
 

 

 



DENÍČEK 

20.-21.1.2018    MISTROVSTVÍ ČR V LOB VE SPRINTU A NA 

KRÁTKÉ TRATI + CELOSTÁTNÍ ŽEBŘÍČEK LOB – TJ 

LOKOMOTIVA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, DEUTSCHE SKI-

ORIENTIERUNGSLAUF GEMEINSCHAFT – MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, 

BÄRNAU (GER) – PRAMENIŠTĚ, ENTENBÜHL  
 

 
 

Jeli jsme na závody LOB k Mariánským Lázním. V autě nás bylo šest - Vendy, Markétka, 
já, Káťa K., máma a táta. Ubytování jsme si našli "hezké" - v Tachově a smrdělo to tam, jako 
kdyby tam zakopali smradlavé ukrajinské boty. První závod se mi nepovedl - byl jsem sice 
první, ale od konce. Potom jsme si našli nové ubytování v Mariánských Lázních a to byl 

opravdu relax! Druhý závod se mi celkem povedl - byl jsem pátý . 

Byly to prostě super závody.  

Tom Polák 

 
 
 

26.-27.1.2018    SEMINÁŘ ROZHODČÍCH JO 
 

Liberecká základní škola Barvířská přivítala mimo jiných i 6 zástupců našeho klubu, kteří 
projevili zájem o prodloužení licence R III. Jsou to jmenovitě 3 x Gorčicovi (Ivča, Eliška, 
Pavel), Petr Kadavý, Ruda Kaška a Ivan Vydra.  

A o čem si povídali?  
Seznámili se se sportovně technickými dokumenty (Pravidla OB, Předpisy k soutěžím – 

různé řády a směrnice pro účast v soutěžích,…). 
Hovořili o stavbě tratí (specifika stavby různých disciplín, povinnosti, úkoly a spolupráce 

stavitele tratí a hlavního rozhodčího,…). 
Zabývali se počítačovým zpracováním závodu (přihlášky, SI pro závodní režim, 

výsledky,…). 
Vše zajišťovali lektoři Honza Picek, Dušan Novotný a Martin Posselt. 
 

 



3.2.2018    SILVESTROVSKÉ SCHŮZOVÁNÍ 
 

Když členská schůze klubu, tak tam musí být i trochu srandy. A když klubový Silvestr, tak 
musí proběhnout i trochu zodpovědně. A tak jsme letos spojili členskou schůzi se Silvestrem. 
Trochu pozdě, ale přeci. Ale ta účast – to už tady dlouho nebylo. Kolem 40 Klubaček a 
Klubáčků přišlo splnit svou klubovou povinnost, a taky se poveselit. Myslivecká chaloupka ve 
Vítkově praskala ve švech, stoly se prohýbaly pod tíhou pochutin a nápojů, pípa vesele vrněla, 
tombola opět proběhla v duchu férplej, a tak si nejhodnotnější ceny odnesl spolek přátel KB, 
muzikanti měli sladěné nástroje a zpěváci kupodivu i hlasy a dokonce se i většina dočkala 
půlnoci, která tentokrát proběhla ve 23,00 hodin. Nic nového pod sluncem a příští Silvestr by 
mohl být klidně třeba v červenci, aby se mohl uskutečnit například v lůně přírody. 

 

 
 
 

4.2.2018    CHRASTAVSKÝ BOR CUP 
 

61 účastníků řádných (a taky řada dalších z našeho klubu) se proběhlo na chrastavské 
etapě Bor cupu, kterou na Bedřichovce připravila osvědčená trojice Katka Kašková, Jarda Polák 
a Ivan Vydra. Bylo to pro ně po klubovém Silvestru velmi náročné, zrovna tak, jako byla náročná 
mapa pro závodníky. Vypadá to, že z ní asi omylem vypadlo několik barev. No, těžko na cvičišti, 
lehko na závodišti, sezóna se blíží!.  

 
Takováto mapa čekala na účastníky Bor cupu 



24.-25.2.2018    MISTROVSTVÍ ČR V LOB NA KLASICE A ŠTAFET + 

CELOSTÁTNÍ ŽEBŘÍČEK LOB – SK STUDENEC – ROUDNICE 

V KRKONOŠÍCH – KOBYLA, VURMOVKA  
 

Lobácká sezóna letos skončila závody v Roudnici v Krkonoších. V sobotu se jelo MČR na 
klasice, ve kterém se Jarda P. umístil na 3. místě. Mně se až tolik nedařilo. Počasí bylo v tento 
den neúprosné. Ráno nasněžilo přes 5 cm, takže tratě úplně zapadaly a nebylo poznat, kde je 
najetá stopa a kde ne. Závod to tedy ztěžovalo jak po fyzické tak po mapové stránce. Žádné 
pěkné výhledy jsme ten den neviděli, snad až když jsme se vraceli domů přes Frýdštejn a mohli 
si po chladném dni vychutnat výhled na Pantheon a Suché skály. 

V neděli jsem z Chrastavy jela závody jediná, a tak mne do Roudnice ochotně (a až moc 
rychle) odvezl taťka. Ráno se v závodním prostoru konaly štafety. Počasí nám přálo o mnoho 
víc než předešlý den, a tak se nám naskytly pěkné výhledy na Krkonoše. Celý den krásně 
svítilo sluníčko, akorát teploty směřovaly cca k -10 °C. Se stopami také nebyl problém, a jelikož 
jsme na krátké trati musely objet hodně kontrol, zdálo se mi, že závod rychle utíká. Bohužel se 
mi povedlo v jednom prudším sjezdu spadnout a zapíchnout si mapník do hrudníku. Na mém 
těle pád nezanechal následky žádné, zato mapník byl na tom podstatně hůř. Po zbytek trati mi 
tedy dělalo trochu potíže mapovat, když jsem nemohla otáčet mapou. Taťka si mezitím dal také 
pár kiláků po místních tratích, ale asi se těší zpět na Jizerskou magistrálu. Jakmile jsem dojela 
do cíle, tak jsme jeli domů. Večer jsem totiž byla už opět na cestách, tentokrát do Slovinska.  

Víkend máme dokonce zdokumentovaný, akorát jsme si za tuto fotečku museli zaplatit 
trochu větší sumu. Poučením pro řidiče tedy je, že na Malé Skále jsou radary jak na začátku tak 
na konci vesnice.  

 Markéta Pavlíková  

 
 
 

25.2.-4.3.2018    SOUSTŘEDĚNÍ V TEPLÝCH KRAJÍCH – SLOVINSKO  
 

O jarních prázdninách jsem se spolu s dalšími z Ještědské oblasti vydala na soustředění 
do Slovinska. Vyjížděli jsme v neděli večer a v pondělí dopoledne jsme dorazili do malé 
starobylé vesničky Pliskovica, kde jsme byli ubytovaní. 

Dopoledne jsme pouze odpočívali po dlouhé cestě autobusem, ale odpoledne už byl 
první trénink s názvem Věšák-sběrač. Běželi jsme ho ve dvojici, vždy jeden kontrolu zanesl na 
určené místo a druhý ji sebral. Měli jsme si hlavně zvyknout na zdejší terén a mapu, která 
především pro mě byla velmi neobvyklá a zpočátku těžká, jelikož se zde všude nacházely různé 
závrty, jámy a kamenné zídky. Po doběhnutí tohoto tréninku (my jsme si ho docela dost zkrátily) 
jsme ještě běželi krátký SIčák, u kterého na mapě nebyly zakresleny cesty. 

V úterý jsme dopoledne běželi dlouhé postupy. Až na jednu chybu na druhou kontrolu 
jsem běžela docela dobře. V tomto prostoru se vyskytovalo mnoho porostů, což bylo poměrně 
nepříjemné, jelikož většinu hustníků tvořily trnité keře nebo ostružiny. Odpoledne jsme měli 
trénink s názvem Paměťová Sudá-lichá. Spočíval v tom, že jsme běželi ve dvojici, jeden si vždy 
zapamatoval postup na následující kontrolu, předal mapu druhému, který hlídal, jestli běží 
správně. Nám to až na pár zaváhání celkem šlo. 



