
 
 
 

 
 
 
 

 



DENÍČEK  
 
Deníček nejprve zahájíme rozkvetlým jarem. 
 

12.5.2018    2 x OBLASTNÍ ŽEBŘÍČEK – SLAVIA LIBEREC 

ORIENTEERING – HOŘENÍ PASEKY – FRANTINA, ČERVENÝ 

KÁMEN  
 

Během dětského jarního soustředění (11.-13.5) se 
uskutečnily dvoudenní závody pod Ještědem. Pořádající 
Slavia Liberec se vytáhla s velice atraktivními terény, které 
jsou nesmírně obtížně průběžné, kvůli abnormálně 
vysokému podrostu. Les byl poněkud podmáčený a vlhký 
kvůli nestálému počasí. Kombinace tradiční dopolední 
krátké a odpolední krátké trati byla vidět na obou různých 
závodních prostorech. Zatímco ráno si nás stavitel ladně 
pohupoval mezi skalkami a lehčími kopečky, tak 
odpoledne si mnozí sáhli na dno sil svých sil už jen při 

cestě na start, natož pak na samotné trati, která nebyla fyzicky vůbec jednoduchá a místy byl i 
adrenalinový zážitek při sbíhání promáčeného svahu a klouzání po skalách hned v úvodní 
pasáži. 

     Jirka Bek 
   
 
A teď se plynule přesuneme do prázdnin. 
 

30.6.-13.7.2018    KRČKOVIČTÍ MIMOZEMŠŤANI 
          
První den prázdnin odjíždím s rodiči autem po úzkých silničkách 

směrem k táboru. Při příjezdu k tábořišti přejíždíme odbočku (jedeme 
přece na orientační tábor). Po příjezdu na správné tábořiště získávám 
jmenovku a hledám Karla. Po najití Karla a mého stanu jsme šli hrát 
seznamovací hry. Po dohrání jsme šli vybalovat a najíst se do " 
jídelny", uvařili to dobře. Potom jsme šli hrát další hry, večerní hygiena 
a šlo se spát. Večerka byla ve 22:00. Vstávalo se asi v 7:00, snídaně o 
půlhodiny později. K snídani byl chleba s nějakou pomazánkou. Potom 
byl nějaký program, ve kterém se běhalo. Potom se šlo na jídlo a byl 
polední klid. A tak to šlo dalších 14 dní. Poslední den nás přepadl pavouk a padl na něj celý 
repelent. A ten repelent tam smrdí možná ještě dnes. 

Mára Sychra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.-8.7.2018    VETERANCUP 2018 – OB VAMBERK, OB DDM 

KOSTELEC NAD ORLICÍ – PODHORNÍ MLÝN – PODHORNÍ MLÝN, 

BRUMBÁROV, BRODEC  
 

Zpráva VA o letošním „Veterancupu“ 
 

 
 
Pro méně znalé – Veterancup – je každoroční třídenní závod na východě Čech. Letos byl 

v režii oddílu z Vamberka. Pohodové počasí, pohodová atmosféra, přijatelní soupeři (ve 
stejném termínu bylo WMOC v Dánsku), country koncert v kempu v Kostelci, kde jsme byli 
ubytovaní. Terén přijatelný, bez brutalit typu velkých kopců nebo hustníků „ak vuobec“ 
průběžných. Trochu jsme zápasili s klasifikací porostů na mapě, ale těžko zpětně hodnotit, co 
mapař a co vlastní špatný odhad. Technické zabezpečení – buchty, jablka, stravování, toiky – 
na vysoké úrovni. 

Výsledky „různé“ – Alena celkově v D65 3., etapy 2-3-2. Já  v H65 celkově 8., etapy 1-10-9. 
Takže celkově to byl příjemně strávený prodloužený víkend. 

Milan Ševčík 
 
 

13.-15.7.2018    H.S.H VYSOČINA CUP 2018 – SK CHRAST – 

LIPNICE NAD SÁZAVOU – ZLATÝ VOČI, BRETSCHNEIDEROVO 

UCHO  
 

Druhý červencový víkend se uskutečnil již 25 ročník 
tradičních závodů na Vysočině – HSH Vysočina Cup. Závody 
jsou známé zajímavými terény a také příjemnou atmosférou. Na 
letošní ročník se vypravilo rekordně přes 1600 závodníků, což 
bylo místy už trochu moc, ale myslím, že i tak se závody všem 
líbily.  

