
 

 



INZERCE 
 

KB hledá jakýkoliv objekt pro založení Síně slávy KB. Jediný požadavek na objekt: musí 
mít VSTUP. Neboť jak víme, do síní slávy se ani nevjíždí (ani na vozíčku), ani není oslavenec 
vnášen či spouštěn, ale do síně vstupuje. 

      Zapsal: MP, prokurista KB 
 
P.S. Kryšpíne, poplatek za inzerci jsme rovnou převedli pisateli jako autorskou odměnu za 
článek. Vyšlo to kupodivu akorát. 
 
 
 

VZDĚLÁVACÍ KOUTEK 
 

JAZYKOVÝ POSED č. 116 
 

Nemohu se zbavit škytavky, jak na mě všichni myslí, kdy dám do kupy tohoto 
prázdninového Chacháčka. Kdo ale odpověděl HAVE HICCUP (mít škytavku), dobře udělal a 
zařadil se do zástupu na získání krásné vařečky, pokud se na něho při losování štěstí usmálo. 
A štěstí si tentokrát sedlo na Věrku Bradnovou, Zdeňka Sychru a Pavlušku Vokálovou. 
Gratulujeme!  
 
A další vyzvání je před vámi. 
 

Kolokace (collocations) jsou ustálená spojení dvou, výjimečně i více slov. Je-li něco 

důrazně doporučováno, říkáme highly recommended nebo méně často strongly 

recommended ale není vhodné říci například very recommended nebo much recommended. 

V následujících větách zaškrtněte ze dvou možností vždy správný výraz, který tvoří ustálené 

spojení. Pokud zaškrtnete správné výrazy, přečtete tajenku v prvních písmenech těchto slov 

shora dolů. 

 

1. Numbers like 7, 19, and 131 are false / odd numbers. 

2. Losing 500 crowns is not a big / great deal. 

3. He scored / gave three goals in the second half. 

4. He was a teacher before he entered / started politics. 

5. The discussion has provoked / raised a lot of questions. 

6. The vast / big majority of children attend state schools. 

7. Someone is knocking – would you open / answer the door? 

8. When I say / tell a lie, something strange happens to my voice. 

9. You would be ill-advised / evil-advised to sell your house now. 

10. The soldiers refused to obey / follow the orders. 

11. She has a nasty / ugly habit of shouting at people in meetings. 

12. His boss asked him to get / take charge of the office while he is away. 

13. I think you return / owe me an apology. 

14. At 2.30 I was still wide / fully awake and feeling incredibly bad tempered. 

15. We have complained repeatedly for years, but received only empty / hollow promises. 

16. She leads / runs her own printing business. 

 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/habit
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/people
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/meeting


JAZYKOVÝ KRMELEC - SPECIÁL 
 

Je veřejným tajemstvím, že startovní listiny MČR a Veteraniády na klasické trati 2017 
byly losovány v osudí Los OKCHA. Milovníky jazyků jistě ihned zaujme podobnost (v odborné 
literatuře se to označuje jako losí oslí můstek) s jazykem španělským. A proto se dnes 
podíváme blíže na problematiku členů ve španělštině, což zajisté může být velmi dobře využito 
při pohybu v o-prostorech Pyrenejského poloostrova. 

Správné užívání členu je velmi důležité, protože v opačném případě se můžeme 
dopouštět významných nedorozumění. Ovšem také i pochopení a správné ovládání členu není 
zrovna nijak jednoduchou záležitostí. Jaké rozdíly může mít chybné využívání členu, si můžeme 
demonstrovat na následujících příkladech: 
 
Ama las muchachas. [mučačas] 
Miluje ty dívky.  
Jde o přesně popsané dívky, víme, které to jsou, možná se na ně právě koukáme, když to 
říkáme. 
 
Ama unas muchachas. 
Miluje nějaké dívky.  
Miluje dívky, sice nevíme jaké, ale víme, že někde existují nějaké dívky, které miluje. 
 
Ama muchachas. 
Miluje dívky.  
Použijeme-li nulový člen (pro jazykové šťouraly - prostě člen nepoužijeme), dáváme najevo, že 
v danou chvíli nejsou někde poblíž dívky, které miluje, ani nejsou někde jinde, nicméně dívky 
jako takové miluje stále, jakékoliv - má to v povaze. Jde tedy o obecné konstatování. 
 

 
 
Příspěvek připravil vám neznámý, mně známý plagiátor, který opravdu neumí španělsky (to 
kdyby někdo čekal pokračování v příštím čísle). 
 
 
 

SOUTĚŽNÍ KOUTEK 
 

SOUTĚŽ PRO FŠECHNY 
 
Rozhleden Jizerských hor jste se nezalekli a správných odpovědí přišlo opravdu hodně. A sadu 
propisek získali Věrka Bradnová, Majda a Vítek Bradnovi a Pavel Pachner. A teď se 
vrhneme na soutěž další. 
 



Znáte PŘÍRODNÍ VĚDY? Věřím, že ano a věřím, že se soutěže rádi zúčastníte v hojném počtu. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A BOTANIKA 
 
B BRYOLOGIE 
 
C DENDROLOGIE 
 
D ENTOMOLOGIE 
 
E MAMMALIOLOGIE  
 
F MYKOLOGIE 
 
G ORNITOLOGIE 
 
H POMOLOGIE 
 
I ZOOLOGIE  
 

 



ZNÁTE JE? 
 