Ve středu jsme jeli k moři, kde nás ve starodávných městečkách čekaly tři sprinty. 
Dopoledne jsme strávili ve městě Izola. Nejprve jsme běželi kvalifikační sprint ve spleti úzkých 
uliček, který rozhodně neulehčovaly přidané zakázané prostory, ani skutečnost, že místo 
některých kontrol zde byly pověšeny pouze kusy toaletního papíru, jež se dal snadno 
přehlédnout. Po překonání všech nástrah tohoto sprintu jsme dostali dostatek času na 
prohlédnutí tohoto malebného města. Odpoledne jsme se přesunuli do města Piran, kde se 
mělo konat semifinále a finále. Podle výsledků kvalifikace jsme byli rozděleni do skupin, ve 
kterých jsme vždy startovali současně, ovšem každý měl trochu jinou mapu. Stejným způsobem 
se běželo i finále. Stejně jako Izola i toto město leželo hned u moře a částečně leželo i v kopci. 
U tohoto města nechyběl ani hrad na vršku kopce, ke kterému jsme se po skončení tréninku 
mohli zajít podívat. 

Čtvrtek byl vcelku odpočinkový. Dopoledne jsme běželi pouze kratší trénink na stolové 
hoře. Bylo to docela daleko, takže odpolední trénink už jsme nestíhali, a proto už jsme se šli 
jenom proběhnout po okolí naší vesnice. Doběhli jsme k jakési jeskyni. Zjistili jsme, že je dost 
veliká a byla v ní krásná krápníková výzdoba. 

V pátek se běžela klasika. Po vyběhnutí mi chvíli trvalo, než jsem se srovnala s mapou 
v měřítku 1 : 15 000. Bylo to doopravdy náročné. Vzdušnou čarou měřil tento trénink 6 km, ale 
já jich naběhala téměř 11. Navíc v tomto prostoru bylo nejméně 5 cm zmrzlého sněhu, ve 
kterém se neběhalo zrovna nejlépe. Byla jsem ráda za odpolední odpočinek. Večer pro nás 
nachystali štafety po vesnici. Nedostali jsme však normální mapu. Na této byly pouze domy, 
nevěděli jsme, kde je start a ještě k tomu byla celá mapa zrcadlově převrácená, takže jsme se 
na ni mohli dívat pouze proti lampě. 

Poslední den nás čekal dopoledne middle na mapě v blízkosti vesnice. Orientace mezi 
závrty mi šla už o hodně lépe než první den. Po dokončení tohoto tréninku jsme si zabalili 
všechny věci a odpoledne jsme se vydali už jen na výlet k známé jeskyni, kterou jsme ještě více 
prozkoumali. Poté už jsme jeli domů. 

I přes chladné a většinou zatažené počasí jsem si toto soustředění velmi užila a získala 
jsem mnoho zkušeností, které snad zužitkuji v nadcházejících závodech. 

               Vendy Růžičková 

 

 
 

Naše dvě bojovnice – Markéta a Vendy 
 
 

DALŠÍ ČINNOST TELEGRAFICKY  
 

☺☺ Rok s rokem se sešel a ……atd., atd. No prostě čas registrací na novou sezónu nastal.  
 A jak to dopadlo v Chrastavě? 

Tak nás je opět víc, ne o pět, ale o jednoho. Celkový počet zaregistrovaných 
k 28.2.2018  je 132. 



Opustili nás abecedně: 
Evička Bartáková 
Matěj Galbavý – přestup do PHK 
2 x Zdeněk Lusk 
Eliška Říhová 
Bára a Radek Šťastní 
Milan Klíma  
Marcela a Luboš Vanerovi 
celkem 10 kousků 

  
Byli připuštěni abecedně: 
Honza Gomolák – rodič 
Ondřej Kaiser – dítě 
Martina Krupková – rodička 
Karolína Kubátová – dítě 
Jiřík Nový - návrat 
Terezka Prokopová – dítě od Jiříka 
Jan Štěrba – patří ke Karolíně 
Vojtěch Tůma – dítě 
Adriana Vítková – dítě 
Stela Tomanicová – patří k Tomanicům 
Janča Valešová – přestup z PHK 
celkem 11 kousků 

  
Na hostování jsme uvolnili Jirku Beka – do TJN, u nás bude hostovat Rose Riby – z 

LTP a doplní tak štafetu Markéty a Vendy. 
  

☺☺ Peníze se vždycky hodí, a tak jsme požádali Ministerstvo školství (a sportu?), Liberecký 
kraj a domovské město o granty, hlavně pro děti. Rozevřená kapsa je připravená.  

 

 
 

☺☺ Duben je už za rohem, SAXBO se rozjelo, viz aktivní činnost hlavních strůjců (Ř, HR, 
ST), obsazení dalších hlavních postů – viz dále. 

 
☺☺ Především Vojta Tomanica nás zastupoval na letošním ročníku BOR CUPU a nedopadl 

vůbec špatně. Díky za reprezentaci.  
 

☺☺ Ačkoli je Eva od Kašků na zaslouženém odpočinku, přesto si našla trošku času a 
dokončuje loňskou klubovou kroniku. Holt, my důchodci to máme s volným časem 
opravdu těžký.  



ZPRÁVIČKY 
 

GRATULACE 
 

Kdopak nám jaro zpříjemní svými narozeninami? 
 
Duben: 
1.4.  Šíma Sychra 
3.4.  Pavel Schröter 
3.4.  Honza Vajc 
3.4.  Honza Gomolák st. 
8.4.  Zuzka Brozová 
10.4.  Irča Danková 
12.4.  Tom Hlubuček 
13.4.  Péťa Holan ml. 
14.4.  Lukáš Ježek 
15.4.  Elis Štveráková 
21.4.  Sam Just 
27.4.  Bára Lankašová 
28.4.  Zuzka Štveráková 
 
Květen: 
3.5.  Zuzka Šaffková 
3.5.  Ivan Vydra 
4.5.  Tomáš Danko 
5.5.  Terezka Prokopová 
12.5.  Ondra Bek 
13.5.  Sofi Tomanicová 
20.5.  Libor Matyáš 
20.5.  Beky Divišková 
22.5.  Robert Lipenský 
22.5.  Tom Polák 
22.5.  Markétka Funková 
 
Kulaté oslavy prožijí u Šímy, Péti, Beky, Markétky a Toma P. Přejeme bujaré oslavy 

v kruhu svých nejbližších a ahoj na jarních závodech. 
 
 

AUTORKA OBÁLKY 
 
 Ideálně postavenou trať na obálce nám představuje stavitelka a malířka Stela 
Tomanicová. Děkujeme za obrázek a těšíme se na další autory. 
 
 

PŘÍJMY A VÝDAJE  
 
Jak dopadl celorok máte v příloze. 
 
Tak už jen výdaje: 
Svazu jsme odevzdali každoroční členský příspěvek ve výši 1 000,- Kč a za registraci 10 300,- 
Kč. 
 



SAXBO STRUČNĚ 
(ostatní mejlem) 
 
VIP přehled hlavních aktérů: 
 
Ředitelka    Zuzka Hradcová 
Hlavní rozhodčí  Petr Kadavý  
Stavitel    Pavel Pachner 
 
Cíl     Verča Poláková 
Dětský koutek  Monika Štveráková 
Dětský závod  Bára Lankašová 
Domácí občerstvení Eva Lipenská 
Občerstvení   Honza Čechlovský 
Parkoviště   Robert Lipenský, Petr Holan 
PC    Štěpka Diener 
Prezentace   Pavluška Vokálová 
Shromaždiště  Tom Hlubuček 
Start    Eva Bartáková 
Výsledky, vyhlášení  Zuzka Šaffková 
Zdravotník   Verča Poláková 
 
 
 

DŮLEŽITÉ DATUM 
 
Pozor, zvyšte pozornost! 
Dne 19. května 2018 nás čeká stavba cca 30 stanů, několika stolů v jídelně a posezení u 
ohniště, úklid kuchyně, záchodů, umýváren a spadaného listí v okolí, likvidace nápojů, opékání 
buřtů, a taky gratulace Karlovi Štrinclovi k narozeninám. To vše se odehraje od 8,00 hod 
v prostoru letního orienťáckého tábora v Krčkovicích. Věříme, že se opět jako vždy sejde dobrá 
chrastavská parta a odpoledne už budeme moct strávit u vody.  
 