S ohledem na poměrně hlučný provoz stánku na 
shromaždišti i v nočních hodinách měli závodníci možnost vybrat 
si mezi “hlučným” a “tichým” kempem – ten byl ovšem vzdálen asi 
800 m od centra. Ale za klidné spaní v noci to myslím určitě stálo.  

Kolem Lipnice nad Sázavou je zvlněná vysočinská krajina 
se spoustou zajímavých detailů v lese. V místech, kde se 

závodilo, probíhala v minulosti intenzivní těžba kamene, takže v mapě bylo mnoho menších či 
větších lomů, některé z nich jsou nyní zatopené a působí vskutku romanticky.  

První etapa v pátek odpoledne byla krátká a svižná, o to ale mapově náročnější.  Večer v 
centru závodů probíhala oslava výročí 25 let trvání HSH Vysočina Cupu, kde dětem bylo 
rozdáno 25 velkých dortů a dospělí si mohli užít piva dle libosti pouze za dobrovolný příspěvek.  

V sobotu nás čekala poměrně dlouhá klasická trat, kde byly místy i trochu jednodušší 
pasáže a závod mi nepřišel moc zajímavý, ale celkově to byl pěkný den - počasí bylo příjemné, 



bufet v centru nabízel spoustu dobrých jídel a většina z nás využila odpoledne k výletům do 
okolí – buď na hrad Lipnice, na Stvořidla nebo ke koupání v lesních lomech.  

Večer proběhly mládeží oblíbené pivní štafety, kdy se jistě mnohé orienťácké maminky 
ptaly, zdali vůbec toto patří  do orienťáku a jestli je vhodné, aby jejich ratolesti sledovaly 
potácející se (a místy i zvracející) závodníky, ale mužská část závodníků se tvářila, že je vše v 
pořádku…. 

V neděli pro nás byla připravena pěkná zkrácená trať plna zajímavých detailů (kameny, 
vodoteče, hustníčky, vrstevnicové útvary a opět lomy). Věřím, že všichni závodníci odjížděli 
spokojeni. Na HSH Vysočina Cupu mám vždy dojem, že mladí pořadatelé závody chystají s 
čisté lásky k orientačnímu běhu, s radostí a snahou postavit opravdu pěkné tratě. Děkujeme, za 
rok zas.  

    Míša Krtičková 
 
 

14.-20.7.2018    KRČKOVIČTÍ MIMOŇI  
 

Letošní rok jsem se opět zúčastnil letního tábora v Krčkovicích. Ve 
stanu jsem bydlel se svým kamarádem Albertem ze Ski klubu. Hned jak 
jsme přijeli, tak jsme měli seznamovací hry. Večer jsme šli v klidu spát a 
ráno po rozcvičce jsme zjistili, že máme ve stanu škvory. A tak jsme se 
přestěhovali do jiného stanu.   
   Na táboře jsme hráli celotáborovou hru na téma Mimoni, kterou 
naše družstvo vyhrálo. Taky jsme hodně běhali, byli jsme se koupat v 
Turnově a spali dvakrát pod širákem. 
   Tábor se mi moc líbil, příští rok už pojedu se staršíma na 14 dní.    

     Tomík Polák 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.-5.8.2018    LOKOTOUR BEDŘICHOV 2018 – TJ LOKOMOTIVA 

LIBEREC – BEDŘICHOV – KLIKVOVÁ LOUKA, ČERVENÝ POTOK  
 

Ségra mi říkala, ať se přihlásím na závody v Bedřichově. Cože? O prázdninách oblasťák? 
No to je fajn, jdu do toho. Půlka prázdnin, počasí tak akorát na plácnutí se u vody, ale já už 
natěšeně mířím na stadion, kde bylo shromaždiště. Jako vždy na poslední chvíli. Na start letím 
jak zběsilá, zdá se mi to dál než píší, ale uf, jsem tady. Za minutu lezu do koridoru. Ani se 
nestačím rozkoukat. Píp – start. Na první azimut hustníkem, na druhou azimut hustníkem, na 
třetí vylezu ze zeleného a opět azimut ke kontrole. Dobíhám své soupeřky, což mi nevyhovuje, 
ráda běhám sama. Zkouším jim utéct, ale je to do kopce. A jak jim tak utíkám, najednou se 
ocitnu u mapového startu, kde jsem být úplně nechtěla… no nic, místo po cestě se ke kontrole 
zase brodím zapráskaným lesem. Kontrolu razím za holkami, kterým jsem zdrhala. Na další 
volím jiný postup, delší, ale na jistotu. Opět se na kontrole potkáváme, já trochu za nimi. Pak byl 



opravdu krpál, tam mám trochu víc síly a ujímám se vedení. Zbytek závodu už běžím sama, 
spokojená, že se s nikým nemusím honit. Celkově z toho bylo druhé místo, což mě těší. 
 