Správná odpověď z minulého čísla zněla: 
Poblíž Seibtovy studánky se nachází vesnička HRABĚTICE. 
No vidíte, jak to bylo jednoduché. A tak sítko na čaj obdrží Jirka Barták, Tomáš Danko a 
Lipeňáci. 
A pro ty, co to nevěděli trochu toho povídání. 
 
Hrabětice – je malá vesnice, část obce Janov nad Nisou. Je zde evidováno 47 adres, ale trvale 
zde žije méně než 10 obyvatel. Založena byla roku 1700 a nazvána podle majitelů smržovského 
panství hrabat Desfoursů. Je zde roztroušená horská zástavba a v blízkosti se nacházejí 
lyžařské vleky na Severáku. 
 

 
 

Pohled na Hrabětice    Kaplička 
 

Seibtova studánka – je bytelná a kamenná, v zemi zahloubená a se schůdky a s dosud dobře 
čitelným německým nápisem. Byla vybudována rodinou Antona Seibta a 11. srpna 1840 
vysvěcena janovským farářem Petrem Jůnou. Váže se k ní příběh, že její léčivá voda pomohla 
nechodícímu člověku, který zde prováděl koupele a vodní masáže, vodu pil a z bahna si dělal 
obklady, k úplnému uzdravení. U studánky končí znovu obnovená 500 m dlouhá křížová cesta 
s patnácti žulovými sloupy, která vede přes Maxovský hřbet. 
 

Tak, ceny jsou rozdány a začínáme znova. 
 

 



Na Ještědském hřbetu severozápadně (ne severně) od studánky z povídky Karoliny Světlé 
Frantina se nachází vyhlídková skála a její název nás zajímá. Skála se nachází vzdušnou čarou 
0,8 km od Kamenných vrat, ležících jižně nad Výpřeží, 0,95 km od skály Krejčík na vrcholu 
Ještědu, 2,2 km od Dánských kamenů, ležících západně od Výpřeže, 5,7 km od Krkavčích skal 
nad Křižanami a 6,5 km od Čertovy zdi, kterou najdete mezi Českým Dubem a Osečnou. 
 

Jak se toto vyhlídkové skalisko nazývá? 
 
A ještě jedna pomůcka. Nedávno byla podle ní pojmenována jedna mapa OB. 
 
 
 

A CITÁT NAKONEC… 
 

E. Hubbard: 
 
Přítel je ten, kdo o vás ví všechno a má vás pořád stejně rád.  
 
 
 

ORIENŤÁCKÝ ZPĚVNÍK  
 

POHODA 
(Samson Jaroslav Lenk) 
      
     
        C      Emi7 

1. U nás v ulici bydlel pan Svoboda,  
              Ami                                   C  
   že se pořád smál, měl přezdívku Pohoda,  
                     Dmi7                       G7  
   když jsem se ho ptal, jakpak dneska je,  
               C  
   říkával 'pohoda',  
          C                             Emi7  
   měl malej byt, ženu a dvě děti,  
                          Ami                           C  
   v pět vstával do práce, domů šel v půl třetí,  
                 Dmi7                    G7  
   noviny pod paží, cukroví pro děti,     
                C  
   zkrátka pohoda.  
     Dmi7           G7          C         C/H    Ami Ami/G  
   Po domě se povídalo: ten má asi příjem,  
     Dmi7          G7             C      C/H  Ami Ami/G  
   zatímco my nadáváme, vesele si žije,  
        Dmi7           G7              C         C/H   Ami Ami/G  
   a hlavně paní Šulcová ze sousedního bytu  
     D7                                   F                 G7  
   poslouchala za dveřmi a záviděla v skrytu.          



2. Paní Šulcová psala dopisy,     
   co jsou zvláštní tím, že nemaj' podpisy,  
   no a ty, úřade, no a ty počti si,  
   kdo, kde a kolik,  
   dík paní Šulcový, jejímu dopisu  
   rychle pan Svoboda dostal se do spisu,  
   ač není podpisu, je třeba přešetřit,  
   autor se bojí.  
   Na Svobodu začali se ptát neznámí páni,  
   jak u nás ve vchodu, tak u něj v zaměstnání,  
   a i když se nic nenašlo a Svoboda je čistej,  
   lepší na něj dávat pozor, kdo si má být jistej. 

 
  

3. Včera se stěhoval od nás pan Svoboda  
      nějakou samotu někde u Náchoda  
     a já vím určitě, není to náhoda,  
      a tak trochu se bojím,  
      že brzo i my budem hledat samoty, 

      bydlení na stálo, nejen o soboty,  
              kvůli pár Šulcovejm, no a vím na tuty:  
             o to nestojím.  

        
 Usměvavej Svoboda mi totiž hrozně chybí,  
    zjišťuji to ponenáhlu a málo se mi líbí,  
    že Šulcová je na koni, a proto není náhoda,  
         Dmi7                              G7  
    že lidi zdravím úsměvem a odpovídám:  
     C C/H Ami Ami/G  
   [: pohoda ... :]  

 
 
 
 

 
 



FOTOKOUTEK 
 

  
  

 

 

 

 

 

 

Prázdninové akce: 
 

H.S.H Vysočina Cup  (Esterka Krtičková) 

Bohemia Orienteering (Věrka Bradnová) 

PéPéčka  (Petr Kadavý, Vojta Tomanica) 

Advanta Cup (Zuzka Šaffková) 


