DENÍČEK
9.-10.9.2017
CELOSTÁTNÍ ŽEBŘÍČEK – OB OPAVA –
PUSTÁ POLOM – PŘEROVEC, JANKOVEC
Poslední lesní áčkové závody nás donutili jet
až k Opavě. Z Chrastavy jsem jela jediná, a tak
jsem využila tatraňáckého autobusu. Docela se mi
protočily panenky (no, mamce pak taky), když jsem
zjistila, že budeme vyrážet už v 5 hodin ráno z
Ostrého rohu. Málem jsem ten odjezd ani nestihla...
Cestu jsem skoro celou prospala. Když jsme konečně dojeli na shromaždiště, viděli jsme, jak
některé stany sotva odolávají náporu silného větru. V lese naštěstí vítr tolik neřádil, ač by se to
tak mohlo zdát při pohledu na název nejbližší obce.
V sobotu se běžela jako obvykle klasika. Trať nebyla bůhvíjak fyzicky náročná, zato
mapově docela vyškolila nejednoho závodníka. V prostoru závodu byly samé náletové
hustníčky a bordel nebo alespoň pořádně vysoká tráva, ve které nebyly kontroly skoro vidět.
Přesto že jsem neběžela úplně podle svých představ, stačilo to na nejlepší výsledek v této
sezóně v rámci áček (12. místo). Do budoucna je tak pořád co zlepšovat.
Poté, co řidič odbočil párkrát blbě, jsme nakonec přeci jen do Opavy dorazili. Večer jsme
si dali skvělou večeři v restauraci. Já tedy jen nějaké těstoviny, zato kluci se toho nebáli a
objednali si rovnou 1300g vepřové koleno a to jim ještě nestačilo, tak to završili palačinkou! Za
tmy jsme si šli prohlédnout centrum Opavy. Cestou jsme potkali spoustu in-line bruslařů a taky
cyklistů, kteří se účastnili jakési akce uprostřed Opavy. Pak už jsme šli střádat síly na další den.
Jak to tak bývá, skvělý výsledek je následován špatným… Nejinak tomu bylo tento
víkend. První větší chyba přišla na trojce, další následovala na 12. kontrole a vůbec nejhorší
postup jsem zrealizovala na posledním postupu závodu. Cestou na sběrku jsem vůbec nenašla
pěšinku, která k ní přímo vedla, a tak jsem úplně zbytečně ztratila 2,5 minuty. Tak z toho byl
nejhorší výsledek na middlu (31. místo).
V lese fungovalo všechno skvěle, tratě se podle mě povedly. Jinak tedy zázemí závodu
bylo dost ochuzené. Shromaždiště vypadalo spíš jako na oblasťáku. V sobotu tu byl jeden
stánek se sportovním vybavením (tejpky, popisníky atd.), v neděli pak žádný. A catering taky nic
moc. Pořadatelé mají tedy co dohánět.

Markéta Pavlíková

9.-10.9.2017 ZEMSKÝ ŽEBŘÍČEK-ČECHY – OS PÍSEK,
TJ OB ČESKÉ BUDĚJOVICE – KLUKY U PÍSKU –
MEHELNÍK
Poslední B-závody 9. a 10. září letošního roku se
vydařily. Závodilo se v lesích orientačně zajímavém
terénu
s výrazným
vrcholem
píseckého
okolí
Mehelníkem, na mapách „Velký Mehelník“ a
„(ne)Mehelník“, se shromaždištěm u obce Kluky na
loukách pod Mehelníkem. Tratě vedly většinou kolem
Mehelníku. Počasí závodnicky perfektní pro pohodáře.
Nepršelo, teplota, tlak a rosný bod tak akorát. Chrastavu
zastupovalo dvanáct závodnic a závodníků, kteří až na
výjimky dosáhli výborných nebo dobrých výsledků
Společenský program byl perfektní na
shromaždišti TOIky, občerstvení aj. stánky, …, po závodě pak zakončení větší částí výpravy na
večeři v zahrádce restaurace s výborným jídlem a s výhledem na Otavu a nejstarší kamenný
most v Čechách + zapadající slunce, večerní Písek, … Nemělo to chybu a snad nás takové
závody jako byl tento, na jihu, dotlačí ke zvýšenému tréninkovému úsilí a k účasti v B-seriálu
příštího roku. Kdo nebyl, tak neví, o co přišel. Jediná věc, kterou bych si rád odpustil je doprava
přes Prahu a okolí. Ale to je už jiná kapitola. Jo a toho Mehelníku nebylo moc, bylo to tak
akorát. (Vzkaz pro členy KB: Mehelník není medovník)

Milan Ševčík

8.-10.9.2017

DĚTSKÉ SOUSTŘEDĚNÍ NA MUHU

Tentokrát jsme byli v Jizerkách...
Začátek školního roku a zároveň naší podzimní sezony jsme
naplánovali do Jizerek na chatu Muhu.
Odjeli jsme tam v pátek 8. září na soustředění. Hned po
příjezdu, ubytování a večeři jsme se vydali do tmavého nočního
lesa. Byly připraveny tři tratě, na které děti i dospělí
vyrazili s čelovkami a s chutí, někdo i s malým
strachem. Všichni se vrátili spokojeni, že nástrahy tratí
i ten již zmiňovaný strach úspěšně zvládli a unaveni
hupsli do postele. V sobotu hned po snídani jsme odjeli do
Hrabětic a odtud pěšky na Slovanku. Kousek za rozhlednou (kde
se mimochodem konala oslava 150 let rozhledny) jsme rozbili stanoviště
a odtud naši orienťáci vyráželi do lesa. Měli připravené procvičení se v
různých orientačních technikách, tzv. KOMBOTECH. Čekaly je neúplné mapy – např. bez cest
nebo jen s vrstevnicemi a kameny. Kromě kontrol bylo v lese hodně hub a děti se vracely s
plnými náručemi. Zase se všichni vrátili, a tak jsme se odjeli posilnit obědem. Po krátké relaxaci
následoval další trénink, tentokrát v oblasti Maxovského vrchu, formou dlouhých postupů a
shluků kontrol. Jelikož na neděli byly připravené štafety, po sobotní večeři proběhlo jejich
losování. Slavnostní losovačka byla napínavá a zábavná. Následovalo posezení s kytarou,
klávesami a zpěvem a po večerce už celá chata upadla do spravedlivého spánku. Nedělní ráno
nás překvapilo. Z nebe padaly šňůry deště. Všude bylo mokro, nevlídno. Orienťák se však
žádnému počasí nevyhýbá, tudíž po snídani všichni řádně oblečení jsme vyrazili do prostoru

štafet – lesa za chatou Jindřichovka. Tam už naši pečliví pomocníci měli postavený velký stan
(tunel), kde se děti ukryly a čekaly na výběh do lesa. I přes nepřízeň počasí byly štafety velmi
napínavé, nakonec i s nečekaným vítězem. S jejich koncem ustal i déšť, jako by nás chtěl
prověřit, co vydržíme. A všichni vydrželi. Po obědě pak už jen hodnocení účastníků a celého
soustředění a odjezd domů, do Chrastavy.
Dovolte mi ještě poděkovat řidiči L. Matyášovi za bravurní jízdy na úzkých a zničených
silnicích Jizerek, všem pomocníkům z OK Chrastava a v neposlední řadě maminkám a
tatínkům, kteří nás zásobili chutnými pečenými maškrtkami. A ještě něco, dětem tentokrát
dáváme jedničku, byly skvělé.

Pavluška Vokálová

16.-17.9.2017 ČESKÝ POHÁR ŠTAFET + CELOSTÁTNÍ
ŽEBŘÍČEK – OK SLAVIA HRADEC KRÁLOVÉ,
SPORTCENTRUM JIČÍN – MILETÍN, LÁZNĚ BĚLOHRAD,
VOJICE – MILETÍNSKÉ LÁZNĚ, LÁZNĚ BĚLOHRAD,
CHLUM-MAXINEC
Ve dnech 16. - 17.9. se konaly závody Český pohár štafet (B), Česká liga klubů (B),
mistrovství oblasti a Manufaktura Český pohár,
INOV-8 CUP - žebříček A. Z Chrastavy jsme za
Ještědskou oblast jeli tři: já, Sofi Tomanicová a
Filip Kučera. Na závody jsme vyrazili v sobotu
ráno od Penny a vezl nás jeden pán s jednou
paní (už si nepamatuji, jak se jmenují). Po
příjezdu na louku, jsme se vydali na
shromaždiště za ostatními orienťáky z Ještědské
oblasti. Ten pán s tou paní odešli do svého stanu. Když přijela Mery, řekla nám pokyny a
poslala nás, abychom si zkontrolovali číslo čipu. Potom jsme se šli podívat na ukázkovou
předávku. Po chvíli vystartovaly první úseky, ty po doběhu předaly druhým úsekům a ty poté
předaly třetím úsekům. Po doběhu posledních úseků jsme se dozvěděli výsledky. Já jsem
běžela s Bárou Lamačovou a Eliškou Waldhauserovou D12 a doběhly jsme na prvním místě.
Sofi běžela s Terkou Rumlenovou a Štěpánkou Hudskou D14 a skončili na pěkném desátém
místě. Filip skončil se svojí štafetou Tomášem Drahoňovským a Philipem Riby v H12 čtvrtý. Po
vyhlášení jsme jeli opět s těmi lidmi na sprint. Protože pršelo, tak jsme ani nešli na
shromaždiště a zůstali jsme v autě. Na shromaždiště jsme šli až pro popisky. Poté jsme šli na
start a já v můj startovní čas vyběhla. Když jsem doběhla, potkala jsem Sofi s Filipem, i když
jsem věděla, že měli jít na start. Sofi mi řekla, že když se vrátili k autu, bylo zamknuté, takže si
půjčili čipy. Sofi si ode mě ještě půjčila buzolu a popisník, dala mi svoji bundu a rychle šla s
Filipem na start. Já jsem šla k autu, ale to bylo pořád zamčené, a tak jsem čekala, než přijdou
ostatní. Když přišli úplně všichni, tak jsme jeli ke škole, kde jsme měli spát, ale ta byla
zamknutá. Tak jsme se vrátili zpět na shromaždiště a rovnou se podívali, kolikátí jsme. Já jsem
v D12 skončila pátá, Sofi v D14 čtyřicátá třetí a Filip v H12 skončil dvacátý sedmý. Potom jsme
chvíli čekali v libereckém stanu a pak jsme si stoupli pod strom a čekali, až pro nás přijede pan
Hájek. Když přijel, tak jsme si posedali do auta a jeli do školy. Ve škole jsme přespali a druhý
den jsme si sbalili věci a šli na snídani dolů do školní jídelny. Po snídani jsme si vzali všechny
naše věci, dali jsme je Mery do auta a šli s jabloneckým oddílem k autobusu. Mezitím nám Mery
odvezla všechny věci k autobusu, takže když jsme tam přišli, tak jsme si vzali věci a šli s nimi

dovnitř. Po úplném příjezdu a příchodu na shromaždiště jsme se usadili v libereckém stanu. A
potom to zase začalo. Vyběhly první úseky, ty předaly štafetu druhým úsekům a ty následně
třetím úsekům. Po doběhu všech úseků jsme se dozvěděli výsledky. Já a moje štafeta - Juditka
Mellanová a Terka Hájková jsme skončily v D12 druhé. Sofi, Terka Rumlenová a Štěpánka
Hudská skončili desáté v D14. Filip, Ondřej Staňa a Václav Veselý v H14 skončili čtrnáctí.