 
 

Druhý den byl závod opět moc hezký. Postupy zprvu opět azimuty v zapráskaném hustníku. 
Ztratit se dalo velmi lehce. Na osmičku jsem se objevila u devítky, což jsem ale zjistila až po 
závodě. Doteď netuším, jak se mi podařilo všechny kontroly celkem v pohodě najít… 

Suma sumárum to byly moc hezké závody, organizačně parádní. Tak jestli se budou 
opakovat příští rok, všem doporučuji. Za Chrastavu nás tam bylo pomálu.  

   Baru Lankašová 
 
 

10.-12.8.2018    GRAND PRIX POLONIA 2018 – MKS PAULINUM 

JELENIA GÓRA – JAKUSZYCE, PIECHOWICE – JAKUSZYCE, 

POLANA JAKUSZYCKA, BOBROWE SKALY  
 

Grand Prix Polonia 2018 aneb Jest to możliwe 
 
Po loňských OB závodech v Tatrách, kde jsme si užili neskutečného terénu s bažinami, 

téměř neprůběžnými hustníky a zabušenými pasekami jsme hledali zase něco, co by nám dalo 
šanci prokázat, že se dokážeme poprat se všemi nástrahami tratí. A tak jsme se přihlásili na 3-
denní OB závody v polské Szklarske Porebe, které slibovaly typickou horskou oblast 
s mokřady, četnými skalními útvary a kameny v nadmořské výšce až do 1100 m.  Jako VA celé 
akce jsem sledovala pokyny, startovky a další informace, které se ne a ne objevit na stránkách 
závodu, ale nakonec jsme něco, co se podobalo pokynům, objevili a okopírovali. Sice to bylo 
v polštině, ale alespoň jsme věděli kdy a kde je start a v kolik hodin kdo startuje. Když jsem 
prezentovala naši OK CHA skupinu, teprve se hledala platba a obálka a já jako stálá členka 
prezentace jsem si říkala, co by na to asi říkala Pavluška. Ale co, nakonec se vše dohledalo a 
šli jsme parkovat. Ale kam?  Pořadatelé nevěděli a na prezentaci nás poslali na parkoviště, 
které, jak jsem je upozornila, bylo soukromé a platba 2x větší než bylo uvedeno v pokynech.  
Jest to możliwe, říkali, a tak jsme zaplatili a soustředili se na závod. První etapa byla klasika na 
mapě Jakuszyce. Chvíli trvalo, než jsem našla cestu na start, ale nakonec se objevila i cedulka 
START a tak jsem vyrazila. Ve startovním koridoru jsem si všimla jakési čmáranice, a tak jsem 
se raději zeptala pořadatelky, co to znamená. Jakžtakž jsem pochopila, že mapový start není 
tam, kde je zakreslen, ale o kousek dále. Abych se ubezpečila, že vím, kde je, ukázala jsem na 
mapu a dostala jsem odpověď: Jest to możliwe.  Já jsem tedy, oproti některým, měla to štěstí, 
že jsem tuto nevýznamnou informaci získala. Možná i to mi pomohlo správným směrem prodrat 
se křovím, úspěšně se přebrodit potokem na povinný přeběh a proklestit si cestu k dobrému 
umístění. Druhý den jsme měli oddechovou, krátkou trať na mapě Polana Jakuszycka. 
Oddechová byla jen svou délkou, zato terén mi dal zabrat. Hned první kontrola byla v téměř 
neprůběžném hustníku, v popisu upřesněno jako vnitřní roh. Neprůběžný hustník byl ve 