 

KLUBOVÉ KONTAKTY 
 

V přílohách naleznete aktualizovaný seznam členů klubu s telefonním seznamem. Pokud 
jste nahlásili změny, měly by se tam objevit. 
 
 

KRČKOVICKÉ TÁBORY 
 
O termínech jsme psali minule, tak teď už jen témata. 
V prvním turnuse (5.-9. třída) se stanete mimozemšťany, ve druhém (1.-4. třída) mimoněmi 
(nebo Mimoni?).  
 
 

INFORMACE Z VÝBORU 
 

Členská schůze, která proběhla na počátku silvestrovského veselí, měla na programu 
dva body. Informaci o tom, jak dopadl celorok po finanční stránce (viz příloha) a přípravu 
SAXBA a Pohárku. Program byl splněn a mohly se naplnit pohárky. 
 



INFORMACE ZE ZPRAVODAJŮ ČSOS 1, 2/2018 
 
☺☺ Svaz schválil rozpočet na rok 2018 ve výši 23 350 000,- Kč, z toho půjde 1 700 000,- Kč 

na podporu mládeže v TSM, 350 000,- Kč na přípravu talentů sekce OB, 550 000,- Kč na 
přípravu talentů v klubech. Liberecký krajský svaz dostane na činnost příspěvek 74 600,- 
Kč, Ještědská oblast na přípravu talentů 49 300,- Kč.     

 
☺☺ Byl vydán český překlad Mezinárodních popisů kontrol. 
 
☺☺ Katka Kašková je i nadále členkou odvolací komise svazu pro závody soutěží sekce OB. 
 
☺☺ Světový den orientačního běhu proběhne letos ve středu 23. května.  
 
☺☺ Připravují se nová Pravidla orientačního běhu, která by měla platit od 1.1.2019.  
 
☺☺ Úrazové pojištění členů je uzavřeno s pojišťovnou Kooperativa, a.s.  
 
☺☺ 4.-7. října 2018 proběhnou v Praze, Turnově a Mladé Boleslavi 4 závody Světového 

poháru v OB a hledají se dobrovolníci - pořadatelé. 
 

 
 
 

VÝSLEDKY ZE SVĚTOVÝCH AKCÍ 
 

Mistrovství Evropy v LOB – 3.-8.2.2018 – Velingrad, Bulharsko  
 
Sprint 
Ženy  1. Alexandersson (SWE) 17,04, 2. Olsson (SWE) 17,38, 3. Koskela (FIN) 17,53,  
  17. Hančová 20,59, 19. Rost 21,27, 20. Mechlová 22,01, 30. Neumannová 25,01, 
  31. Šimková 25,22 
 
Muži  1. Khrennikov (RUS) 17,15, 2. Rost (SWE) 18,00, 3. Schnyder (SUI) 18,27, 14. 
  Škoda 19,21, 23. Laciga 20,35, 28. Argaláš 22,55, 30. Drobník 23,02, 31. Horvát   
  23,11 
 
Sprintové smíšené štafety  

1. SWE 47,19, 2. FIN 47,58, 3. RUS 47,59, 7. CZE (Hančová, Škoda) 51,07 
 
Krátká trať 
Ženy  1. Alexandersson (SWE) 25,11, 2. Kechkina (RUS) 26,14, 3. Lingvist (SWE) 26,24 
  21. Mechlová 30,40, 25. Hančová 31,41, 26. Neumannová 32,12, 27. Šimková  
  32,51 
 
Muži  1. Lamov (RUS) 28,11, 2. Khrennikov (RUS) 28,29, 3. Belomazhev (BUL) 28,58,  
  16. Škoda 30,54, 20. Laciga 31,27, 24. Horvát 31,42, 32. Drobník 33,01, 37. Ma- 
  túš 36,13, 43. Argaláš 39,42 



Klasika   
Ženy  1. Kechkina (RUS) 73,19, 2. Olsson (SWE) 76,57, 3. Kravchenko (RUS) 78,39, 9. 
  Mechlová 82,55, 12. Hančová 83,30, 16. Rost 89,06, 20. Neumannová 94,33, 23. 
  Šimková 98,08 
 
Muži  1. Rost (SWE) 93,48, 2. Belomazhev (BUL) 94,39, 3. Watterdal (NOR) 94,47, 9. 
  Škoda 99,07, 12. Laciga 103,20, 19. Horvát 105,10, 27. Argaláš 110,39. 29. Matúš   
  113,25, 31. Drobník 116,48 
 
Štafety  
Muži  1. NOR 91,18, 2. RUS 91,35, 3. FIN 94,05, 5. CZE (Škoda, Laciga, Horvát) 101,58    
 
 

Juniorské mistrovství světa v LOB – 3.-8.2.2018 – Velingrad, Bulharsko  
 
Sprint  
Juniorky 1. Nenonen (FIN) 18,51, 2. Vyatkina (RUS) 19,03, 3. Saalo (FIN) 19,56, 25.  

Firešová 24,46  
 
Junioři 1. Linkevich (RUS) 16,59, 2. Viippola (FIN) 17,23, 3. Salen (SWE) 17,28, 7. Hašek  
  18,19, 17. Hlaváč 19,35, 22. Hasman 20,26, 23. Bartoš 20,49, 28. Vystavěl 24,25 
 
Krátká trať 
Juniorky 1. Vyatkina (RUS) 23,06, 2. Kalinina (RUS) 24,01, 3. Haavengen (NOR) 24,35, 30. 
  Firešová 31,17 
 
Junioři  1. Baklid (NOR) 21,32, 2. Sjokvist (SWE) 23,18, 3. Mueller (SUI) 23,56, 10. Bartoš  
  25,14, 13. Hlaváč 25,42, 24. Vystavěl 27,52, 25. Hasman 27,53  
 
Klasika  
Juniorky 1. Stepanova (RUS) 71,47, 2. Vyatkina (RUS) 71,58, 3. Strand (NOR) 74,21, 15. 
  Firešová 84,48 
 
Junioři 1. Baklid (NOR) 71,01, 2. Sjokvist (SWE) 71,22, 3. Linkevich (RUS) 72,30, 11. Ha- 
  šek 78,17, 15. Hasman 80,50, 30. Vystavěl 88,20, 32. Hlaváč 89,20, 35. Bartoš  
  92,55 
 
Štafety  
Juniorky 1. FIN 97,28, 2. RUS 103,53, 3. NOR 115,43  
 
Junioři 1. RUS 99,29, 2. SWE 102,42, 3. NOR 103,50, 6. CZE (Hlaváč, Bartoš, Hašek)  
  121,42 
 

 
 

Mistrovství Evropy dorostu v LOB – 3.-8.2.2018 – Velingrad, Bulharsko  
 
Sprint  
Dorostenky 1. Chernykh (RUS) 14,13, 2. Riazanova (RUS) 14,26, 3. Niggli (SUI) 14,31, 11. 
  Černá 17,21, 14. Kuchařová 17,42, 27. Hlaváčová 21,40 



 
Dorostenci 1. Dorma (RUS) 13,42, 2. Bykov (RUS) 14,05, 3. Maijala (FIN) 14,16, 13. Štefan  
  17,00, 16. Milan 18,26, 17. Štrégl 18,30 
 
Krátká trať 
Dorostenky 1. Niggli (SUI) 18,21, 2. Chernykh (RUS) 18,50, 3. Hoskari (FIN) 19,01, 11. Kucha- 
  řová 21,49, 14. Černá 22,31  
 
Dorostenci 1. Virtanen (FIN) 21,00, 2. Peltola (FIN) 21,09, 3. Tokarev (RUS) 21,18, 14. Štrégl  
  25,32, 18. Milan 26,52 
 
Klasika 
Dorostenky 1. Riazanova (RUS) 59,38, 2. Peltonen (FIN) 61,20, 3. Rantala (FIN) 64,49, 10.   
  Kuchařová 72,28, 24. Černá 84,52  
 
Dorostenci 1. Maijala (FIN) 66,52, 2. Tokarev (RUS) 68,16, 3. Dorma (RUS) 69,27, 11. Štrégl  
  76,47, 15. Štefan 80,24,  
 
Štafety  
Dorostenky 1. FIN 82,22, 2. RUS 85,00, 3. SUI 85,56, 5. CZE (Černá, Hlaváčová, Kuchařová) 
  98,17 
 
Dorostenci 1. FIN 93,50, 2. RUS 98,44, 3. LAT 102,22, 5. CZE (Milan, Štefan, Štrégl) 104,39 
 
 

Akademické mistrovství světa v LOB – 21.-25.2.2018 – Tartu, Estonsko  
 

Sprint  
Ženy   1. Ulvensoeen (NOR) 14,48, 2. Kudre (EST) 15,18, 3.  