Týna Matyášová

23.-24.9.2017
MISTROVSTVÍ A VETERANIÁDA ČR
V OB NA KLASICKÉ TRATI – OK CHRASTAVA –
RASPENAVA-U DVORA – PĚTICESTÍ, SKALNÍ BRÁNA
Tomuto mistrovství jsme se věnovali jindy a jinde, tak tuto kapitolku tentokrát přeskočíme. A
jede se dál!

28.9.2017
RUMBURSKÁ LILIE – OBLASTNÍ ŽEBŘÍČEK
+ MIKROSPRINT + SPRINT – ZOOB RUMBURK –
RUMBURK-DYMNÍK
–
DYMNÍK,
DYMNÍKSTONEHENGE, DYMNÍK-FOTBALGOLF
Docela početná výprava z Chrastavy dorazila do areálu fotbalgolfu pod rozhlednou
Dymník, kde nás přivítalo pěkné počasí a lesy plné hub. Některé závodníky překvapila
informace, že je zde volné pořadí kontrol. I přes toto zjištění byla naše výprava úspěšná. V lese
jsme nasbírali plno hub a ještě více medailí.

Jan Březina

Když jsem odstartovala, nejdříve jsem nevěděla kam běžet. Ale pak jsem si řekla, že
poběžím nejdříve na kontrolu č. 87. Ta byla vedle oplocenky, ve které se pásli kozlíci.

Tonička Březinová

30.9.2017
OBLASTNÍ ŽEBŘÍČEK – TJ LOKOMOTIVA
LIBEREC – BEDŘICHOV – VELBLOUD
Tentokrát jsme se vydali na oblastní závod do Bedřichova. Shromaždiště se nacházelo
přímo na bedřichovském stadionu. Start ležel nedaleko silnice vedoucí na Královku. Trochu mě
zmátlo, že jsme ze startu na první kontrolu vybíhali do pravého úhlu, ale srovnala jsem se a
prvních pár kontrol jsem celkem rychle oběhla. Čtvrtou kontrolu jsem chvíli hledala, jelikož to byl
kámen uprostřed kamenného pole. S následujícími kontrolami jsem žádné větší problémy
neměla a nalézala jsem je docela rychle. Ovšem z desáté kontroly jsem odběhla špatným
směrem a místo na jedenáctku jsem dorazila rovnou na dvanáctou kontrolu. Naštěstí však byly
blízko u sebe, tak jsem je rychle oběhla a co nejrychleji pospíchala do cíle. Musím říci, že bylo
velmi pěkné proběhnout se po tomto lese, který znám většinou jenom v zimě, kdy tudy
projíždíme na běžkách.

Vendy Růžičková

1.10.2017
OBLASTNÍ ŽEBŘÍČEK – OK DOKSY –
DOKSY – SPÁLENIŠTĚ
1.10. se konaly závody v Doksech - U Termita. Závody pořádaly DOK-OK Doksy. Běžela
se klasická trať. Jsou zde borovicové lesy bez podrostu, což je můj oblíbený terén. Na start
jsem šla s mamkou, sestrou a Týnou. Start 00 byl v 11:00 a já startovala ve dvacáté minutě.
Hned na první kontrolu jsem udělala chybu, takže mě dohnala Bětka Podrábská, která běžela tři
minuty za mnou. Po zbytek závodu už jsem další chybu neudělala. Nakonec jsem skončila 7. ze
14 a Bětka byla o devatenáct sekund přede mnou.

Sofi Tomanicová

6.10.2017

ZE STUPŇŮ VÍTĚZŮ ROVNOU KE KOMÍNU

Za zpěvu písní zpěváka Jakuba Ondry a komentářů komentátora Davida Jelínka
chrastavští orienťáci opět zazářili při vyhlášení nejlepších sportovců Chrastavy za období
7/2016 – 6/2017. Kdo tam nebyl, mohl jen litovat, protože přišel o dlouhý potlesk a hrdelní zvuky
našeho klubového fanklubu, když naši stoupali na bednu. Na stupně vítězů postupně stoupali:
I. KATEGORIE – CHLAPCI A DÍVKY DO 14 LET
1. místo
Kristýna Matyášová - orientační klub
II. KATEGORIE – DÍVKY A CHLAPCI DO 18 LET
3. místo
Jiří Bek - orientační klub (ten výjimečně nestoupal, protože byl právě zase na nějakém
mistrovství)
III. KATEGORIE - ŽENY A MUŽI
1. místo
Kateřina Kašková - orientační klub
2. místo
Zuzana Šaffková - orientační klub
IV. KATEGORIE – CVIČITEL/CVIČITELKA – TRENÉR/TRENÉRKA
1. místo
Eva Kašková + Pavla Vokálová - orientační klub
V. KATEGORIE – KOLEKTIVY A DRUŽSTVA
3. místo
Alena Ševčíková + Věra Bradnová + Zuzana Šaffková - orientační klub
No, to si opravdu zasloužilo dlouhý potlesk a pazvuky.
A třešnička na dortu na závěr – návštěva kulturního zařízení U komína, kde nám vyhrazený
prostor v sále nestačil. Hlavním bodem programu byla kromě gratulací vyznamenaným
vzájemná děkovačka za perfektní zvládnutí mistrovství a likvidace chlebíčků a nápojového
lístku.

7.-8.10.2017
MISTROVSTVÍ ČR V OB ŠTAFET A
DRUŽSTEV – KVS ŠUMPERK – TŘI DVORY/MORAVSKÝ
KARLOV – MORAVSKÝ KARLOV, U FRANTIŠKA

Ve dnech 07.10. - 08.10.2017 se konalo Mistrovství a veteraniáda ČR štafet a družstev
2017. Štafety „Šumperský divočák“ pořádal KSU - Klub vytrvalostních sportů Šumperk.
V pátek 06.10.2017 večer mnoho nadšených sportovců z orientačních klubů Ještědské
oblasti, mezi které jsem byl nominován i já, vyrazilo autobusem či autem na dlouhou cestu směr
Šumperk. Po příjezdu jsme se ubytovali v tělocvičně a po únavné cestě jsme postupně upadali
do říše snů.
Celý víkend nás provázelo chladné zamračené až sychravé počasí a bohužel marně
jsme vyhlíželi sluníčko, které by nás zahřálo svými hřejivými paprsky.
V sobotu jsme byli rozděleni dle jednotlivých kategorií (D,H nebo MIX = různé pohlaví,
věk a klubová příslušnost) do tříčlenných štafet a v neděli do pětičlenných až osmičlenných
štafet. Zajímavým zpestřením obou závodů byl povinný divácký úsek (kontrola).
Jednotlivé kontroly byly rozestavěny v horském lese v oblasti Hanušovické vrchoviny v
nadmořské výšce cca 600 - 840 m n.m. V lese převažovaly jehličnany s různou průběžností.
Některé hustníky byly tvořeny náletovými dřevinami. V prostoru se nacházela průměrně hustá
nepravidelná síť komunikací všech typů. Údolní části lesa byly podmáčené.
Někteří závodníci měli se štafetami první zkušenost, ale i tak šli do závodů s odhodláním,
že svůj tým nezklamou a budou se snažit o to, aby nedošlo k jejich diskvalifikaci.
Ačkoliv se sportovci z orientačních klubů Ještědské oblasti objevovali na medailových
pozicích minimálně, tak nepropadli trudomyslnosti a odměnou jim byl skvělý orienťácký zážitek.
Všichni zástupci Ještědské oblasti se v neděli 08.10.2017 v pořádku vrátili domu a
nadšené vypravování mladších žáků obměkčilo i maminky, na které čekala hromada mokrého a
zabláceného oblečení.

Filip Kučera

15.10.2017
OBLASTNÍ ŽEBŘÍČEK – TJ TATRAN
JABLONEC – NOVÁ VES NAD NISOU – U MARUŠKY
Závody na Nové Vsi
Sem jsem se fakt těšila…, k tomu parádní počasí a kousek za barákem… Ale jak to tak
bývá, osud hrál s kartami jinak. Dítě ochořelo a manžel fuč, tudíž hlídání nebylo. Psala jsem
večer mail, že pouštím své místo, ať si to v lese za mě užije někdo jiný. Ale mrzutá jsem byla, to
je fakt.

V den závodu jsem sjela na shromaždiště pro Toníčka, kterého nám tam naši přivezli, a
frčela zas zpět domů. Abych zahnala chmury, pustila jsem se do mytí oken a velkého úklidu.
Když jsem doleštila poslední skla, telefon – Přema volal: „Stihl jsem to dřív, kdy ti začínají ty
závody?“ Koukla jsem na hodinky a věděla, že svůj start už nestihnu, ale aspoň zaběhnout
bych si mohla… Rychle jsem se oblékla do závodního a vyrazila znovu na shromaždiště.
K mému štěstí byli ještě volní vakanti v mé kategorii, tak jsem mohla běžet. Ovšem start za 20
minut a 2 km do kopce na něj. Nevadí, třeba to stihnu. Funím na start a poznávám místa, kudy
se chodím občas proběhnout. Každý Chrastavák na mě kouká, co tam dělám, ale nemám čas
nic moc vysvětlovat… Hurá, start, přiběhla jsem těsně na minutu, už jsem v koridoru, uf.
Terén kopcovitý, nepřehledný, zapráskaný. Nic jiného jsem zde taky nečekala. První
kontrolu nacházím v pohodě, na další dvě chybuju. Nějak se nemůžu srovnat s mapou, přijde
mi, že chvilkami neodpovídá realitě… Taťka však v cíli tvrdil, že to bylo OK, tak asi jó. Do cíle
jsem dorazila s úspěšností všech kontrol v čipu, takže spokojenost.
Na shromaždišti převlíknout, koupit buchty – abych nemusela doma péct – a šup zas
zpátky za marody.
Krásné to bylo!

Baru Lankašová

17.10.2017

SCHŮZKA V KAVÁRNĚ

Tentokrát výkonný výbor klubu si nemazal ústa medem, jak se někdy říká, ale ústní
dutinu osladil koktejly a jinými studenými i teplými nápoji v centru Liberce. A tak kavárna Role
mohla zaslechnout spoustu zajímavých informací ohledně naší orienťácké činnosti, ale obsluha
byla slušná a diskrétní a příliš do naší debaty nezasahovala. Nejvíc asi až při závěrečném
zúčtování a následném placení.
Pokud si najdete na naší stránce zápis, tak zjistíte, že se připravovaly závody v příštím
roce i dále, připravovala se členská schůze, vyhodnocoval se přihláškový systém a úpravy
webové stránky, diskutovalo se o grantech, a podobně. No, hledejte a čtěte.