světlejším trochu průběžnějším hustníku, takže hledat nějaký roh se vlastně vůbec nedalo. I 
když jsem viděla všechny moje soupeřky, jak z hustníku vybíhají, stejně jsem jí pak ještě 
nějakou tu minutu, či dvě, či tři hledala. Na předposlední kontrolu jsem si umanula, že to vezmu 
přes zabušenou stráň, i když bylo samozřejmě logičtější ji oběhnout.  V polovině svahu už jsem 
vůbec nevěděla, kde jsem, natož kam se mám prodírat. Ještě, že jsem narazila na Evu K., která 
mě ze zadních pozic naváděla a nakonec na kontrolu dotlačila. To, že v obou etapách byl cíl 
namalován za cestou, ačkoli jsme razili před cestou, už vůbec nevadilo.  Ani by se mi už dál 
běžet ani nechtělo a navíc, jest to możliwe. Třetí etapa, označená jako zkrácená klasika, se 
běžela v Piechowicích na mapě Bobrowe Skały a měla jsem ji dvakrát delší než první. Já mám 
ale delší etapy ráda, takže jsem se těšila. A protože jsem měla docela slušný náskok, pěkně 
jsem si kontroly hlídala a pozorně mapovala. V polovině trati jsem měla kontrolu na vývratu za 
kamennou zídkou. Zídku jsem identifikovala a za ní hned objevila vývrat s kontrolou. Ale 
bohužel kontrola měla jiný kód. Tak jsem zkoušela další vývraty v okolí, ale kontrola nikde. Po 
chvíli přiběhl sympatický veterán, kterému nebylo zatěžko se mnou pohovořit. Měl stejnou 
kontrolu jako já, ale jiný kód, ten správný. Zkontroloval, zda mám správnou mapu a popisy, a 
pak ho napadlo podívat se na popisy na mapě. A ejhle, tam byl správný kód. Když jsem si pak 
vyčítala čip a oznámila pořadatelům, že mají chybu v popisech, pokrčili rameny a sdělili mi, že 
jest to możliwe. A to jsem na tom ještě byla dobře oproti některým veteránům, kteří měli v 
popisech kódy posunuty o jedno místo a oproti dětským kategoriím, kterým v popisech chyběla 
sběrka. Nám ale všechny tyto drobnosti nijak nevadily. Všichni jsme zdárně zvládli jak náročný 
terén, tak zajímavé tratě i nástrahy pořadatelů a ještě jsme si přidali super výlety do Karpacze a 
Karkonoskeho Parku Narodoweho.  A tak jestli se zase někdy naskytne příležitost zajet si do 
Jakuszyc na závody, jest to możliwe. 

  Zuzana Šaffková 

 
Téměř námi obsazené stupně vítězů 

 
 

11.-12.8.2018    RUMCAJSOVY MÍLE 2018 – SPORTCENTRUM 

JIČÍN – BOSEŇ – VALEČOV  
 

 
 



Prázdninových závodů jsem si moc neužil… Všechno mi ale vynahradily víkendové závody 
Rumcajsovy míle, které uspořádal jičínský oddíl. Centrem závodů byl již poněkolikáté amfiteátr 
hradu Valečov. Počasí bylo, ostatně jako celé léto, žhavé. Pořadatelé připravili na sobotu dva a 
na neděli jeden závod v krásném a těžkém skalnatém terénu. Použili na ně jednu mapu a 
musím říci, že se jim podařilo využít celý terén, aniž by to bylo na škodu. Skály byly proběhány 
opravdu do sytosti, užili jsme si i hlubokých údolíček. Z Chrastavy jsem tady byl sám mezi 
zhruba 1500 závodníky. Vybral jsem dokonce nejvíce obsazenou kategorii H45, kde nás bylo 
přes osmdesát. Poslední závod jsem startoval až poslední a za mnou jen sbalili start. Taktika 
přísného dodržování pitného režimu se vyplatila - dvě piva před startem, první závod, pět mezi 
závody a pak zase dvě a tak jsem sáhl i po pomyslné medaili, respektive sportovních 
ponožkách. V elitních kategoriích zvítězila Denisa Kosová a Honza Procházka. 