Petrushko (RUS) 15,21, 8. Hančová 15,46, 12. Šimková 
16,07, 28. Kubínová 19,01, 30. Horvátová 20,34 

 
Muži   1. Gorlanov (RUS) 14,48, 2. Kiselev (RUS) 14.51, 3.  

Madslien (NOR) 14,55, 7. Horvát 16,03, 18. Argaláš 
16,55, 20. Matúš 18,21, 24. Vystavěl 18,59  

 
 
Sprintové smíšené štafety 

1. NOR 41,56, 2. RUS 42,32, 3. SWE 44,56, 4. CZE  
(Hančová, Horvát) 45,39 

 
Stíhací závod  
Ženy  1. Ulvensoeen (NOR) 26,58, 2. Kudre (EST) 27,40, 3. Petrushko (RUS) 28,07, 11. 
  Hančová 30,57, 21. Šimková 33,27, 26. Kubínová 35,58, 30. Horvátová 39,05 
 
Muži  1. Madslien (NOR) 32,18, 2. Uusitalo (FIN) 32,50, 3. Schroderus (FIN) 33,11, 8. 
  Horvát 34,42, 16. Argaláš 36,35, 17. Matúš 37,40, 21. Vystavěl 41,43 
 
Krátká trať 
Ženy  1. Ulvensoeen (NOR) 43,09, 2. Kudre (EST) 44,00, 3. Petrushko (RUS) 45,30, 14. 
  Hančová 47,52, 20. Šimková 49,56, 27. Kubínová 52,10, 31. Horvátová 58,17 
 
Muži  1. Gorlanov (RUS) 38,24, 2. Kiselev (RUS) 39,49, 3. Walhe (SWE) 39,57, 13. 
  Horvát 41,39, 17. Matúš 42,51, 18. Argaláš 43,12, 24. Vystavěl 47,27 



VOLNÉ PŘÍLOHY 
 
☺☺ Pavluščino pravidelné zúčtování za celorok, tentokrát to bude rok 2017. 
 
☺☺ Kryšpínův aktualizovaný seznam členů a telefonních čísel, platný snad v roce 2018. 
 
☺☺ Termínovka závodů do kapsy pro rok 2018.  
 
☺☺ Baruščin v pořadí už 18. klubový Zpěvník z loňských Chacháčků a Ročenky. 
 
 
 

ZAJÍMAVOSTI 
 

ČEŠTINÁŘSKÉ POSEZENÍ č. 27 
 
 

Blíží se nová jarní orienťácká sezóna 
a my se s Pavluškou bojíme, ačkoli jsme celý 
podzim a zimu s dětmi probíraly mapovou 
teorii, aby se náš některý svěřenec v lese 
nepohyboval jako bludný Holanďan. 

Mnozí dospělí, z dětí asi málokdo, 
znají děj opery německého hudebního 
skladatele Richarda Wagnera – Bludný 
Holanďan. 

Tak tedy: tajuplný cizinec si získá 
lásku Senty, dcery norského námořníka 

Dalanda. Ta pro něj opustí svého snoubence Erika a pak podle své věrnosti až k smrti, až za 
hrob ve vlnách rozbouřeného oceánu vykoupí duši a klid neznámého… Děsivá loď bloudí všemi 
sedmi moři, objeví se tam a zase tu. Jejího majitele štve dál strašná kletba, která mu přikazuje, 
že nenajde klidu, dokud ho nevysvobodí skutečně věrná žena. 

To je obsah vyprávění o bludném Holanďanovi, který tak zaujal skladatele Wagnera, že 
tento příběh se stal námětem jednoho z jeho prvních děl. 

Ale tato legenda se tradovala ústním podáním celá staletí. Jako Flyinga  Dutchmana  ho 
znali Seveřané, pro Středomoří byl maurským pirátem. Byl to Ahasver oceánů (vysvětlím 
příště): podle jedněch muž, který nemohl umřít, podle jiných přízrak, strašidlo. Pak se stala 
přeludem i celá loď, posádka se skládala z fantomů, nebo dokonce strašidel. 

Námořní pamětníci líčili svým vyděšeným posluchačům v přímořských hospůdkách, jak 
se na širém moři potkali s tajuplným korábem bez hluku a bez světel, který se znenadání vynořil 
z půlnočních mlh a pak se náhle tiše ztratil. Bludného Holanďana tak pak znali všude v zemích, 
které omývala mořská hladina. 

Avšak není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu. Ve starých holandských 
letopisech se prý najdou zápisy, že na počátku 17. století ztroskotala loď jednoho 
amsterodamského rejdaře blízko mysu Dobré naděje. Nazývala se „Zeeland“ a plula z Batávie 
s nákladem koření. Zmizelou loď prý mnozí plavci viděli, jak proplouvá s poškozenými plachtami 
moři a oceány dlouhá léta. Zde se možná nacházelo semínko pro počátek příběhu o bludném 
Holanďanovi. 

Pochopili jste určitě, že význam našeho spojení BLUDNÝ HOLANĎAN znamená – 
dlouho bloudit bez nároku dojít do cíle svého snažení. 

Přeji vám všem, aby vás to letos, ale i v budoucnu při OB nepotkalo. 

                                                     Často bludná Holanďanka Eva Kašková                       



A teď ještě minulý domácí úkol: 
Dopisy Olze – správná odpověď Václav Havel. 
Pozor! Existují také Listy Olze – Karel Čapek. 
 
S domácím úkolem si dali práci a také dostanou odměnu: Jirka Barták, Lipenští, Pavel 
Pachner, Janča Valešová a Pavluška a Kryšpín Vokálovi.  
 
 

ZAJÍMAVOSTI Z O-NEWS 
 

Cesta k vrcholům roku 2018 
(Matěj Burda, 4.1.2018) 
 
Zajímá vás, kde se odehrají stěžejní světové orienťácké akce roku 2018? Kde budou naši 
reprezentanti bojovat o medaile?  
 
Mistrovství Evropy, 5. – 13. května 

 
 

První vrcholnou akci pěšího orienťáku v roce 2018 bude hostit 
švýcarské Ticino. Mistrovství Evropy, jemuž mnozí přikládají stejnou 
váhu jako mistrovství světa, bude zajisté silným zážitkem. Ve velmi 
náročném programu nalezneme 5 disciplín, z nichž sprint i middle 
mají svou kvalifikaci. Jediné, co chybí, je závod v nové sprintové 
disciplíně. 
 

 
Akademické mistrovství světa, 17. – 21. července 

 
Až 5 disciplín v pěti dnech, tak může vypadat závodní program akademiků. 

To vše navíc v těžkých finských terénech v okolí města Kuortane. V 
individuálních disciplínách může nastoupit až 8 českých závodníků (4+4). 
 
 
 
 
 

 
Mistrovství světa, 4. – 11. srpna 

 
Opět v Pobaltí, ale tentokrát o něco jižněji oproti 

loňskému Estonsku – letošní MS přivítá Lotyšsko. Sprintové 
disciplíny se odehrají v srdci hlavního města, v Rize, lesní 
disciplíny zavítají k nedalekému městečku Sigulda. 
 