21.10.2017 PŘEBOR KLUBU + OBLASTNÍ ŽEBŘÍČEK –
SLAVIA LIBEREC ORIENTEERING – LIBERECKARLINKY – KARLINKY+
Na závěr letní sezony orientačních běžců se konal
přebor našeho klubu pod patronací členů KB. Letos se
uskutečnil v rámci závodu oblastního žebříčku pořádaném
VLI, se shromaždištěm v Liberci v Horním Hanychově vedle
střechy parkovacího objektu.
Přebor se uskutečnil na klasické trati v kategorii H21K a D21K bez ohledu na věk,
přičemž v mužské kategorii mohly startovat i ženy, zejména mladších ročníků. A jako slušně
vychovaní jsme si na sebe vzali pěknou kravatu, vázanku nebo motýlka, někteří měli i slušivé
sako. Tváře jsme si vyzdobili vlaječkami, srdíčky, atd. Někteří si omalovali celý obličej (pirát,
kočička, …) A takto vyzdobeni jsme se vydali do lesa.
Podmínky pro běh byly dobré, neboť bylo zataženo, téměř bezvětří. Na start cca
1200m. Na shromaždišti u svého jména jsem se podíval na startovní čas, kde bylo uvedeno 60,
a po převlečení do sportovního jsem s rezervou vyrazil ke startu.
Když jsem chtěl potom na startu v uvedenou dobu vejít do koridoru, pořadatelé mě při
kontrole čipu vykázali ven. Hned vzápětí mě upozornil Petr, můj syn stojící za mnou, že se
snažím jít do koridoru na jeho startovní čas. Šel jsem se podívat na vyvěšené startovky, a tam
jsem zjistil, že startuji asi o 45 min. později. To mě trochu zaskočilo, protože jsem byl již
rozcvičen a zahřát na optimální běžeckou teplotu se zvýšenou tepovou frekvencí. Musel jsem
následně u startu nasadit pravidelný udržovací pohyb, čímž jsem se dost vyčerpal, takže mě
cca 15 min. před vstupem do koridoru kromě většího chladotepla vyschlo trochu i v krku.
Potůček na napití jsem žádný neviděl, a ani větší listy, na kterých by byla voda, a mohl je olízat,
jsem nenašel. Naštěstí dobří kamarádi existují a jeden z nich, shodou okolností náš klubák,
pochopil moji svízelnou situaci a zaběhl mi do cíle, který podle jeho slov snad byl nedaleko, pro
kelímek vody, čímž mu tímto znovu děkuji. A tak těsně před vstupem do koridoru jsem se lehce
napil a okamžitě jsem začal blaženě pociťovat jak chladoteplo v mém těle se mění plynule v
teplochlad.
V předstartovním koridoru mě pořadatel Tomáš Poloprutský upozornil na vedle startující
mladou slečnu, ať mi moc neuteče, že to je reprezentantka z Brna (vyhrála kategorii T). Tato
mladá krasavice po ostrém startu do kopce ihned vypálila rychlostí auta F1, takže jsem měl
oprávněný pocit, že pořád stojím na místě. Na kontrolu č. 1 jsem si rozmyslel přesný postup,
nadeběhl široký hustník a v jeho nejužším místě jsem jej překonal. Ovšem zapomněl jsem, že
mám pak běžet zpět dolů skoro dvě vrstevky a místo toho hledal kontrolu jen ve vodorovném
směru. Krásný les. Na prvního mě to stálo více než 11 minut. Ale pak to již šlo, s nějakými
menšími i malými chybkami v dohledávkách. Byl to hodně běžecký terén, místy s využitím cest,
kontroly čitelné. Na delším asfaltovém přeběhu před koncem závodu mě lehce předběhla
Markétka P. To už mne moc nedeprimovalo, ale MP z KB jsem se tím radši nepochlubil. To by
byly zase řeči!
Děkuji tímto za klub KB všem, kteří tento závod absolvovali, zejména těm závodnicím,
co běhají v žebříčku zcela jiné kategorie. Patří jim moje uznání a velký obdiv. A pomocníkům
z klubu děkuji za zajištění cen pro všechny a pomoc při vyhlašování. Po skončení proběhlo na
shromaždišti vyhlášení klubového přeboru a všichni účastníci obdrželi pěkné ceny.
Konečné umístění nejlepších v jednotlivých kategoriích:
D 21K
1. Domča Pachnerová, 2. Vendy Růžičková, 3. Týna Matyášová
H 21K
1. Ivan Vydra, 2. Petr Kadavý, 3. Katka Kašková

Zdenek Kadavý

22.10.2017
OBLASTNÍ ŽEBŘÍČEK – SOK TURNOV –
SKOKOVY – SKOKOVY

Přijeli jsme na shromaždiště. Pršelo a bylo zataženo, proto se mi do lesa moc nechtělo. Když
jsem přišel na start, první špatná věc bylo měřítko 1:7500, takže jsem moji první kontrolu
přeběhl asi o dvacet metrů. Druhou kontrolu jsem našel dobře a měl jsem radost, že tam byli
dva kluci z mojí kategorie, kteří startovali o deset minut dříve než já. Když jsem doběhl tak
svítilo sluníčko. Vyčetl jsem si a tak strašně to nedopadlo, protože táta vynechal dvě kontroly.
Tyhle závody se mi moc nepovedly, ale moc mi to nevadí.

Kája Březina

29.10.2017 OBLASTNÍ ŽEBŘÍČEK – TJ STADION NOVÝ
BOR, KOB KAMENICKÝ ŠENOV – DOKSY – KRÁLŮV
STOLEC
Jak jsem nevyhrál
Konečně jsem měl šanci!
Úplně ideální počasí. Vítr tančil piruety, stromy padaly k zemi jak
domino, těžké mraky pokryly oblohu jak vojenská deka, krtci, jezevci,
medvědi zalezli do nor a chystali se k zimnímu spánku, dokonce i všichni
soupeři zalezli taky do děr. To byla voda na můj mlejn. Při pohledu z okna
jsem okamžitě před zrcadlem začal nacvičovat vítězný úsměv, několikrát
jsem na chodbě vystoupal schody, abych se na bedně neztrapnil, i tu
kravatu z klubového přeboru jsem měl s vyžehlenými puky připravenou. Už
jen vyčistit zuby a vyhřebelcovat kštici. Oblékl jsem si nedělní dederony,
jako jediný závodník poběžím přece tak, abych se nepoblátil, černý sako
jsem nechal doma, připadalo mi na vítěze dost ponuré (užiju si ho jindy,
ještě tam mám myrtu od poslední svatby). Sedím v autě, svými vycíděnými
zuby se usmívám na sousedy, kteří zatloukají okna prkny a lezou do
domovního krytu.
A v tom ta rána nelítostného osudu přišla!
SMS-ka – závody zrušeny!!!!!! Marně přemlouvám Pavlušku, že mě
třeba do lesa pořadatel pustí, přece ceny pro vítěze a buchty z bufíku jen
tak nevyhodí. Vezmu si klidně na startu i tři mapy, aby nepřišly vniveč, budu
v lese dokonce i tři hodiny, aby cílaři si to trochu užili. Jako vždy, Pavlušku
jsem nepřemluvil. A tak zhrzeně sedím doma v kopačkách, kravatě a s
vyčištěnými zuby. Taková šance, a zase prd. Abych si to alespoň trochu
užil, vylezl jsem na schůdky na otírání prachu ze skříní a kynul kolem
procházející Pavlušce. Bohužel, vzhledem k tomu, že jsem pod trvalou péčí
otiatrů, neslyšel jsem její aplaus, ovace a vyvolávání vítěze. Jenom rukou
odháněla před čelem krouživými pohyby pravděpodobně dotěrnou mouchu.
No, nic není ztraceno, taková situace se s velkou pravděpodobností
opakuje jednou za sto let, a to už určitě vyhraju!!!

Kryšpín

DALŠÍ ČINNOST TELEGRAFICKY
╠

Nejbližší pořadatelská činnost je narýsována:
21.-22.4.2018 – SAXBO v Lückendorfu (my v neděli na nové mapě, kterou pro nás
připravil Petr Uher),
23.9.2018 – Chrastavský pohárek v Raspenavě (v neděli na Skalní bráně).

╠

Trochu vzdálenější budoucnost – hlásíme se do konkurzu na pořádání závodu ČSOS
v roce 2019.

╠

Kromě nočáků probíhá i Bor Cup, kam máte všichni možnost vyrazit jako Vojta Tomanica
na ten první.

╠

Pro tréninkové účely jsme zakoupili dalších 10 ks SI krabiček.

ZPRÁVIČKY
GRATULACE
O nejlepších sportovcích Chrastavy jsme psali před pár stránkami, a tak se vrhneme hned na
prosincové a lednové narozence.
2.12.
7.12.
8.12.
20.12.
22.12.
23.12.
29.12.

Ája Jeřábková
Bára Cihlářová
Esterka Krtičková
Tonička Březinová
Dominika Pachnerová
Petr Holan st.
Karel Lusk

6.1.
6.1.
7.1.
8.1.
12.1.
15.1.
16.1.
16.1.
17.1.
21.1.
27.1.
27.1.
27.1.
29.1.

Martin Husák
Bára Lipenská
Oli Lusková
Jana Čechlovská
Marek Veselý
Milan Pavlík
Martin Švancar
Zdeněk Sychra
Pavel Pachner
Míša Březinová
Ivča Gorčicová
Bára Ježková
Luděk Paluba
Luky Houda

A někteří z nich se mohou pyšnit kulatinami až půlkulatinami. Jsou to: Ája, Esterka, Dominika,
Martin H., Zdeněk, Bára J., Luděk a Luky. Všem, včetně nekulatin přejeme důstojné oslavy a
příjemný pobyt mezi námi neoslavenci.

AUTOR OBÁLKY
Představu, jak by měla vypadat správná mapa pro OB, ztvárnil Jannik Diener z Německa.
Zřejmě tam mají trochu jiný mapový klíč. Každopádně mu ale děkujeme a těšíme se na obrázky
od dalších autorů.

PŘÍJMY A VÝDAJE
Bod jedna:
Od Libereckého kraje jsme na M ČR dostali necelý grant ve výši 108 000,- Kč (zbytek do
120 000,- Kč má být ještě doplacen).
Bod dva:
Jak dopadlo finančně letošní SAXBO máte ve vložené příloze.
Bod tři:
M ČR se ještě počítá, chybí některé položky.
Bod čtyři:
10 ks tréninkových SI krabiček nás přišlo na 34 390,- Kč.

NAŠI REPREZENTANTI
Jako tři mušketýři jsou naši čtyři zástupci v nové sezóně LOB – jmenovitě, abecedně:
Katka Kašková, Markéta Pavlíková, Jarda Polák a Vendy Růžičková.
První závody v Krušných horách jsou už v prosinci.