  Ivan Jeleň Vydra 
 

 

13.-19.8.2018    SOUSTŘEDĚNÍ SCM V HARRACHOVĚ 
 

Od pondělí 13. do neděle 19. srpna se v Harrachově konalo letní soustředění ještědského 
SCM. Z Chrastavy jsme se zúčastnily 3 – Vendy a já jako svěřenci a Káťa jako trenér. Celkem 
se nás na soustředění sešlo asi 25, ale parta se během pobytu měnila, když přijížděly návštěvy 
nebo odjížděli marodi. Už z programu bylo patrné, že flákat se rozhodně nebudeme. A taky že 
ne. Během 7 dnů jsme zvládli:  

 5 fází OB  21,1 km 715 m převýšení 
 3 fáze na kole  120 km  2420 m převýšení 
 1 kros  2,8 km  90 m převýšení 
 1 HROB (= horský OB)  18,6 km 770 m převýšení 
 Kofola Cup (kofola štafety)  0,4 km  0,9 l Kofoly 
Necyklisti místo cyklovýletů podnikali náročné výběhy na Sněžku a Kotel (naběhali skoro 

stejně jako jsme najezdili my na kolech). Kromě sportovních aktivit jsme si prohlédli sklárnu, 
navštívili 2 rozhledny, vykoupali se v Mumlavě, vyslechli si zajímavé vyprávění o Finsku od 
Janči a Páji Kubátových a taky dojmy Miloše Nykodýma z letošního MS v Lotyšsku. Večery 
jsme pak trávili jak rozbory tréninků a vyplňováním testů pozornosti, tak sledováním filmů či 
hraním různých společenských her. Když jsem se v neděli vyškrábala na kole na Jizerku, kde 
jsem se setkala s našima, byla jsem vděčná, že oni už se mnou závodit o horské ani sprinterské 
prémie nebudou…   

 
Dravci v Orle 

            Markéta Pavlíková 



24.-26.8.2018    PĚKNÉ PRÁZDNINY V ČESKÉM RÁJI 2018 – OOB 

TJ TURNOV – SRBSKO – U OBORY, KOST, BRANŽEŽ  
 
První den jsme přijeli na shromaždiště a pršelo. Do lesa se mi moc nechtělo, ale musel 

jsem jít. Na start to byla chvilka a přišel jsem a za chvilku jsem vyběhl. Na mapovém startu jsem 
se podíval do mapy a byl jsem překvapen, že 12ky mají kontroly pouze na cestách. Nebylo to o 
mapě, ale jenom o běhu. V cíli jsem byl za chvíli. Na výsledkové tabuli jsem byl 12. A taky jsem 
tak skončil.  

Druhého dne přestalo pršet a chvilkami vysvitlo slunce. Na start jsem šel se Štěpou. Mapa 
byla těžší než předchozí den. První kontroly jsem zvládnul skvěle. Ale pak sem udělal drobnou 
chybku. Pak to bylo v pohodě až na konec, který byl nepřehledný. Ale už jsem se těšil na 
poslední závod. 

Konečně poslední den. Startoval jsem mezi prvními. Běželo se mi dobře a mapoval jsem 
taky dobře. Na poslední kontrole jsem ztratil asi dvě minuty. Na sběrku to byl kousek a na cíl 
taky. Po doběhnutí jsem čekal asi ještě 2 hodiny, než přiběhli rodiče. Celkově jsem skončil 10. a 
byl jsem spokojený.   

       Kája Březina 

 
 
A jak to viděl vedoucí akce? 
 

Pěkné Prázdniny alias Pépéčka mají asi nejen v našich končinách takový už skoro 
legendární status a není to jen tím, že je máme skoro za rohem. Začíná to už přihláškami, které 
se poslední roky naplní v rámci sekund max minut, dále Turnováci skoro pokaždé zvládnou 
připravit sadu map a tratí v krásných pískovcových skalách Českého ráje, kde je radost ty 
kontroly hledat a to i přes to, že občas si člověk poplete hřebínek či celý kopec. 
Nicméně Pépéčka nejsou jen o vlastním orienťáku (i když ten samozřejmě hraje prim), ale i 
perfektním kempu s kvalitním zázemím, podvečerním Píchačovi aneb závodu v klasickém 
ražení. A pak tu je taky spousta drobností, jako jsou videa z etap a večerníček pro nejmenší. Ti 
starší pak mají tradiční PP párty, kde to není jen o alkoholu (i když ten často putuje nejen 
dovnitř...), ale orienťácké pařbě skoro do kuropění  a následném nedělním survivru v lese.  

        Petr Kadavý, VA 
 
 

31.8.-2.9.2018    WEST CUP 2018 – NEJDEK ORIENTEERING – 

NEJDEK – GAGARINKA, OLDŘICHOV, SOPKY  
 

Na konci prázdnin jsme se já, Jarda a Tomík jako jediní zástupci OK Chrastava zúčastnili 
West cupu. Jedná se o třídenní závody, které pořádá klub Nejdek orienteering. Závody se 
konaly od 31.8. 2018 (pátek) do 2.9.2018 (neděle) v Nejdku v Krušných Horách. 