 
Světový pohár v Praze, 4. – 7. října 

 
Matička Praha bude hostit finálový podnik série 

Světového poháru. V našem hlavním městě se poběží 
sprintové štafety a nejnovější disciplína – knockout sprint. 
Dále bude na programu middle v Českém ráji a 
posledním závodem bude sprint v Mladé Boleslavi. 
 

http://www.eoc2018.ch/eoc2018/news.html
https://www.wuoc2018.com/
http://www.woc2018.lv/
http://www.wcup.cz/cz/


Novinka 2018: Sprinty a štafety se SIACem 
(Jan Fiala, 9.1.2018) 
 

Trendy nezastavíš ani v prostředí orienťáku, a tak se i v českém prostředí od 
letošního roku začne běžně závodit tak, jak se už nějakou dobu závodí ve vyspělejších o-
zemích a na světových akcích. Povinně se na všech celostátních sprintech a štafetách 
budou zapínat kontroly do bezkontaktního režimu, takže závodníci se SIAC čipem budou 
mít možnost u kontrol nezastavovat. 
 

O SIACu už asi slyšel skoro každý, ale pro ty, kdo ne, krátké shrnutí. SIAC je čip od 
SportIdentu, takže dodavatel technického řešení zůstává. Jen je ten SIAC čip schopen razit 
kontrolu i bez zasunutí do razícího otvoru v krabičce – stačí pouhé jeho přiblížení ke kontrole na 
vzdálenost zhruba 30-50 cm. Kontroly zůstávají stále stejné, ale při jejich přípravě na závod se 
namísto klasického “control” nastaví do nového režimu “beacon control”. Tento režim zapne 
vysílač a SIAC čip v sobě má přijímač. Jakmile přijímač zaznamená signál z vysílače/krabičky, 
dá to na vědomí závodníkovi tím, že začne sám pípat a blikat. 

Komunikace v tuto chvíli probíhá jednosměrně – výhodou je, že najednou může stejnou 
kontrolu orazit v podstatě libovolné množství čipů (zkoušeli jsme prohodit kolem kontroly hrst 
asi 10 čipů a všechny orazily). Nevýhodou pak, že v krabičce už není žádný záznam o ražení – 
kdo si nezkontroluje ražení a bude mu v čipu chybět, už nebude moci spoléhat na vyčtení 
paměti kontroly. 

Další potenciální nevýhodou je, že čip pro blikání a pípání potřebuje energii. Tu mu 
dodává zabudovaná baterie, která podle tvrzení SportIdentu vydrží až 4 roky. Když zakoupíte 
nový čip, napětí jeho baterie je okolo 3,1 V. Postupným používáním čipu napětí baterie klesá. 
Při poklesu na hodnotu 2,71 V se čip dostává do hraniční zóny, a pokud napětí poklesne na 
2,44 V, přestane čip bezkontaktně razit a začne se chovat jako klasický SI čip řady 10. 

Kontroly v bezkontaktním režimu umí stále klasicky razit starší čipy (SI5 – SI11), a 
naopak, v závodech, kde nebude zapnuto bezkontaktní ražení, lze SIAC čipem razit kontroly 
zasunutím do razicího otvoru. Ale přesto vřele doporučím všem závodníkům pořízení SIAC 
čipu, výhoda rychlejšího ražení a především to, že u kontroly ve sprintu nemusím zastavit, ale 
jen nad krabičkou mávnu při běhu rukou s čipem, udělá rozdíl v cíli klidně 30 s, a to už stojí za 
to. 

Svaz domluvil s českým zástupcem SportIdentu, že bude na sprintových a štafetových 
závodech k dispozici sada cca 100 ks SIAC čipů k zapůjčování za poplatek pro ty, kteří z 
jakéhokoliv důvodu SIAC čip nevlastní. To proto, aby zajistil především pro dorostenecké, 
juniorské a elitní kategorie co nejrovnější podmínky všem závodníkům. Přesto si myslím, že 
stojí za zvážení zakoupení vlastního SIAC čipu – u partnera O-News.cz, firmy Sporticus, 
probíhá na SIAC čipy akce za cenu 1666 Kč. 
 

 
  
 

Netradiční formy OB: Orientační biatlon 
(Luboš Přibyl, 13.2.2018) 
 
Orientační biatlon je kombinace dvou tradičních sportů – orientačního běhu a biatlonu v 
zimních i letních formách. To znamená, že závodník absolvuje v rámci soutěže běžeckou 

https://www.sporticus.cz/p/sportident-cip-siac1/


část (alternativně na horském kole, popř. na běžkách) jako orientační závod s mapou v 
terénu, popř. určuje lokalizaci míst na mapě a střeleckou část, která probíhá s 
malorážnou puškou při střelbě na klasické biatlonové terče. 

 
Místem vzniku je Švédsko, kde byla také v roce 1998 založena 

Mezinárodní federace orientačního biatlonu (IBOF) a od tohoto roku 
jsou pořádány mezinárodní soutěže. V současnosti se každoročně 
pořádá soutěž Světového poháru a Mistrovství světa. Vzhledem k 
tomu, že se jedná o militantní sport, kde jsou potřebná určitá povolení 
ve vztahu ke zbraním, nemá tak velikou základnu. Aktivními členy 
federace je nyní deset zemí (Švédsko, Dánsko, Finsko, Německo, 
Česká republika, Velká Británie, Belgie, Holandsko, Rusko a 
Estonsko), které se pravidelně zúčastňují hlavních soutěží. Ve 
skandinávských zemích se mu věnuje i armáda (Švédsko, Dánsko, 
Finsko), která má v tomto sportu i profesionální sportovce. V letošním 
roce se koná letní MS v Dánsku 9. – 12. 8. 2018. 

Český orientační biatlon má dva historické milníky – 22. července 2008, kdy Klub 
biatlonu Jílové uspořádal pro své kamarády, kteří se věnují i orientačnímu běhu historicky první 
Biatlonový orientační běh (BOB) na území Čech, aniž by pořadatelé tušili, že tento sport má své 
pravidelné soutěže. Po prvním získání informací o mezinárodním orientačním biatlonu se hrstka 
nadšenců rozhoduje a 28. října 2008 ustavuje sdružení “Český orientační biatlon”. 

V České republice se v tomto sportu vyprofilovala skupina sportovců orientačních běžců 
nebo biatlonistů, pro které je tento sport doplňkem k jejich hlavnímu sportu. Za krátkou dobu 
existence se Český orientační biatlon pořadatelsky aktivně podílel na činnosti mezinárodní 
federace a uspořádal dva závody světového poháru (2009 a 2010) a dvě Mistrovství světa 
(2011 – Staré Město pod Landštejnem a 2016 – Jáchymov). Největšími sportovními úspěchy je 
titul vícemistryně světa Adély Burdové – Havlové v kategorii žen elite (2016) a tituly Mistrů světa 
Adama Přibyla a Jany Benešové v kategoriích juniorů, resp. juniorek (oba 2011). Mezinárodní 
soutěže včetně Mistrovství světa jsou taktéž vypisovány i v kategoriích veteránů, kde Česká 
republika získává pravidelně medailová umístění.  

V letošním roce bude Český orientační biatlon slavit 10 let své existence a tak se v druhé 
polovině roku plánuje vzpomínkový a zároveň prezentační závod.  
 