ŽEBŘÍČEK AKTIVITY
Rok utekl jako voda a už je zase na čase zavzpomínat a vyplnit do konce ledna po přihlášení
na naší stránce v rubrice Žebříček aktivity, co jste pro klub v roce 2017 vykonali. Pokud se dílo
nezdaří, je možné vše nahlásit Báře Lankašové.

ROČENKA 2017
Na všední i nevšední zážitky z domova i ze zahraničí, zpracované písemnou formou do
připravované Ročenky, se už těšíme. Už se na ní pracuje, tak můžete příspěvky posílat hned,
nejdéle do Vánoc.

CO NÁS ČEKÁ V PŘÍŠTÍM ROCE?
(zatím předběžně)
Zima, lyže, hlava:
16.-17.12.2017
13.-14.1.2018
20.-21.1.2018

CŽ LOB – KT, KL
M ČR KL, Š, CŽ LOB – KT
M ČR S, KT, CŽ LOB – KL

11.-12.2.2018

CŽ LOB

Carlsfeld, Krušné hory (GER)
Studenec (STH)
Mariánské Lázně, Flossenbürg
(MLA+ GER)
?????

Jaro, léto, podzim, nohy, hlava:
(celostátně, oblastní žebříček není dosud uzavřen)
24. 3.
14. 4.
15. 4.
22. 4.
5. 5.
5. 5.
6. 5.
6. 5.
19. 5.
20. 5.
26. 5.
26. 5.
27. 5.
6. 6.
9. 6.
9. 6.
9. 6.
10. 6.
10. 6.
10. 6.
23. - 24. 6.

Český pohár štafet
Mistrovství a Veteraniáda ČR v nočním OB
Český pohár, žebříček A - sprint
Český pohár štafet
Žebříček A, žebříček B-Čechy západ - krátká trať
Žebříček B-Čechy východ - klasická trať
Žebříček A, žebříček B-Čechy západ - klasická trať
Žebříček B-Čechy východ - krátká trať
Mistrovství a Veteraniáda ČR ve sprintu
Český pohár, žebříček A - krátká trať
Český pohár štafet
Český pohár, žebříček A - sprint
Český pohár štafet,
Celostátní finále Přeboru škol
Český pohár, žebříček A - krátká trať
Žebříček B-Čechy západ - klasická trať
Žebříček B-Čechy východ - klasická trať
Český pohár, žebříček A - klasická trať
Žebříček B-Čechy západ - krátká trať
Žebříček B-Čechy východ - krátká trať
Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati

PHK
STH
SJC
LCE
PGP
PHK
PGP
PHK
VTA
VTA
LPM
VPM
LPM
LPU
ASU
KRL
SJH
ASU
KRL
SJH
TBM

8. 9.
8. 9.
9. 9.
9. 9.
15. - 16. 9.
28. 9.
29. 9.
30. 9.
13. 10.
14. 10.

Český pohár, žebříček A, žebříček B-Čechy západ - krátká trať
Žebříček B-Čechy východ - klasická trať
Český pohár, žebříček A, žebříček B-Čechy západ - klasická trať
Žebříček B-Čechy východ - krátká trať
Mistrovství a Veteraniáda ČR na klasické trati
Mistrovství a Veteraniáda ČR sprintových štafet
Český pohár štafet
Český pohár štafet
Mistrovství a Veteraniáda ČR štafet
Mistrovství a Veteraniáda ČR klubů a oblastních výběrů žactva

BOR
SJI
BOR
SJI
JPV
TZL
TZL
TZL
EKP
EKP

Vícedenní závody
30. 3. - 1. 4.
Velikonoce ve skalách (Jestřebí)
29. 6. - 1. 7.
Cena střední Moravy (Suchý)
6. - 8. 7.
Veteran Cup - open 2018 (Brumbárov)
13. - 15. 7.
H.S.H. Vysočina cup
20. - 22. 7.
Grand prix Silesia (Mokré Lazce - Přerovec)
27. - 29. 7.
Šumperský divočák (Moravský Karlov)
3. - 5. 8.
Rumpál 2018 (Luhačovice)
10. - 12. 8.
Rumcajsovy míle
17. - 19. 8.
Magnus cup (Javorník)
24. - 26. 8.
Pěkné prázdniny s OB v Českém ráji (Branžež)
31. 8. - 2. 9.
Cena východních Čech
31. 8. - 2. 9.
West cup (Nejdek)

DKP
JPV
VAM
CHT
AOP
KSU
LCE
SJC
ASU
TUR
PHK
NEK

Jaro, léto, podzim, kolo, hlava:
12.-13.5.
19.-20.5.
2.-3.6.
16.-17.6.
23.-24.6.

Middle + Long
Middle + Long
Middle + M ČR Sprint + M ČR Štafety
M ČR Middle + M ČR Long
Middle + Long

VBA
TZL
SKV
GIG
VLI

15.-16.9.
28.-30.9.
20.-21.10.

Middle + Long
Sprint + Middle + Long
Middle + Sprint + M ČR Družstva

BOR
SPC
SBK

Zima, nohy, hlava:
14. ročník Bor Cupu (odkaz na naší stránce):
19.11.2017
3.12.2017
17.12.2017
7.1.2018
21.1.2018
4.2.2018
18.2.2018
4.3.2018

Pavlovcovi
Pekka
Duda
Lamač
Doškář
Katka Kašková
Martijan
Pekka

Zima, čelovka, nohy, hlava:
Jizerská noční liga (pojato jako noční tréninky, odkaz na naší stránce):
15.11.2017
Vojta Peterka
29.11.2017
J. + M. Rydlovi
20.12.2017
Martijan
10.1.2018
Šulda
24.1.2018
Pavel Kubát a Janča Valešová
7.2.2018
Matějíček
Liga není ještě uzavřena, jsou tam ještě volné termíny.

VÝSLEDKY ZE SVĚTOVÝCH AKCÍ
SVĚTOVÝ POHÁR V OB – 25.-27.8.2017 – CÉSIS, LOTYŠSKO
Krátká trať
Ženy
Muži

Štafety
Ženy
Muži

1. Gemperle (RUS) 38,56, 2. Hauswirth (SUI) 39,21, 3. Teini (FIN) 39,47, 22.
Horčičková 42,31, 29. Indráková 43,30, 32. Knapová 43,41, 57. Hrušková 47,20
1. Lundanes (NOR) 35,57, 2. Kyburz (SUI) 36,41, 3. Bergman (SWE) 37,13, 11.
Král 39,25, 13. Šedivý 39,35, 41. Petržela 42,13, 55. Hubáček 43,38, 59. Nykodým
44,00, 71. Kubelka 45,20, 49. Minář 46,21

1. SUI 103,35, 2. SWE 103,36, 3. FIN 105,25, 8. CZE (Indráková, Horčičková,
Knapová) 117,52
1. SWE 126,21, 2. SUI 127,29, 3. RUS 127,52, 8. CZE (Nykodým, Hubáček,
Kubelka) 133,13

Sprint – finále
Ženy
1. Alexandersson (SWE) 15,22, 2. Gemperle (RUS) 16,01, 3. Hauswirth (SUI)
16,04, 30. Knapová 17,34
Muži

1. Král 15,08, 2. Lysell (SWE) 15,13, 3. Kyburz (SUI) 15,15, 15. Nykodým 15,56

MISTROVSTVÍ SVĚTA V MTBO – 19.-27.8.2017 – VILNIUS, LITVA
Krátká trať
Ženy
Muži

1. Vinogradova (RUS) 63,49, 2. Tichovská 65,21, 3. Benham (GBR) 67,20, 21.
Paulíčková 85,25, 24. Nováková 85,57, 34. Březinová 95,07
1. Bogar 68,07, 2. Foliforov (RUS) 69,01, 3. Gluhov (RUS) 69,50, 6. Stránský
71,05, 8. Ludvík 71,48, 13. Svoboda 73,54, 16. Hradil 75,13, 33. Laciga 81,42

Hromadný start
Ženy
1. Benham (GBR)74,41, 2. Vinogradova (RUS) 75,43, 3. Barlet (FRA) 76,15, 9.
Tichovská 81,17, 20. Nováková 82,58, 25. Březinová 89,56, 32. Paulíčková 91,45
Muži
Štafety
Ženy
Muži
Klasika
Ženy
Muži

Sprint
Ženy
Muži

1. Dallavalle (ITA) 80,04, 2. Gritsan (RUS), Braendli (SUI), Hradil 80,06, 7. Ludvík
80,11, 9. Bogar 80,41, 20. Laciga 83,42, 22. Stránský 84,32, 26. Svoboda 84,59
1. FIN 151,18, 2. FRA 154,36, 3. RUS 154,48, 6. CZE (Nováková, Březinová,
Tichovská) 158,50
1. CZE (Stránský, Ludvík, Bogár) 156,17, 2. FIN 160,09, 3. RUS 160,11
1. Benham (GBR) 112,40, 2. Tichovská 113,11, 3. Vinogradova (RUS) 113,27, 9.
Březinová 119,39, 12. Nováková 123,44
1. Soegaard (DEN) 112,31, 2. Hradil 115,46, 3. Foliforov (RUS) 116,04, 4. Ludvík
116,50, 12. Bogár 120,21, 15. Stránský 121,07, 19. Svoboda 125,33

1. Hara (FIN) 24,34, 2. Benham (GBR) 25,33, 3. Vinogradova (RUS) 25,54, 8.
Tichovská 26,40, 19. Nováková 28,41, 21. Březinová 29,14, 35. Paulíčková 31,31
1. Medvedev (RUS) 22,57, 2. Laurila (FIN) 23,57, 3. Malsroos (EST) 24,05, 5. Laciga 24,31, 11. Bogár 25,07, 24. Hradil 26,16, 25. Svoboda 26,17, 28. Stránský
26,53

JUNIORSKÉ MISTROVSTVÍ SVĚTA V MTBO – 19.-27.8.2017 – VILNIUS,
LITVA
Krátká trať
Juniorky
Junioři

1. Kubínová 54,52, 2. Mackie (AUS) 56,51, 3. Sukholovskaya (RUS) 57,55, 6.
Králová 60,39, 9. Grycová 65,19
1. Deriaz (FRA) 59,47, 2. Steinthal (DEN) 62,20, 3. Dott (FRA) 62,34, 4. Hašek
64,02, 5. Ludvík 64,30, 29. Kanta 81,04

Hromadný start
Juniorky
1. Michnovič (LTU) 75,00, 2. Sipos (FRA) 75,04, 3. Kubínová 76,47, 6. Králová
78,44, 17. Grycová 86,24
Junioři