   V pátek se běžel městský sprint. Ze závodu jsem měla trochu 
obavy, jelikož mám v paměti mé bloudění na městském sprintu v 
Jablonci nad Nisou. Nakonec se mi ale závod vcelku líbil. Nejlépe se 
sprint povedl Tomáškovi - 4. místo. Jarda skončil na pěkném 6. místě 
a já nebyla poslední. 
   V sobotu se běžela klasika. Dlouhé postupy mi moc nejdou a 
taky to podle toho vypadalo. Chybu jsem udělal hned na první 
kontrolu, a aby toho nebylo málo, tak jsem si neodpustila ani svoji 
klasickou cca 20 minutovou chybu. Skončila jsem na krásném 
posledním místě. Tomáškovi se ale etapa povedla - umístil se na 
druhém místě a Jarda na 8. 
   V neděli se běžela klasika s volným pořadím kontrol. Tento typ 
závodu jsem nikdy neběžela. Vůbec jsem si nedokázala představit, 
jak si na startu pospojím kontroly tak, aby to bylo co nejvýhodnější. 
Nakonec byly obavy ale zbytečné. Tato etapa se mi povedla ze 
všech nejlépe. Tomášek v závodě udělal bohužel velkou chybu, která 
ho stála celkové první místo. Po velkých slzách byl ale nakonec 
nadšený i z celkového druhého místa. Jarda skončil celkově pátý. 
   Tyto závody mohu ohodnotit pouze pozitivně, i když se konaly 
během nejdeštivějšího víkendu o prázdninách. 

                Verča Poláková 
 

 

31.8.-2.9.2018    CENA VÝCHODNÍCH ČECH 2018 – OK 99 

HRADEC KRÁLOVÉ – RADVANICE – HRADIŠTĚ, ŽALTMAN, POD 

ŽALTMANEM, KATEŘINA  
 

Poslední víkend prázdnin 
se konaly závody Cena 
východních Čech v Radva-
nicích. První etapa v pátek 
byla krátká trať. Hned první 
kontrolu jsem přeběhla, 
jelikož byla v kamenném 
poli. Poté se mi až na malé 
chyby celkem dařilo. Skoro 
celý závod se běžel ve 

svahu s kamenným polem. 
V sobotu se běžela klasika. Když jsem šla na start, začalo pršet a pršelo i poté, co jsem 

vyběhla. Začátek ubíhal rychle, ale při cestě na čtvrtou kontrolu se z ničeho nic objevila mlha a 
já najednou nevěděla, kde to vlastně jsem. Ale nakonec jsem se našla a běžela dál. Na konci 
trati už moje mapa byla nasáklá jako hadr, byla jsem však ráda, že jsem to vůbec doběhla. 
Odpoledne už přestalo pršet, takže se mohla konat Orient show. Pořadatelé postavili velké 
bludiště s kontrolami, kde byl vždy napsán kus příběhu a možnosti, jak by mohl pokračovat. 
Každý se musel rozhodnout, kam půjde jako další. Velmi mě to bavilo, i když bylo docela těžké 
se odtud vymotat. 

V neděli už bylo opět slunečné počasí. Tento den se běžel handicap. Já jsem vybíhala 
z desátého místa. Hned na mapový start se musel vyběhnout veliký kopec a poté mi přišlo, že 
skoro celá naše trať až do osmé kontroly byla do kopce. Ale poté zase následoval dlouhý seběh 
až do cíle. Nakonec jsem celkově skončila na devátém místě. Tyto závody jsem si velmi užila, i 
přestože nám při vydatném dešti trochu zatékalo do stanu. 

             Vendy Růžičková 



DALŠÍ ČINNOST TELEGRAFICKY 
 
■ Podzimní pondělní tréninky mládeže se rozjely. Vzhledem k rekonstrukci horní školy se 

scházíme v nových prostorách (velký dík patří trenérce Evě), a to: 
 17-18 hodin – pro mladší škola na náměstí, 
 18,30-19,30 hodin – pro starší a zájemce z řad dospělých ve sportovní hale. 
 