 
 

Z NAŠEHO ARCHÍVU 
 
Náš první samostatně pořádaný závod se uskutečnil už měsíc po SAXBU, které bylo třídenní a 
které jsme ještě dělali se Slavií. A samozřejmě v Chacháčku nechyběla děkovačka od ředitelky 
závodu. (Chacháček 4/1995) 
 

10.6.1995    13. ROČNÍK „CHRASTAVSKÉHO POHÁRKU“ – ZÁVOD 

OBLASTNÍHO ŽEBŘÍČKU – OK CHRASTAVA – ALBRECHTICE U 

FRÝDLANTU V ČECHÁCH – SKALNÍ BRÁNA  
 
 Když mě Pavel nominoval do funkce ředitelky závodu, vůbec jsem netušila, oč běží. 
Ovšem vycházela jsem z toho, že v našem klubu, kde lidi sami konají to, co by měli a ještě něco 
navíc, vlastně hlavní činností ředitelky je děkovat za činnost. A skoro to tak bylo. Nesmírně mě 
potěšilo, že při potřebě jakékoli práce (i té nepopulární – např. kopání záchodů) bylo vždycky 
dost ochotných dobrovolníků – dorostenců. Všem moc děkuji. Samozřejmě největší uznání patří 
stavbařům tratí – Pavle, Rudovi, Kryšpínovi a Mirkovi – málo platné – při závodech je les to 
nejdůležitější. Ale abychom mohli pověsit lampion, je třeba mít kontrolu. Děkuji Mírovi Kavalkovi 

http://o-news.cz/wp-content/uploads/2018/01/logocob.png


za včasnou práci při výrobě téček, tak jako všem švadlenkám lampionů. Děkuji Horáčkům za 
úmornou tiskařskou práci, krásné diplomy, legitky, děkuji Jiříkovi a Daně za zpracování 
přihlášek, sestavení startovky (překvapilo mě, kolik času to pohltí), děkuji Ivanovi Vydrovi za 
cedule Start, Cíl (bylo to nocovka), děkuji startařům, cílařům, spojkám, prezentaci, počtářům, 
vyvěšovačům a všem ostatním, kteří se před závodem a při závodě podíleli. Jednotlivé 
maličkosti (např. perfektně připravené cedulky při vyvěšování, rychlé spojky, vykopané 
záchody,…) pospojované v celek způsobily dojem vydařeného závodu. Líbilo se mi, s jakou 
promyšleností se každý člověk snažil o dokonalé provedení svého úseku. Samozřejmě, že 
základem spokojenosti závodníků je hezky postavená trať – což se povedlo. 
 

 
 
 Hodnocení závodníků: náročné, fuj kopce, na začátku z nouze, celkově zajímavé, pěkné. 
Smůlu měly malé děti, které místy po cestách plavaly. Po doběhu se každý závodník zajímá o 
výsledek – dojde na shromaždiště – a hle – díky rychlospojkám visí. To určitě potěšilo (chodili 
se ptát, jak to děláme). Pak závodník mívá hlad – hle – výborně vybavený stánek s usměvavou 
obsluhou a lidovými cenami. Po vypadnutí objednaného Bobše profesionálně zafungovala Eva 
Kašková a proviatnice babička Perlová. Závodník pojídá buřtíka a zjišťuje, že už je vyhlašován 
vítězem.  Podařilo se nám překvapit nejen včasností vyhlašování (kategorii H 60 jsme museli 
pozdržet, protože vítěz nestačil dojít z cíle na shromaždiště), ale i kvalitními cenami od firmy 
Pepsi. Vítěz kategorie H 21, D 21 obdržel nejen Pepsi-colu, ale i Pepsi-tričko a jako vrchol 
všeho Chrastavský pohárek. Téměř všichni vyhlašovaní se dostavili, třásli si rukama a pózovali 
před fotoaparáty. Po vyhlašování nás překvapil oddíl Jiskra Nový Bor, který si vzal slovo a 
děkoval nám všem za výborně připravený závod na úrovni, na jakou v oblasti nejsme zvyklí.  
 Aby té chvály nebylo moc, tak teď nedostatky: z mého pohledu bylo největším 
nedostatkem opomenutí přísunu map z cíle na shromaždiště. Je to chyba, která je zbytečná, a 
která byla vidět. Další nedostatek – při vypisování diplomů a vyhlašování bylo málo počtářů. 
Dál: nepromyšlené předávání materiálu po závodě. Ono se těch nedostatků a postřehů posbírá 
hodně. Každý ze svého místa vidí jiné chyby, ze kterých se můžeme poučit na příští pořádání. 
Pro to příští pořádání bych chtěla ale už teď poprosit svatého Petra nebo Floriana nebo 
kohokoli jiného, kdo měl na svědomí ten zázrak s počasím, aby nám zůstal nakloněn. 

        Ivča Gorčicová 
 
A ještě tam byl dovětek redakce Chacháčku: 
 

Ivča všem poděkovala, ale chybí jedno: poděkování Ivče a jejímu věrnému pobočníkovi 
Pavlovi, kteří dokázali s přehledem a klidem řešit všechny krizové i nekrizové situace a řídit 
v poklidu celou organizaci závodu.  
 Děkujeme a těšíme se na další ročník. 
 
Vysvětlivky: 
Pavel – Pavel Gorčica 
Pavla – Pavluška Vokálová 
Ruda – Ruda Kaška 
Kryšpín - Kryšpín 



Mirek – Mirek Horáček 
Horáčkovi – Stáňa a Mirek Horáčkovi 
Jiřík – Jirka Nový 
Dana – Danuška Krupková 
babička Perlová – babička Ivči Gorčicové 
oddíl Jiskra Nový Bor – Mirek Beránek  
Ivča – Ivča Gorčicová  
 
 
V roce 1999 nastal průlom v pořádání závodů a my jsme byli u toho. Jako první v republice 
jsme použili SportIdent pro všechny kategorie, který se používá dodnes (EMIT prohrál – viz 
dále). Objevily se sice drobné dětské nemoci, plynoucí z naší nezkušenosti, ale základ byl 
položen. (Chacháček 2/1999) 
 

1.5.1999    SAXBO 99 – 1. ETAPA – OBLASTNÍ ŽEBŘÍČEK – OK 

CHRASTAVA – KROMPACH – BABIČČIN ODPOČINEK  
 

Byl to úspěch nebo průšvih? 
 

Tak už to máme za sebou. Co? SAXBO. I když teď mě 
napadá, že ještě dnes, týden po závodech pro všechny ještě 
není SAXBO minulostí. Mirek se Stáňou mají se závody ještě 
pořád plné ruce práce a asi už i plné zuby. Ale o tom až 
později. 

Tak se nám to letos vydařilo, počasí bylo krásné, 
závodníci spokojeni, tak asi většina z těch, kdo se na pořádání 
závodů podíleli, letošní SAXBO hodnotí. Je to v podstatě 
pravda, ale ne tak úplně. Ale o tom až později. 

Dostalo se mi té "milé" cti podílet se na pořádání SAXBA v roli ředitele. Rád bych 
poděkoval všem, kteří mi v tom pomáhali, byl jsem opravdu moc překvapen, jak všichni 
oslovení ochotně slíbili (a splnili) pomoc. Někoho stačilo jen určit do funkce a on si už vše zařídil 
sám, někdo se chodil dotazovat, co, jak a kdy má dělat, ale to nebylo to podstatné. Podstatné 
bylo to, že všichni dělali víc, než jsem očekával, a když už měli svoje hotové, chodili se ptát, co 
je ještě potřeba udělat, až jsem si občas musel nějakou tu práci vymyslet. Takže ještě jednou 
všem díky. 

Vzali jsme si na sebe pěkné břemeno, vyzkoušet poprvé v Česku elektronické ražení pro 
všechny závodníky. Uvrtali nás do toho Žitaváci, ti ho dostali k zapůjčení zdarma. Ale jsem 
přesvědčen, že bez nás by do toho nešli. Nakonec všechno, co se točilo kolem SportIdentu, 
zůstalo na nás. Teď zpětně můžu za sebe říci, kdybychom jeli závod tradičním způsobem, bylo 
by práce a hlavně problémů míň. Tím ale nemyslím, že jsme se na to měli vykašlat, naopak 
myslím, že přes všechny průšvihy jsme udělali dobře. Někdo prostě musí být první a buď získat 
slávu, nebo si vyžrat všechny chyby, které ti po něm už dělat nebudou. Mám dojem, že nám se 
to podařilo zkombinovat. V jaké míře, na to se asi bude názor každého z nás lišit. 

Závodníci byli ve velké většině spokojeni, a pár jedinců, kteří vypadli z prvních výsledků, 
se našlo či najde v oficiálních výsledcích. Slibované vyhlášení bylo o týden později a to snad 
nikomu nevadilo - ceny stejně nejsou tak horentní a diplomy se k vítězům dostanou. Zbylo pár 
jedinců, kteří měli prostě smůlu a patří k těm nezbytným obětem pokroku, a kterým nezbývá než 
se omluvit - ztratili se definitivně a beznadějně v chaosu elektronů (myslím jejich výsledky). Ale 
je to skutečně jen pár (slovy několik málo) závodníků. Slávu prvních, kterých se ti další budou 
chodit s úctou ptát, jak se všem možným nástrahám a chybám vyhnout, ta už nám zůstane. 