1. Steinthal (DEN) 77,38, 2. Hašek 77,42, 3. Kanta 77,43, 5. Ludvík 79,27

Štafety
Juniorky

1. FIN 139,32, 2. RUS 143,08, 3. CZE (Grycová, Králová, Kubínová) 143,26

Junioři

1. FIN 130,57, 2. CZE (Hašek, Ludvík, Kanta) 139,01, 3. FRA 141,07

Klasika
Juniorky
Junioři

Sprint
Juniorky
Junioři

1. Kubínová 101,05, 2. Raichon (FRA) 103,42, 3. Michnovič (LTU) 103,47, 10.
Králová 110,43, 12. Grycová 114,41
1. Steinthal (DEN) 91,27, 2. Jaeggi (SUI) 94,15, 3. Kalvaitis (LTU) 94,26, 6.
Ludvík 97,31, 14. Kanta 100,38, 23. Hašek 106,32
1. Devillers (FRA) 20,01, 2. Michnovič (LTU) 20,26, 3. Sevbo (RUS) 21,24, 11.
Králová 22,55, 12. Kubínová 23,08, 15. Grycová 23,26
1. Balev (RUS) 18,11, 2. Deriaz (FRA) 18,52, 3. Lilja (FIN) 19,23, 4. Ludvík 19,35

JUNIORSKÝ EVROPSKÝ POHÁR – 28.9.-1.10.2017 – FÜRSTENFELD,
RAKOUSKO
Štafety
Ženy
Muži
Klasika
D 18
D 20

H 18
H 20

Sprint
D 18
D 20

1. SUI 87,35, 2. RUS 89,21, 3. DEN 91,49, 5. CZE (Čechová, Chaloupská,
Janošíková) 93,08
1. CZE (Sýkora, Křivda, Vandas) 91,32, 2. SWE 93,09, 3. SUI 93,03
1. Obro (DEN) 45,03, 2. Probst (SUI) 47,05, 3. Molloy (GBR) 47,16, 11. Peterová
50,44, 17. Zlámalová 52,20, 23. Thýnová 53,40, 56. Firešová 62,52
1. Aebersold (SUI) 55,09, 2. Trummer (AUT) 55,26, 3. Janošíková 55,27, 10.
Chaloupská 59,38, 17. Čechová 62,51, 18. Vyhnálková 63,29, 36. Korpasová
74,19
1. Jonsson (NOR) 47,14, 2. Fencl 48,55, 3. Bonek (AUT) 50,14, 11. Bořánek
52,42, 14. Kavalír 53,00, 30. Roudný 57,08, 32. Horčička 57,38, 42. Metelka 61,16
1. Hadorn (SUI) 51,29, 2. Kuleshov (RUS) 54,26, 3. Sýkora 65,58, 15. Hirš 59,31,
19. Křivda 59,50, 24. Vandas 60,53, 30. Černocký 62,38, 45. Bendák 66,43

1. Bjornstad (NOR) 12,54, 2. Gardonyi (HUN) 13,28, 3. Molloy (GBR) 13,37, 26.
Zlámalová 14,52, 29. Thýnová 14,57, 33. Peterová 15,03, 48. Firešová 16,10
1. Dvorianskaya (RUS) 15,05, 2. Aebischer (SUI) 15,17, 3. Aebersold (SUI) 15,31,
6. Janošíková 15,59, 18. Čechová 17,17, 22. Chaloupská 17,29, 23. Vyhnálková
17,32, 35. Korpasová 18,29

1. Jonsson (NOR) 13,01, 2. Bonek (AUT) 13,30, 3. Polsini (SUI) 13,38, 10. Horčička 14,13, 23. Bořánek 14,42, 26. Fencl 14,50, 27. Roudný 14,54, 39. Metelka
15,25, 43. Kavalír 15,49
1. Hadorn (SUI) 14,02, 2. Krusenstierna (SWE) 14,24, 3. Havard (NOR) 14,38, 5.
Vandas 14,54, 6. Hirš 15,00, 10. Křivda 15,20, 16. Sýkora 15,27, 26. Bendák
15,49, 33. Černocký 16,01

H 18

H 20

SVĚTOVÝ POHÁR
ŠVÝCARSKO

Klasika
Ženy

Muži

–

29.9.-1.10.2017

–

GRINDELWALD,

1. Roos (SUI) 70,02, 2. Hauswirth (SUI) 71,28, 3. Gemperle )RUS) 74,01, 17. Horčičková 78,47, 18. Knapová 78,52, 36. Hrušková 86,03, 39. Indráková 86,20, 42.
Mechlová 86,43
1. Kyburz (SUI) 83,35, 2. Lundanes (NOR) 85,05, 3. Daehli (NOR) 87,37, 12. Král
93,21, 16. Nykodým 95,55, 25. Šedivý 99,53, 42. Kubelka 103,34, 62. Minář
109,11, 76. Hubáček 127,58

Krátká trať
Ženy

Muži

V OB

1. Alexandersson (SWE) 35,09, 2. Roos (SUI) 36,24, 3. Gemperle (RUS) 36,58,
18. Horčičková 39,45, 37. Knapová 42,20, 47. Mechlová 44,09, 54. Zháňalová
45,05
1. Kyburz (SUI) 33,31, 2. Hubmann (SUI) 34,27, 3. Svensk (SWE) 35,28, 7. Král
36,46, 20. Kubelka 38,08, 45. Nykodým 40,09, 52. Petržela 40,45, 53. Minář 40,48
85. Hubáček 50,30

Sprintové smíšené štafety
1. SWE 57,48, 2. NOR 57,57, 3. SUI 58,11, 6. CZE (Horčičková, Kubelka, Král,
Knapová) 59,35

VOLNÉ PŘÍLOHY
╠

V příloze se dozvíte, jak dopadlo letošní jarní SAXBO – připravila Pavluška.

ZAJÍMAVOSTI
Článek, který pro Chrastavské listy zpracovala Eva Kašková (nezkráceno):

MISTROVSTVÍ A VETERANIÁDA ČR NA KLASICKÉ
TRATI
Rádi vás podrobněji seznámíme s tím, co jsme všechno museli zvládnout, aby MČR a
veteraniáda na klasické trati v naší režii proběhly k plné spokojenosti nejen nás, ale hlavně
závodníků a dalších činovníků. Byli jsme také limitováni požadavky Českého svazu orientačních
sportů (ČSOS). Na tuto mega akci jsme se připravovali více jak rok. Naše činnost
nepředstavovala zapojení jen ve dny závodu, ale i mnoho dní a hodin předtím i potom.
DRUH ZÁVODU – Mistrovství a veteraniáda ČR na klasické trati, Manufaktura Český pohár,
INOV-8-žebříček A, závod WRE (světový ranking), veřejný závod
Závody se konaly pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Bc. M. Půty.
DATUM – 23.-24.9.2017
PROGRAM – sobota-kvalifikace, neděle-finále (závod WRE pro kategorie D21A a H21A)
CENTRUM – Raspenava, U Dvora
PROSTOR ZÁVODU – Raspenava - Oldřichovské sedlo-hranice NPR Jizerskohorské bučinyKančí vrch-Větrov
FUNKCIONÁŘI – ředitel závodu V. Vokál, hlavní rozhodčí D. Pachnerová, stavitelé tratí J.
Polák, K. Kašková
POŘADATELÉ – přes 120 dospělých a dětí z OK Chrastava a ostatních nečlenů, kteří nám
pomáhali. Všem patří velká pochvala a dík!
MAPA – profesionální mapaři, hlavní kartograf R. Horký, pomáhal J. Drbal - rok práce, prostor
zhruba 10km čtverečních, kvalifikace: mapy Pěticestí v měřítku 1 : 10 000, 1 : 15 000, finále:
mapy Skalní brána 1 : 10 000, 1 : 15 000; mapy se tiskly i s tratěmi v Jilemnici a Žaketu Praha

KATEGORIE – mistrovské pro muže i ženy stáří 16,18,20,21(prestižní), veteránské od 35 let
výše (poslední ženská kategorie 70 let, muži 80 let), veřejné, sobota: 1515 závodníků, neděle:
1410 závodníků
TRATĚ – Každý den (některé rozběhy např. H/D21 měly skupiny A, B, C, D) bylo připraveno
mnoho různých tratí: kvalifikace 47, finále 64. Tratě se plánovaly mnoho měsíců dopředu, což
obnášelo nespočet dnů strávených přímo v lese a následně večerů a nocí u počítače.
PROPAGACE ZÁVODU – založení webových stránek naším klubem, informace na Facebooku,
vydání oficiálního bulletinu, tisk (Mladá fronta Dnes, Liberecký deník, Chrastavské listy),
plakáty, samolepky, vývěska u muzea, televizní záznam TV Chrastava a Česká televize sport

SPONZOŘI – akce byla ekonomicky velmi náročná, takže jsme sháněli finanční dary a ceny pro
vítěze, kde se dalo. Celkem přispělo 14 firem (z chrastavských – MÚ Chrastava: 40 000Kč,
Lékárna Chrastava, Farma Vysoká, RECo desing). Všem moc děkujeme.
SHROMAŽDIŠTĚ - na zelené pronajaté soukromé louce byly postaveny:
- stany pro prezentaci, počítačovou techniku, moderování, VIP, výsledky, doping, zdravotní
záchrannou službu, občerstvení v cíli pro závodníky, retro výstavku, dětský koutek, catering,
jídelnu, občerstvení
- prodejní stánky se sportovním zbožím
- klubové stany (tzv. tunely)
- oblouk pro vyhlašování vítězů
TECHNIKA NA SHROMAŽDIŠTI – počítače (vyčítání čipů závodníků v cíli, zpracování
výsledků, sestavení startovních listin), stanoviště RACOMu (příjem mezičasů z průběhu závodu
v lese), moderátorské stanoviště (komentování závodu), velkoplošná obrazovka (přenos finále
z lesa, porovnávání volby postupů závodníků, kteří běželi s GPS jednotkami…), reportéři ČT
sport
TECHNIKA V LESE – elektrické startovací hodiny, každý den v terénu 90 kontrol
s elektronickými krabičkami (závodník si pomocí čipu označí průběh kontrolou), radiokontroly
RACOMu, tři stanoviště ČT sport
START – v sobotu i v neděli dva starty, S1 pro mistrovské kategorie i s karanténou (závodníci
zde musí být izolováni, aby nedošlo k prozrazení informací)
OBČERSTVOVACÍ STANOVIŠTĚ V LESE – každý den 22
CÍL – připraveny dvě série sáčků na mapy pro 145 klubů (v tom i cizinci: Velká Británie, Litva,
Maďarsko, Slovensko, Polsko, Německo)
WC – chemické záchody TOI TOI (shromaždiště 16, starty 8, karanténa 2, celkem 26 kusů)
MYTÍ – cisterna chrastavských hasičů a plastová umyvadla
PARKOVIŠTĚ – na pronajaté soukromé louce denně téměř 500 aut
HODNOCENÍ – celkově jsme získali od komise hodnotitelů velmi dobrou známku 1,79, čímž
jsme se umístili na 3. místě při posuzování všech pořádaných závodů v ČR v roce 2017.
Samotnými běžci byly naše závody hodnoceny velice kladně. Jediné, v čem jsme je “zklamali“,
bylo počasí – šlo o nejhorší zářijový víkend za posledních 6 let (déšť, mlha, zima), jak uváděli
meteorologové.
Určitě v tomto příspěvku není uvedeno všechno, co se dělalo. Jedno jsme si však při této
náročné akci potvrdili – umíme spojit síly a um (i když to někdy bolí, stojí spoustu času …) a
dotáhnout vše až do konce.
Neměli jsme se za co stydět a OK Chrastava i město Chrastavu jsme reprezentovali opravdu
důstojně.