■ Předběžně rozjednaný termín SAXBA 2019 je 11.-12.5. se shromaždištěm 

v Lückendorfu. V této době se konají pouze závody ŽA a ČPŠ na Šumpersku. 
 
■ Pro využití na závodech a trénincích jsme zakoupili 3 nové tunely. 
 
 
 

ZPRÁVIČKY  
 

GRATULACE 
 
Nejprve vás na začátku seznámíme s výsledkem jedné pro lidi docela příjemné činnosti: 
 
Žofinka Hradcová – 7.9.2018 – 4,52 kg, 54 cm – pohlaví ženské, 
povolání – potenciální nová členka klubu, 
šťastní rodiče – Zuzka a Pavlik Hradcovi 
 

 
 
Přejeme všem zúčastněným, aby přítomnost, budoucnost a ještě vzdálenější a nejvzdálenější 
budoucnost užili ve zdraví, pohodě a jen a jen mezi nejlepšími přáteli.  
 
Stejný vzkaz posíláme i 
 
Bětce Smetanové (nyní Legátové) a Filipovi Legátovi,   
 
kteří se rozhodli vstoupit 25.8.2018 ve stav manželský. 



A pokračujeme narozeninovou přehlídkou: 
 
5.10.  Radim Smetana     
6.10.  Zdeněk Kadavý 
11.10.  Mirek Balcar 
15.10.  Jiřík Nový 
15.10.  Ráďa Kučera 
17.10.  Markéta Pavlíková 
19.10.  Hanka Vajcová 
22.10.  Janča  Kubátová 
30.10.  Štěpán Srnka Krupka 
 
1.11.  Matyáš Krojidlo 
4.11.  Roman Orel Krupka  
8.11.  Eva Bartáková 
8.11.  Míra Kavalek 
10.11.  Lenka Švorcová 
10.11.  Lucka Holanová 
14.11.  Šimon Knap 
18.11.  Honza Němec 
19.11.  Zuzka Hradcová 
22.11.  Verča Poláková 
26.11.  Markéta a Zdeňka Šírlovy 
27.11.  Petr Kadavý  
30.11.  Ondra Bek  
 
A mezi oslavenci máme i čtvery kulatiny – Matyáš, Míra, Zuzka a Petr, a taky jeden vstup mezi 
nás dospělé – říjnová Markéta. Tak ať se oslavy vydaří a vše oslaví ve zdraví. 
 
 

AUTOR OBÁLKY 
 
Kdopak by se draka bál? Tenhle je orienťáckej a ještě navíc zahraniční. Tak si představuje 
hlídání kontrol před loupežníky Jenda Diener. Díky za obrázek a těším se na další lesní zátiší. 
 

 
 
 

PŘÍJMY A VÝDAJE 
 
Letošní SAXBO už máme spočítané a máte ho v příloze. Pavluška po setkání se žitavskou 
Martinou srovnala penízky hezky do tabulky.  



ODLEHČENÍ PENĚŽENEK 
 
Nemáme to lehký nebo jinak řečeno máme to těžký, a tak se pokusíme vám trochu odlehčit 
vaše peněženky. Podzimní příspěvky ve výši 300 Kč od těch, kteří absolvovali na jaře alespoň 
tři závody, očekává Pavluščina bezedná kasička do 15.11.2018. 
 
 

RADOSTNÁ SETKÁVÁNÍ 
 
Proč bychom se netěšili, pokud nám pánbůh zdraví dá! Nejbližší termíny příležitostí (pokud 
pomineme závody) se nabízejí: 
 
3.11. – Posaxbo (tentokrát u nás v chrastavském CVAčku) (sobota) (svátek má Hubert), 
7.-9.12. – chaloupka (Hrabětice) (pátek až neděle) (svátek má Ambrož s Benjamínem, 
Květoslava a Vratislav), 
leden až prosinec 2019 – klubový Silvestr (?) (?) (?). 
 