Tak proč ty náznaky nespokojenosti v prvních větách? Protože jsem u všeho byl hned od 
počátku a přímo v centru dění. Vím, a nejen já, kolika zbytečných chyb, opomenutí a 
nedůsledností jsme se dopustili. Proč, když jsme to měli naplánované, jsme si před SAXBEM 
nevyzkoušeli na počítačové síti tisk výsledků? Proč, když víme, kolik změn a dohlášek každý 



závod je, jsme prezentaci nezačali dřív, zvlášť když byla spousta času? Proč jsme, snad už 
naposledy, byli tak tolerantní k bordelářům z různých klubů, kteří nedodržují psaná i nepsaná 
pravidla a dožadují se stále nějakých výjimek? atd atd., bylo toho mnohem víc a nechci to tady 
rozebírat do detailů. Každý z nás se na tom nějak podílel, někdo víc a někdo míň, svůj díl viny, 
a ne malý, na tom mám i já. Ale to si vyřešíme v rodinném klubovém kruhu. 

Teď už víme, co jsme před tím nevěděli. Příště už to zvládneme (bude-li se SportIdentem 
nějaké příště) bez problémů. I když ony se zas vyskytnou jiné. Jak jsem se dozvěděl, svaz se 
rozhodl investovat do EMITu (do rynglí), ne do SportIdentu. Naštěstí pro nás o tom rozhodl 
ještě před našimi závody, tudíž v tom jsme bez viny.  

Takže, závody se vydařily, počasí bylo skvělé, něco jsme i vydělali, závodníci byli 
spokojení (až na pár rejpalů) a vyzkoušeli si, jak se běhá po lese s imobilizérem, dokonce i ten 
internetovský bulvár Borovička, který ve svých Sosnovinách zkritizuje kde co, se mírnil a jeho 
drobné připomínky byly naprosto od věci - běžela jeho žena poslední úsek za 21 vteřin jak si 
naměřila sama nebo 26 vteřin, jak ji naměřila elektronika? Ještě jednou díky všem, kteří 
pomáhali, ale především obrovský dík Stáně a Mirkovi, kteří ještě týden po závodě dávají 
dohromady oficiální výsledky z podkladů často neuvěřitelných (musel to být pohled, když Mirek 
s Tomášem Poloprutským - tomu taky dík - prohrabávali v neděli odpoledne kontejner na 
odpadky v Krompachu a hledali pytel se sobotními vyvěšováky).  

Teď už se ale musíme připravovat na září, na Mistrovství ČR. Ale tam to musí šlapat, 
vždyť SAXBO, to byl jen takový obyčejný mezinárodní závod. 

       Radim Smetana 
 
 
 

VZDĚLÁVACÍ KOUTEK 
 

JAZYKOVÝ POSED č. 119 
 

Tak jsme se v Ročence vrátili ke sportu. Správně vyluštěný posed zněl: MARATHON, 
HURDLING (pro ty, kteří neumí ještě anglicky MARATÓN, PŘEKÁŽKOVÝ BĚH). Sportu chtiví i 
odpověděli a správně, a někteří i získali odměnu v podobě jarních ubrousků. Jsou to: Věrka 
Bradnová, Janča Valešová a Pavluška Vokálová.  
 
A jedeme dál. 
Zopakujeme si fráze, které potřebujeme při telefonování. Pokud ke každé otázce přiřadíte 
správnou odpověď, tajenku přečtete po písmenkách shora dolů. 
   

1. You can´t get through on the phone because the number you want is 
………………….  . 
e) busy   f) occupied  g) in use h) engaged 
2. You can make a telephone call from a public ………………….  . 
a) phone box  b) cabin  c) cubicle d) agency   
3. Someone calls your number by mistake, so you say: Sorry! ………………….  . 
n) Wrong number o) Mistake  p) Error  q) You´ve made a mistake 
4. You want to use the phone. You ask: Can I make a 
…………………. please? 
a) ring   b) phone  c) telephone d) call 
5. Someone answers the phone and you say: Can I …………………. 
Elsa please? 
s) speak to  t) talk to  u) say to v) tell 
6. How do you pronounce the first figure in this number: 071 499 3725? 
………………….  . 
f) oh   g) nil   h) love  i) nought 

http://laoblogger.com/telephone-cartoon-clip-art.html


7. If you offer to take a message for someone, you say: Would you like 
to…………………. a message? 
p) give   q) say   r) leave  s) put 
8. If you want to promise future contact, you say: I’ll get ……………………… in a 
couple of days. 
d) in charge  e) in touch  f) in company g) in conjunction 
9. If you want someone to wait for a moment, you say: Please hold the 
……………………. . 
e) line   f) phone  g) call  h) link 

 
 
 

OKÝNKO KB 
 
Sám největší se chtěl pochlubit, že umí i psát. (Jinak by nebyl největší!!!) 
 

POZVÁNÍ NA OBĚD 
 

Jirka Barták měl dobrý úmysl a rozhodl se  pozvat mě   k sobě domů na oběd. A aby mě 
nalákal, tak  mi řekl, že jej  osobně sám uvaří. Domácí oběd dvou mužů bude paráda, ještě 
nikdy jsem to nezažil. To jsem přece  nemohl odmítnout. A tak jsem ve čtvrtek 25.1. s určitým 
rozechvěním vstupoval do domku Evy a Jirky Bartákových. V autě z Jablonce jsem celou cestu 
přemýšlel, co asi za lahůdku připravil.      

Jirka jako správný kuchař  na začátku měl již připravenou polévku z kotrče kadeřavého. 
Byla  hustá, chutnala výborně  a byla i barevně k nerozeznání od  pravé držkové polévky. Po ní 
následoval  hlavní chod   - obalované řízky z pravých hřibů s bramborami. Hříbky nasbírané 
v loňské houbové sezoně, jednotlivé plátky obaleny v trojobalu, odděleny  a uloženy 
v mrazničce. S přílohou s bramborami chutnaly skvěle. A k tomu jsem si z několika možností 
vybral  kompot  z  hřibovitých hub v kořeněném nálevu. 

To jsem si myslel, že je vše, ale Jirka z připraveného těsta  upekl přede mnou pravý 
podkrkonošský hubník ze sušených hub. No nádhera. Po vydatném obědu jsme si šli sednout 
do obývacího pokoje k čaji. K zakousnutí k čaji  byly závitky uvnitř plněné hlívou a hřibovitými 
houbami. Byl to prostě výborný houbový oběd v pravé zimě. 

    předseda Zdenek   

 
 
 

ZNAK KB – VÝKLAD 
 

Přátelé, věru jsme nečekali takové množství reakcí na zveřejnění znaku KB a žádost o 
jeho výklad. Již na klubovém Silvestru mě Kryšpín oslovoval „blbounem“ a posléze mě podal 
písemné vysvětlení, že zobrazený hrdina na našem znaku skutečně není orel ani orlice, ale 
blboun nejapný, údajně vyhynulý pták. Písmena KB rozšifroval s určitou opatrností jako Krásný 
Blbec (?) a modrou jako barvu naděje, že se napakuje na naší odměně. Za ženy vybírám názor 



Jany Valešové – Navrátilové, která se také domnívá, že se jedná o blbouna nejapného a 
dodává: neplést s borůvkovým blbounem, který je nesmrtelný. K tomu dodávám já: 
samozřejmě, neboť všichni blbouni jsou nesmrtelní!  

A teď si vyberte! Ze všech zmatků nás zachránila 
neočekávaná zpráva, že v pozůstalosti starého heraldika se našel 
výklad k našemu znaku. Podám pouze stručný výtah: co se týká 
onoho ptáka, skutečně se jedná o Blbouna nejapného (Dronte 
mauricijský, zvaný portugalskými námořníky Dodo, tj. něco jako 
idiot). Jelikož běžně dostupné informace např. z Wikipedie jsou 
značně zjednodušené, nepřesné až zavádějící, poskytneme správné 
informace o ptákovi ve zvláštním článku.  