Eva Kašková, OK Chrastava

ČEŠTINÁŘSKÉ POSEZENÍ č. 25
Na neděli 29. října 2017 jsme se někteří obzvláště těšili. Ten den se měl totiž konat
poslední orienťák Ještědské oblasti. Od čtvrtka se začaly objevovat JOBOVKY, že o víkendu
mají být nepříznivé klimatické podmínky (vichřice, déšť…). Pojedeme, nepojedeme?
„NEMALUJTE ČERTA NA ZEĎ,“ říkali mnozí. Jak to dopadlo, víme (závody byly odvolány),
ale víme také, proč se říká jobovka, Jobova zvěst, proč nemáme malovat čerta na zeď?
Job je titulní postava stejnojmenné starozákonní knihy. Podle ní žil v arabské zemi Ús
člověk jménem Job. Všichni ho měli rádi a vážili si ho pro jeho dobrotu, spravedlivost a
bezúhonnost. Byl bohatý, avšak žil prostě. Měl deset dětí (7 synů a 3 dcery), které se
pravidelně scházely. O jeho velká stáda dobytka (7 000 ovcí, 3 000 velbloudů, 500 spřežení
skotu a 500 oslic) se staralo služebnictvo.

Bůh měl z této rodiny radost. Ale ďábel namítal, že je lehké velebit Boha, má-li všeho
hojnost a dostatek, ale přijde-li o bohatství, pak teprve Bohu zlořečí. Nakonec přesvědčil Boha,
aby mu dovolil Joba vyzkoušet. A satan se činil. Nepřátelé přepadli Jobova stáda volů a oslic,
pobili pastýře a zvířata odvedli. Na jiná stáda se snesl z nebe oheň a zničil je. Chaldejci sebrali
všechny velbloudy, služebníky zabili. Pak přišla rána nejtěžší. Všichni sourozenci hodovali u
nejstaršího bratra, když od pouště se strhl prudký vichr, opřel se o stěny domu, které se zřítily
na děti, a ty zemřely. Tak se v jednu chvíli ze zámožného muže stal žebrák a ze šťastného otce
osamělý muž. Job byl zdrcen, ale nerouhal se. Bůh dal, měl tedy právo vzít. Job chválil dál
Boha. Lucifer tedy opět zaútočil. Seslal na Joba hrozné vředy (malomocenství). Job si sedl na
smetiště, kde si střepinami stíral hnis. Všichni kolem něho nevěřili, že by se něčím neprovinil.
Takhle by Bůh nenechal nevinného člověka trpět! Job stále tvrdil, že byl a je bez viny a
spravedlivý. Ve zkoušce tedy obstál a satan musel doznat svou prohru. Bůh Joba uzdravil,
rozmnožil jeho majetek a narodilo se mu znovu 7 synů a 3 dcery.
Tedy - JOBOVA ZVĚST je zpráva o nečekané ráně osudu, sdělení neblahé události,
zdrcující zpráva (lidově JOBOVKA).
NEMALUJ ČERTA NA ZEĎ
znamená: nepřivolávej neštěstí, nestraš.
Odedávna chápali lidé život jako nekonečný zápas dobra a zla. Dobro ztělesňovala
božstva, bohové či jediný Bůh, zlo ďábel (též satan, Lucifer, čert…), který se stal zosobněním
zla, pokušitelem, vůdcem démonů.
Zla se lidé báli a věřili, že když řeknou slovo ďábel, přivolají ho. Proto jeho jméno často
ani nevyslovovali a nahrazovali ho opisem (místo čerta se objevil např. rohatec nebo
kulhavec…). Později dospěli k názoru, že i zobrazování např. čerta je nebezpečné, a snad proto
varoval ještě i německý náboženský reformátor Martin Luther (1483-1546): „Nemaluj čerta na
zeď!“, tj. nepřivolávej čerta, protože zlo je všudypřítomné.
I dnes obrazně používáme celou řadu obratů, v nichž se to čerty jen hemží. Je tady úkol
pro vás: Kdo vymyslí nejméně 5 těchto obratů? Prosím, pošlete mi je a budete čertovsky
odměněni.

Eva Kašková, která při pohledu z okna vidí, že se tam čerti žení.

A ještě odpověď z minulého posezení: Autorem a zpěvákem písně „Morituri te salutant“ byl
písničkář Karel Kryl. Ti, co odpověděli (Eva Bartáková, Věrka Bradnová, Eva Lipenská, Pavel
Pachner, Radim Smetana, Zdeněk Sychra, Martina Valešová a Kryšpín), dostali od Evy malý,
ale za to výživný dárek.

ZAJÍMAVOSTI Z O-NEWS
Pro ty, které to zajímá – rozhovor s dopingovým lékařem, vlastně s antidopingovým.

Marihuana se prokáže i po dvou měsících!
(Daniel Wolf, 17.10.2017)
MUDr. Lubomír Nečas ze Zlína, tělovýchovný lékař, je již 30 let antidopingovým komisařem. A
dopingové zkoušky přijel vykonávat i na poslední letošní MČR v OB – MČR klubů a oblastních
výběrů do Moravského Karlova, kde jsme jej krátce vyzpovídali.

MUDr. Lubomír Nečas jako dopingový komisař na MČR družstev 2017 (Foto: Jan Picek/ONews.cz).
Začněme pěkně od minulosti. Pamatujete si nějaký dopingový případ v orientačních
sportech?
Snažíme se bojovat proti dopingu ve všech sportech, a proto kontroly musí být ve všech
sportech, i v orientačním běhu. Jsou ale samozřejmě sporty, které jsou velmi rizikové pro
doping, zejména silové sporty jako vzpírání, silový trojboj, kulturistika a podobně. A pak jsou
sporty, kde jsme se s dopingem zatím nesetkali, a to je například právě orientační běh.
Já si tedy vybavuji například letošní dopingový problém ruských reprezentantek v
lyžařském orientačním běhu, kde dokonce došlo k odebrání medailí, což pomohlo třeba i
Češkám ke stříbru. O tomto případu třeba víte nějaké informace?
My provádíme dopingové kontroly v Česku, do zahraničí nás vysílají pouze výjimečně, takže ty
informace, které máme, jsou pouze ty, co prošly médii. Ale v orientačním běhu je to výjimečné.
Největší riziko pro OB? Marihuana!
Největší riziko tady vidím například u marihuany, protože dnešní mladá generace mezi 15 – 20
lety věku to zkouší a marihuana se dá v moči prokázat i po dvou měsících poté, co si někdo dá
jointa. Takže to je velmi rizikové třeba i pro orientační běh, kdy mladí chtějí nejenom sportovat,
ale i se bavit a chodí po závodech na diskotéky. Takže tam je určité riziko. Ale nepředpokládal
bych v OB nějaký velký doping, jako například psychostimulace, protože tam je pak veliké
riziko, že dotyčný absolutně nezvládne mapu. A co se týká anabolik, steroidů a podobně, tak
zase orientační běžec musí být především rychlý, takže tam by velká svalová hmota vadila.
Rizikem může být EPO, ale to se zatím neprokázalo.

Pojďme se teď podívat na systém, jakým funguje testování a kontrolování. Vy si
vytipováváte závod, na který přijedete, nebo jste přímo zváni mezinárodní federací IOF či
Českým svazem orientačních sportů?
Antidopingový výbor ČR spolupracuje s tím mezinárodním – WADA, která trochu ovlivňuje
návštěvy antidopingových komisařů. Ale pro české závody a česká mistrovství většinou platí, že
Antidopingový výbor ČR posílá komisaře v rámci republiky v dojezdovém dosahu na jednotlivé
závody, což většinou jsou právě ty vrcholové typu MČR. Antidopingový komisař dostane pokyn,
tak jako jsme dostali my dnes pokyn přijet sem na MČR družstev a dostaneme spojení, jak se
tam dostaneme. Antidopingový výbor vytipuje závodníky, kteří se budou ten daný závod
testovat. Většinou se losuje. Dnes budeme losovat závodníky z vítězných družstev, která tu
běží.
Česko v současné době nemá laboratoř, tak výsledky posíláme do Drážďan či Vídně.
Jakmile bude závodník vylosovaný, dostane pokyn ihned po doběhu, že je vybraný na doping.
Poté má povinnost se do jedné hodiny dostavit do prostoru, kde dopingová zkouška probíhá.
Dnes je to tady na shromaždišti ve stanu. Tam s ním sepíšeme protokol, ověříme si podle
občanského průkazu totožnost a pod dohledem komisaře, u děvčat komisařky se vymočí do
lahviček.
Vždy je lahvička “A” a “B”. Lahvičky se zapečetí a tím to v podstatě pro závodníka končí. Vzorky
se posléze posílají do mezinárodní laboratoře, protože Česko svou laboratoř v současné době
nemá. Většinou se to posílá buď do Drážďan, nebo do Vídně. Do tří týdnů je pak znám
výsledek. Pokud se jeví ve vzorku “A” něco podezřelého, tak dotyčný může být pozvaný přímo
do laboratoře, aby si zkontroloval, že je opravdu jeho a následně si otevřel zkontrolovaný
vzorek “B”. No, a pokud i ten je pozitivní, tak se tato informace předá sportovnímu svazu a ten
přes disciplinární komisi pak případ dále řeší.
Díky moc za rozhovor!

Stavba tratí
(Daniel Wolf, 18.10.2017)
Závodní sezóna pomalu končí a na O-news se rozjíždějí další metodické materiály. Bude jim
patřit středa a jednou za několik týdnů bude středa věnována premiérovému seriálu o
ožehavém a důležitém tématu, který ovšem v poslední době nemá žádnou ucelenou publikaci –
tématu stavby tratí pro orientační běh.

A jak vypadá plánovaný program?
1. Úvod do stavby tratí – stavitel, charakteristiky disciplín, směrné časy
2. Pravidla – souhrn důležitých dokumentů z pohledu stavitele
3. Koncepce tratí – umístění startu, cíle, občerstvovaček, rádií, koridory tratí
4. Tratě výkonnostních kategorií
5. Fáborky – jak na HDR, DH10L, smajlíci
6. Dětské a žákovské tratě
7. Tratě pro starší a pokročilé
8. Krátká trať (specifika stavby, příklady dobrých a špatných tratí)
9. Klasická trať (specifika stavby a příklady)
10. Sprint (specifika stavby sprintu a příklady)
11. Štafety (specifika stavby tratí štafet a farstování)
12. Sprintové štafety (specifika stavby tratí štafet a farstování)
13. Oblastní žebříček, ŽB, MČR, WRE – základní rozdíly v přístupu ke stavbě
14. Stavba tratí na závodech pro více než 1000 závodníků
15. Inspirace ze světa: stavba tratí světových závodů
16. Příklady se člověk učí I. (česká scéna)
17. Příklady se člověk učí II. (ze světa)
18. Předtiskové zpracování a tisk tratí
Další díly se budou postupně přidávat podle zájmu a vývoje trendů ve stavbě tratí.

Seriál: Nový ISOM 2017
(Jan Picek, 1.11.2017)
A další seriál je na obzoru. V průběhu podzimu se můžete na O-news seznámit s novým
mapovým klíčem ISOM 2017, který již nyní platí, byl použit na několika mapách, ale hlavní
nápor zažije až po novém roce. To vznikne povinnost všech pořadatelů celostátních závodů
použít nový klíč na vydaných mapách. Během několikadílného seriálu si probereme kompletní
set značek, okomentujeme nové skutečnosti a doplníme další souvislosti.

Zamilovaný háj - jedna z prvních map v ČR, kde byl použit ISOM 2017. Na této mapě proběhla
krátká trať při 9. letní Olympiádě dětí a mládeže v Brně.

Českou verzi ISOM 2017 schválil Výkonný výbor ČSOS na svém zasedání 20. září 2017.
Česká specifikace vstoupila v platnost 1. října 2017 a zcela nahrazuje předchozí mapový klíč
ISOM 2000. Od 1. ledna 2018 je závazná pro všechny mapy pro orientační běh vydané po
tomto datu s výjimkou pro oblastní a vícedenní závody. Pro tyto soutěže (až do konce roku
2020) lze použít ještě předchozí mapový klíč (pravděpodobně pro mapy, které už jednou či
vícekrát byly vydány v minulosti), u nových map je ale doporučené už vydat mapu dle nových
standardů.

Z NAŠEHO ARCHÍVU
Ruka šmátralka zapátrala v klubovém archívu a ejhle – co vyhrabala? Možná, že si
někteří rádi zavzpomínají. Nápad přišel od Majky Horčíkové.

Velikonoční soustředění OK CHA
1995
1996

14.-17.4.1995
6.-8.4.1996

1997
1998
1999

29.-31.3.1997
11.-13.4.1998
3.-5.4.1999

2000
2001

18.-19.3.2000
14.-16.4.2001

2002
2003

31.3.-1.4.2002
19.-21.4.2003

2004

10.-12.4.2004

Svor u Cvikova (běhání ve sněhu; stavění sněhuláků)
Hamr na Jezeře (kemp známý z 5–ti denních; na jeden
podvečer Domča připravila branně-pohádkově-dovádivou hru pro
mladé, mladší i nejmladší)
Skokovy (vyprávění o Mexiku - Majka; o Keni - Jirka Barták)
Seletice (špatné jídlo; v noci KYVADLO)
Sloup v Čechách (BOVA) (poprvé sestřenka Eva
Bartáková; nechutný výprask Zuzky Janouškové)
Doksy
Milštejn (závod v převlecích od Jirky Kravky, přijetí do klubu
coby čestné členství)
Hamr na Jezeře (chatová osada Zátiší)
Skokovy (znovu jako v r. 97 – s Němci – hry, mimo jiné jsme
soutěžili v nošení pětikoruny mezi půlkami a následné
„snášení“)
Kytlice (Kovošrot- Založení klubu blbců)
Citát z Chacháčku: Vše směřovalo k pondělnímu krutému testu
výkonnosti – vyřazovacímu závodu dvojic. Tento závod je velkou
válkou nervů a vítězí v něm jen nejodolnější jedinci. (Vloni se stala
vítězem Majka, když porazila potupně – postupně * všechny favority
a ve finále našla i kontroly špatně umístěné.)

2005

26.-28.3.2005

2006
2007
2008

15.-17.4.2006
7.-9.4.2007
22.-24.3.2008

2009

11.-13.4.2009 J

2010

3.-5.4.2010

Sloup v Čechách (areál Jiskřička; Němci připravili
hledání velikonočních zajíčků)
Skokovy (opět stejný penzion)
Doksy (Poslův mlýn – 4-lůžkové pokoje)
Mostek (penzion Zátiší – nejprve zima, pak topení v krbu;
výborné jídlo od pravděpodobně ukrajinských nájemců; pěkné
tréninky a i kulturní vložky – Zvičina, hrad Pecka)
inolice (kemp Eden na břehu rybníka – mapy v Českém
ráji – krásné počasí)
Milštejn (už jsme tu byli v r. 2001, na úvod Gorčicův
vědomostní test ; výstup na Klíč)

2011

23.-25.4.2011

2012

7.-9.4.2012

2013
2014

30.3.-1.4.2013
19.-21.4.2014

2015

4.-6.4.2015

2016

25.-28.3.2016

2017

14.-16.4.2017

Sloup v Čechách (areál Orion – poschoďové chatky Rozhledna nad Sloupem ještě nedokončená, Modlivý důl – perfektní
strava)
Kacanovy (hotel Králíček s plnou penzí; nejprve déšť se
sněhem, pak zima beze srážek. Vrcholem bylo běhání ve
skalách, na každé kontrole byla básnička, kterou ses
musel naučit, bezchybně zapsat v cíli…. tzv. LIMERIKY)
Kytlice (Pod skalou – opět sníh, hodně sněhu)
Kytlice (Falknov, využití tréninku z loňska, kdy bylo hodně
sněhu)
Srbsko (penzion Ráj, večerní sedánky v kruhové
chatě s krbem)
Podvrší (penzion U Valešů, počasí chladné, zčásti i
deštivé; tréninky výživné)
Doksy (Termit, část jezdila na Velikonoce ve skalách,
část vegetila v přilehlém lese, večery byly umírněné – zpěv na
pokojích)

Od roku 2003 jsme my, vetoši, už našim mladejm nestačili a oni kliďánko se pustili máminy
sukně.

Velikonoční soustředění dětí až mládeže
2003

17.-21.4.2003

Poustky u Plzně (společně s Borákama a Turnovákama)
Počasí jak na houpačce – sprint, supersprint, klasika, nočák – pořád
legrace. „Ovšem na co jsme se všichni kluci těšili nejvíc bylo pondělí
21.4.2003 - výpraskové pondělí. Jediné pondělí v roce, kdy děvčata můžou
dostat výprask. Od nás samozřejmě decentní.“ Příspěvek do Chacháčku

2004

8.-12.4.2004

psal Jirka Šubrt
Doksy (Poslův mlýn, společně s Borákama a Turnovákama)
tréninky Věšák Sběrač nebo Hnízda. No a dojem z tréninku:“A
najednou byly všechny kontroly na protějším kopci! Tak jsem tam s chutí
vyběhla. Náhle se začaly kupit vrstevnice. Ale ne! Já blbec! Otočená mapa
ale ve mně nic nevzbudila. Po notné chvíli jsem to opravdu vzdala.“ Psala

2005

24.-28.3.2005

2006

13.-17.4.2006

Petra Sivčáková.
Doksy (Poslův mlýn, společně s Borákama a Turnovákama)
tréninky Věšák Sběrač, Švýcarská hra, pasťák, nočák, middle,
stínování, okruhy a štafety: „Uznejte sami, že 12 účastníků včetně
trenérů je opravdu málo. Ještě napíšu jména všech chrastavských borců,
kteří se zúčastnili. A jsou to: Káťa K., Domča H., Vojta V., Petr K. jako
trenéři. Potom Pavel H., Honza V., Petr B., Jirka B., Petr P., Matěj K. a
samozřejmě Jana V. jako ti co chtěli potrénovat.“
Hutě pod Třemšínem (společně s Turnovákama) tréninky:
sudá-lichá, klasika, linie. Sprint, nočák, scorelauf, štafety a Up and
Down = „Na startu byly mapy se třemi trasami. Za úkol bylo vyběhnout až
nahoru k rozhledně (Třemšín), tam teprve otočit mapu, oběhnout pár
kontrol a zase zpátky na start. Pěkně z kopce dolů. Tohle jsme absolvovali
2x a ti výkonnější i 3x.“

2007

5.-9.4.2007

Žihle
tréninky výživné „test našich OB-tlapek a taky našich OB-mozků“
napsala Janča Valešová

2008

20.-24.3.2008

Běleč nad Orlicí - roviny, opět Boráci a Turnováci, opět sudálichá, scorelauf, middle, okruhy, různě upravené mapy, letecké
snímky, štafety, apod a špatné počasí – zima, mokro déšť „Ale za
vše může počasí. Všichni pořadatelé se soustředění zhostili na 1, a nějaké
ty natrénované svaly taky máme . Za slogan „Šupi šupi šup…“ vděčíme
Pavlíkovi. Originální velikonoční říkanka.“

2009

9.-13.4.2009

Lucký vrch (Vysočina) už s SCM (cca 60 lidí), tréninky
náročné fyzicky i na pochopení – různé dny: borský, turnovský
apod. podle toho kdo chystal tréninky: „A už je tu pondělní výprask.
Mužské části jsme vysypaly cestu sladkostmi v domnění, že se nají a holky
zůstanou celé. Naše taktika se nepovedla, ale velikonoční veselí nakonec
dopadlo ku spokojenosti všech, alespoň doufám.“

2010

2.-5.4.2010

2011

22.-25.4.2011

Žihle tréninky připravoval převážně Pekka, malé porce hlavně
kluky honily do místní hospůdky
Dobřichovice opět stejné tipy tréninků „A konečně přišlo to
pondělí, kvůli kterému vlastně mužské zastoupení na veeeelikonoční
soustředění jezdí (samozřejmě že oficiální důvod je orienťák). Ranní
vstávání, do rukou bereme pomlázky a už jdeme hledat ty naše krásky.“

2012

5.-9.4.2012

2013

29.3.-1.4.2013

2014

18.-21.4.2014

2015

3.-6.4.2015

2016

24.-28.3.2016

2017

14.-17.4.2017

Jak psal Standa Nejman – našli je.
Svratka, s eS Cé Mkem nové tréninky: ostré starty,
kombotech, middle s mapou, kde toho bylo podstatně víc
Dachovy u Hořic, s SCM chatkách s vytápěním, sněžení,
tréninky díky technice a OCADU kvalitní, bazén s vířivkou v Hořicích
Radvanice, s SCM a Boráky, prudké výběhy do kopců pro
kontroly, ale bez mapy; mistrovská trať middle juniorů
Podvrší (Osečná) s SCM – běhala se sudá-lichá, Kombotech
a Sičák, O-hra (plnění úkolů na kontrolách), dvoukolový sprint,
krátká bez kódů a štafety
Doksy (Lesní hotel) s SCM a TSM-Kombotech, městský
sprint, OB-hra s Nory, okruhy, vrstevnice, jedna etapa Velikonoc ve
skalách
Plasy s SCM a TSM a opět Kombotech, okruhy, dlouhé
postupy na mapě bez cest, sprint v Plasích, middle s překvapením,
O-hry, večerní rozbory postupů

Jak se taky mohl jmenovat Chacháček?
Tehdy byla vypsána klubová soutěž na název našeho časopejsku a Chacháček získal 11
platných hlasů. V té době odpovídali prakticky všichni členové klubu.
A poražení?
Chrastík
Klubík
Klubáček
Okáček

8 hlasů
4 hlasy
3 hlasy
2 hlasy

Mnozí pamětníci vědí, že náš klub má i čestné (a jediné) členy – borské Itu a Jirku
Krafkovy, kteří členství získali za to, jak si nás získali věčnými legráckami, srandičkami,
blbůstkami vůči klubu nejen na závodech, ale taky i pomocí třeba na soustředěních.
Samozřejmě museli splnit náročné přijímací zkoušky, než jim bylo členství uděleno.