Písmena KB: každého asi napadne, že se jedná o zkratku 
Klubu Blbců. Ale věc se nemá tak jednoduše. Jedná se o jakousi 
šifru či kryptogram, který v sobě zahrnuje více výkladů. KB znamená 
také zkratku otázky „Kam běžíš, …?“ Cítíte ve vzduchu to nevyřčené 
oslovení, když se nečekaně potkají dva členové KB při závodu v lese? A hlouběji do problému: 
kdo zná azbuku, snadno si doplní, že KB značí „КУДА ВЫ (ИДИОТЕ)?“ A ještě hlouběji: 
v azbuce přepsáno KB je zkratkou za Кво Вадис  (Quo vadis, Domine?), jak se ptal svatý Petr 
při útěku z Říma Ježíše Krista při setkání v Kampanské bráně. (To bylo za císaře Nerona, tedy 
Ježíš měl již za sebou zmrtvýchvstání.) A teď do nejhlubší vrstvy: písmena KB nejvíce zastupují 
tu častou otázku partnerek: „Kdes byl?!“ 

A tím se dostáváme zase k orienťáku, protože běhat nebudeme věčně (i Dodo doběhal), 
posléze budeme pouze kráčet, …a nakonec se přestaneme i orientovat. (Pořadí se může 
různit.) 

A jak je to s modrou? Barvou naděje? Starý heraldik jen suše poznamenává: „Modrá je 
dobrá.“ 

    MP, prokurista KB 
 
Pozn.: Smekám před Evou Bartákovou, která většinu vysvětlení písmen KB odhalila, a to měla 
v sobě sotva dvě tři deci předsedova archivního vína (asi tři dny starého). To by byla heraldička! 
(mladá!) 
 
 
 

SOUTĚŽNÍ KOUTEK 
 

KDO JE TO? 
 
Mátožnou postavou usmívající se uprostřed krajiny snů je nám všem dobře známý Vojta. Kdo 
ještě pořád neví, tak druhá indicie zní Tomanica. A jelikož se našli i tací, kteří ho poznali, 
budou se rozdávat diplomy. Své příbytky si vyzdobí Eva Lipenská, Sofi Tomanicová (to bude 
doma radosti) a Vojta Vokál. No, konec strašení, krajina snů se u nás už dávno nevyskytuje, 
že? 
 
 

SOUTĚŽ PRO FŠECHNY 
 
Chráněná horská květena – to bylo minulé téma. A problémy = 0. Kdo odpověděl, neměl se za 
co stydět. Jenom my se stydíme, že cen nemáme víc. A tak zápisníčky si do svých domovů 
odnášejí Věrka Bradnová, Pavel Pachner a Terezka Prokopová s dědou Jiříkem. 
A co příště? Třeba mořské ryby, přinesou štěstíčko? 
 



 
 

 
A      B 

 

 
 

C      D 

 
 

E      F 

 
 

G    H        I  
 
 
1  BARAKUDA    6  PLATÝS 
2  HAVÝŠ     7  REJNOK 
3  MAKRELA     8  SARDINKA 
4  MEČOUN     9  ÚHOŘOVEC 
5  MURÉNA 
 
 
 



ZNÁTE JE? 
 
Jeden z nejkrásnějších vodopádů Jizerských hor, jen kilák a půl od Mariánskohorských bud, se 
nazývá vodopád Jedlové (vodopády Jedlová, vodopád na Jedlové, Velký vodopád Jedlové, a 
tak nějak podobně). A tak nějak podobně odpovídali naši soutěžící (odpovídaly naše soutěžící, 
aby to bylo genderově vyvážené) a ceny získali/y Jirka Barták, Zdeněk Kadavý a Janča 
Valešová. A co to bylo? Držák papíru zajíček.  
 
A teď přijde to, co nemáme moc rádi. Několik chytrých vět. 
 
Vodopád Jedlové – nejvyšší stupeň vodopádů je vysoký 5 m a má téměř dokonale svislý profil. 
Nad ním se vyskytuje několik kaskád, které nepřesahují svou výškou ani 1 m. Pod ním se 
nachází ještě třímetrový stupeň. Hlavní vodopád má dvě ramena, cca 4 m od sebe. Vodopád 
leží v přírodní rezervaci Jedlový důl a vede jím naučná turistická stezka. 
 

 
 

Vodopád v létě a v zimě 
 
PR Jedlový důl – byla vyhlášena v roce 1992 a má výměru 12,59 ha. Na příkrých svazích se 
zde vyskytují porosty smrků, buků a jedlí, které se zde na jednom z posledních míst přirozeně 
zmlazují. Z bylin zde rostou například mléčivec alpský, starček hajní, vranec jedlový, z fauny 
zde žije třeba sýc rousný, ořešník kropenatý, skorec vodní. Ze skal jsou zde nápadné Pekelné 
skály.   
 
NS Jedlový důl – od roku 2000 tudy vede NS dlouhá 2 km s devíti zastaveními, které vám 
blíže přiblíží zdejší přírodní rezervaci. Začíná blízko nádraží v Josefově Dole, okolo Černé tůně 
a Pekelných skal se dostanete až k nejvýše položenému vodopádu s vyhlídkovou plošinou. 
 

 
 

PR a NS Jedlový důl 

http://files.region-jizerskehory.cz/200009734-d9affdaa9f/Jedlov%C3%BD d%C5%AFl mapa.jpg


Mariánskohorské boudy – horská samota v Jizerských horách, která byla původně 
pasteveckou osadou, založenou roku 1705. Kromě toho se zde provozovala i další řemesla, 
např. dřevorubectví, čihařství, pálení dřevěného uhlí a kamenictví. V 19. století se zde nacházel 
i šenk a s rozvojem sklářství majitelé postupně odcházejí do údolí. V současné době se tu 
nacházejí 4 objekty, které patří převážně ochranářským spolkům (CHKO, Čmelák) a bývalému 
pražskému primátorovi Pavlu Bémovi. 
 
A po chytrých větách soutěž. 
 

 
 

Jírův betlém 
 
Jižně od Kryštofova Údolí, ve kterém můžete v zimě navštívit třeba Jírův betlém, se nachází 
jmenovec většího brášky. Vrchol tohoto kopce je vzdálen vzdušnou čarou 3,1 km od Jírova 
betlému, 5,7 km od vrcholu Vápenného, 5,7 km od vrcholu Ovčí hory, 2,4 km od Výpřeže a 1,6 
km od Křižanského sedla.  
 

Jak se jmenuje kopec nad Kryštofovým Údolím? 

 
Jednoduchá otázka, odpověď bude taky určitě jednoduchá.  
 
 
 

A CITÁT NAKONEC… 
 

Jan Werich: 
 

Paměť je výsadou blbých, chytrý nemá čas si pamatovat, chytrý musí vymýšlet. 
 

 



ORIENŤÁCKÝ ZPĚVNÍK 
 

KU PRAZE UHÁNÍ VLAK 
 
 
C                                      C7        F  
Ku Praze uhání vlak, v něm krásná dívenka tak,  
G                                       G7                             C  
jede do města, aby užila, co na venkově chudák ztratila.  
G                                       G7                              C  
jede do města, aby užila, co na venkově chudák ztratila.  
  
   C                            F  
R: Pepíčku těš se, Mařenko nač pak,  
                 G7                                C  
  až pudem z hospody, budem se mačkat.  
  C                         F  
  Pepíčku těš se, Mařenko nač pak,  
                G7                               C  
  až pudem z hospody, budem se mít.  
  

2. U nádraží hlavního zavolala si na kočího,  
Hej, pane kočí - vy tam, zavezte mě, však vy víte kam,  
Hej, pane kočí - vy tam, zavezte mě, však vy víte kam,  
  
R: Pepíčku těš se, Mařenko nač pak...  
  
3. Zavezte mě do Grandhotelu, tam, co holky šmrdlaj citeru,  
za kačku je piva sklenice, nalejvaj tam čupr číšnice.  
za kačku je piva sklenice, nalejvaj tam čupr číšnice.  
  
R: Pepíčku těš se, Mařenko nač pak... 2x, po druhý zrychlit  

 

 

 