Bohužel, Jirka už není mezi námi, ale určitě nás někde seshora kontroluje, jestli jsme se
příliš nezměnili. A tak si připomeneme jeden ze závodů, kdy jsme se společně vyřádili.
(Chacháček 5/2001)

14.10.2001
OBLASTNÍ ŽEBŘÍČEK – KOB CVIKOV –
CVIKOV – LUCIIN DŮL
Má to ale někdo štěstí, že je čestným členem právě takového klubu, jakým je OK
Chrastava. Na druhou stranu je to někdy strašná fuška mít v klubu nějaké čestné členy, to vám
teda řeknu! A to se potvrdilo onu památnou neděli. Ale pěkně od začátku.
Jistě všichni víte, že těmi šťastlivci jsou Krafkovi, kteří měli v podstatě na starosti
poslední závod sezóny – Jirka byl stavitel a Ita byla řiditelka. Původně jsme měli v plánu udělat
jako obvykle nějakou srandu na zakončení letošní náročné sezóny, ale jakmile jsme se
dozvěděli o tom, kdo to pořádá, řekli jsme si, že musíme být seriózní a vážní, abychom vždy
vážnému a serióznímu Krávovi nezkazili jeho seriózní a vážné závody. A vzali jsme to tak
seriózně a vážně, že jsme si dokonce vyrobili čísla, jak to má na seriózních a vážných
závodech být. A aby Jirka věděl, jaký poklad získal tím, že se stal naším čestným členem,
rozhodli jsme se pomoci mu vyřešit snad největší problém, jaký ho kdy v životě trápil. Ten
problém, což už asi většina z vás ví, vyvstal na pětidenních, kde se v lese objevil oproti mapě
až katastrofální nedostatek kamenů. Co kamenů, balvanů!!! A chudák Jirka si s tím od té doby
lámal hlavu, což ventiloval při každé rozmluvě s kterýmkoliv členem OK CHA. Až nám ho bylo
líto. A tak jsme jednohlasně schválili jednorázovou nenávratnou půjčku našich kamenů takto
těžce postiženému, a nebál bych se dokonce prohlásit - až nelidsky trpícímu člověku. A tak
jsme si před startem nasadili naše umělecky vyobrazená čísla (na kterých se to puntíky-kameny
jen hemžilo – to abychom podtrhli ráz celé vážné a seriózní akce a poukázali před zbytkem OB
světa na nový tragický problém tohoto jinak krásného sportu), vzali jsme každý břímě v podobě
kamene a vyrazili jsme vstříc nástrahám Krafkotratí. Ještě že měl někdo spásný nápad, že ten
kámen necháme už na startu, aby si to mohl Jirka v klidu roznést, kam potřebuje, protože jinak
bychom se museli s oním nákladem vláčet až do cíle. A zvládnout náročnou Krafkotrať s šutrem
na zádech, rameni či jen tak v ruce je takřka nemožné. Musím podotknout, že za naši snahu se
nám odvděčil nejen seriózním a vážným povzbuzováním při zdolávání příšerného kopce (na
Krafkotrati zdaleka ne osamoceného) – stál nahoře, ale hlavně krásnými seriózními a vážnými
čestnými oznámeními po dokončení závodu. Navíc na nás čekal milý, ale vážný a seriózní
úsměv Ity. Závod byl zakončen seriózním a vážným vyhlášením výsledků, kde byla vyhlášena i
zvláštní soutěž o to, kdo dá mužskou trať pod 80 minut. Šťastní rychlíci pak dostali krásné
chlupaté čelenky.
A tak, milý Jirko, až budeš zase něco potřebovat, v klidu se obrať na svůj čestný klub, my
Ti to rádi dovezem. SAMOZŘEJMĚ KROMĚ PENĚZ!!!

VOJTA VOKÁL

VZDĚLÁVACÍ KOUTEK
JAZYKOVÝ POSED č. 117
Vzhůru k výškám!
Pokud s námi vystoupáte až na OBSERVATION TOWER čili VYHLÍDKOVOU VĚŽ, tak jste se
stali i správnými luštiteli minulého jazykového koutku (v pořadí už 116tého). A za odměnu tři
z vás dostali odměnu v podobě lepidla. Jsou to abecedně Věrka Bradnová, Radim Smetana a
Martina Valešová. Gratulace letí až na tu věž.
A další šance je před vámi:
Najděte věty ze seznamu vpravo (A – O), které jsou správnou parafrází otázek vlevo (1 – 12).
Ne všechny otázky vpravo budou potřeba. Napište písmeno parafráze vedle otázky, a pokud
budou všechny věty správné, přečtete tajenku v písmenkách shora dolů.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

What do you do for living? ___
Is it a very rewarding job? ___
Do you get any perks? ___
Why did they sack you? ___
Are you in charge of recruitment? ___
Is it a very demanding job? ___
What does the job involve? ___
Why did you hand in your notice? ___
How much do you earn? ___
Is it a skilled job? ___
Are you freelance? ___

A
M
S
C
D
R
I
L
E
T
B
Z
P
O

Why did you resign
What do you have to do exactly?
Where do you live?
Do you work for yourself or are you employed by
someone?
Why did they employ you?
Is it a very satisfying job?
Do you need any special training?
Are you responsible for employing people?
Is it very hard work?
What is your salary?
Why were you dismissed?
Do you get paid for overtime?
What´s your job?
What fringe benefits are there?

SOUTĚŽNÍ KOUTEK
SOUTĚŽ PRO FŠECHNY
Vypadalo to, že přírodní vědy vám trochu zamotají hlavu, ale opak je pravdou. Všichni
odpovídající mají jedničku podtrženou. Pro jistotu a pro ostatní jenom zopakuji správné řešení:
1C, 2E, 3D, 4H, 5F, 6I, 7G, 8A, 9B. A hlavní cenu - futrál na kartáček - si tentokrát odnesli Eva
Bartáková, Zdeněk Kadavý a Eva Lipenská.
A protože se blíží konec roku, a taky klubový silvestr, kde většinou probíhá i losovačka, tak se
vrátíme k oblíbenému tématu – lidová rčení. Náhodou jsem objevil na zaprášené půdě
historickou literaturu klasika Josefa Lady s názvem Ilustrovaná frazeologie a v ní objevil několik
zajímavých obrázků. Připomenou vám nějaká rčení?

A

B

C

D

E

F

G

H

I

ZNÁTE JE?
Na co jsme se ptali minule? Chtěli jsme vědět, jak se jmenuje vyhlídkové skalisko poblíž
studánky Frantiny na Ještědském hřbetu. Tak to skalisko má název Červený kámen a hned si
o něm něco povíme. Ale nejdříve pravidelná losovačka a rozdávání cen. Hřebeny v modré
barvě si odnesli Eva Bartáková, Pavel Pachner a Zdeněk Sychra a my jim gratulujeme.
A teď ta vzdělávací část.
Červený kámen (841 m n. m.) – je skalnatý útvar na svahu Ještědu a je součástí PP Ještěd.
Vznikl v blízkém okolí ledovce mrazovým zvětráváním, jeho délka je cca 250 m a pukliny jsou
pokryty oxidy železa, které mají červené zabarvení. Odtud je název Červený kámen.
Z vrcholové skály je překrásný pohled na vrchol Ještědu a krajinu Podještědí. Najdete ho při
Naučné stezce Terasy Ještědu.

Červený kámen
Studánka Frantina – opravená studánka s lavičkou je poblíž žluté turistické cesty z Výpřeže na
Pláně. Její historie je spjatá s českou spisovatelkou Karolinou Světlou, která do blízkého okolí
zasadila děj svého stejnojmenného románu Frantina. Její voda je bakteriologicky nezávadná a
splňuje normu pro kojeneckou vodu (rozbor byl proveden v roce 2014).
A teď ta soutěžní část. Podíváme se opět za Ještěd, ale o kousek dál.

Kostel Svaté Alžběty ve Cvikově a náměstí
Východně od Cvikova při silnici z Jablonného do Cvikova se rozkládá skalnatý hřbet
s vyhlídkou, ke které jsou vytesány schody. Na začátku schodiště můžete objevit reliéf Karla
Theodora Körnera. Vyhlídka je vzdálená vzdušnou čarou 1,73 km od náměstí ve Cvikově, 7,39
km od náměstí v Jablonném v Podještědí, 6,44 km od hradu ve Sloupu v Čechách a 4,21 km od
Kalvárie v Mařenicích.
Dotaz zní:

Jak se nazývá skalnatý hřbet s vytesanou vyhlídkou poblíž Cvikova?
Děkujeme za odpovědi.

A CITÁT NAKONEC...
Gottfried Keller:
Dobrý vtip vydá za kus chleba a veselá mysl nahradí nejen pohár vína.

A PŘÁNÍ NAKONEC...
Příjemný doklus do Nového roku a ještě příjemnější výklus v novém roce, co nejméně bludných
kořenů a slepých uliček vám všem přejí kamarádka a kamarád z Vesce – Kryšpíni.

ORIENŤÁCKÝ ZPĚVNÍK
VÁNOČNÍ STROM
(Lucie Vondráčková)
C
1. Pár let jen stál,
lidí se bál,
G
růst chtěl výš a dál.
C
Ami
Slýchal jak jdou,
Dmi
G
pak najednou,
Ami
F
G
C
sám znal komnatu třináctou
C
Dmi
G
R: Co tváří rozzáří, vánoční strom do tmy svítí nám.
C
F
G
C
Co tváří rozzáří, komu radost udělá
Co tváří rozzáří, vánoční den už se blíží k nám.
Co tváří rozzáří, aby nikdo nebyl sám.
FCG
C
Sníh a mráz, zvonky a tvůj hlas
Sníh a mráz je kolem nás.
2. Dárky nás dvou,
pod ním teď jsou,
s krásnou náladou,
jen on se ptá,
co bude dál,
zázrak svátků,
když končívá.
R: Co tváří rozzáří...
Sníh a mráz, zvonky a tvůj hlas
Sníh a mráz je kolem nás.
R: Co tváří rozzáří...

Zima před námi, a co si ji trochu zkrátit jarní veselou písničkou (teda jak pro koho
už jednou byla, ale ne malovaná.

). Tahle tu

FOTOKOUTEK