 

DOPLNĚNÍ ADRESÁŘE 
 
Dlouho nám Jirka Bek nereagoval na mejly, a tak si doplňte ten, který čte: jirkabek4@gmail.com  
 
 

VÝSLEDKY ZE SVĚTOVÝCH AKCÍ 
 

MISTROVSTVÍ EVROPY V MTBO – 27.6.-1.7.2018 – BUDAPEST, 

MAĎARSKO  

 
 
Klasika  
Ženy  1. Tichovská 118,27, 2. Vinogradova (RUS) 123,10, 3. Haga (FIN) 127,32, 6.  
  Kubínová 133,19, 13. Nováková 148,00, 19. Reifová 165,34  
 
Muži  1. Ludvík 127,28, 2. Dallavalle (ITA) 129,20, 3. Gritsan (RUS) 129,21, 4. Hradil  

  129,26, 8. Svoboda 136,20, 15. Stránský 141,17, 19. Laciga 142,30  

 

Krátká trať 
Ženy  1. Vinogradova (RUS) 58,56, 2. Dallimore (GBR) 60,25, 3. Poverina (RUS) 61,03, 
  4. Kubínová 61,04, 5. Tichovská 61,41, 12. Nováková 67,06, 19. Reifová 71,21 
 
Muži  1. Bogár 59,06, 2. Gritsan (RUS) 61,44, 3. Fuchs (FRA) 62,41, 4. Ludvík 62,43, 7.  

Laciga 64,16, 10. Hradil 64,47, 18. Stránský 67,00 
 
Smíšené štafety 

1. CZE (Tichovská, Ludvík, Bogár) 140,06, 2. RUS 140,10, 3. FIN 148,27 

mailto:jirkabek4@gmail.com


JUNIORSKÉ MISTROVSTVÍ EVROPY V MTBO – 27.6.-1.7.2018 – 

BUDAPEST, MAĎARSKO  
 
Sprint    
Juniorky 1. Oparina (RUS) 24,31, 2. Sukholovskaya (RUS) 24,39, 3. Hnilica (AUT) 25,21, 
  5. Králová 25,56, 19. Grycová 28,52, 23. Kuchařová 31,12 
 
Junioři 1. Steinthal (DEN) 20,36, 2. Hašek 22,17, 3. Buzovkin (RUS) 22,35, 11. Ludvík  
  24,09, 18. Wohanka 25,13 
 
Klasika  
Juniorky 1. Garcin (FRA) 99,23, 2. Devillers (FRA) 99,26, 3. Nurmimen (FIN) 103,07, 5.  

Králová 112,07, 7. Grycová 118,54, 8. Kuchařová 121,13 
 
Junioři  1. Steinthal (DEN) 91,34, 2. Ludvík 100,18, 3. Ambrazas (LTU) 102,11, 9. Wohan- 

ka 113,50 
 
Krátká trať 
Juniorky 1. Sukholovskaya (RUS) 48,13, 2. Denoual (FRA) 49,59, 3. Garcin (FRA) 50,27,  
  6. Králová 52,50, 13. Grycová 56,43, 24. Kuchařová 68,55 
 
Junioři 1. Steinthal (DEN) 38,27, 2. Radyvanyuk )RUS) 39,36, 3. Pourre (FRA) 41,35, 6.  
  Hašek 43,02, 11. Wohanka 44,24, 13. Ludvík 45,01 
 
Štafety  
Juniorky 1. CZE (Grycová, Kuchařová, Králová) 114,41, 2. RUS 115,23, 3. FIN 124,45 
 
Junioři 1. FIN 123,18, 2. RUS 124,45, 3. CZE (Wohanka, Ludvík, Hašek) 130,20   
 
 

VETERÁNSKÉ MISTROVSTVÍ SVĚTA V MTBO – 27.6.-1.7.2018 – 

BUDAPEST, MAĎARSKO  
 
Hromadný start 
D 40 1. Aguilera (ESP) 78,42   H 40 1.  Breitschaedel (AUT) 75,06 
D 45 1. Cseh (HUN) 70,04    H 45 1.  Rýgl (CZE) 68,26 
D 50 1. Gelderman (NZL) 65,36   H 50 1. Vanka (CZE) 72,50 
D 55 1. Kollberg (SWE) 73,46   H 55 1. Lalevee (FRA) 65,18 
D 60 1. Jackson (AUS) 56,58   H 60 1. Mueller (SUI) 70,17 
D 65 1. Bonafini (SUI) 63,36   H 65 1. Ollikainen (FIN) 66,50 
D 70 1.  Brunstedt (DEN) 74,20   H 70 1. Duedahl (DEN) 65,33 
        H 75 1. Hoffman (DEN) 68,34 
 
Sprint  
D 40 1. Gigon (AUT) 25,35    H 40 1. Breitschaedel (AUT) 23,48 
D 45 1. Villar (FRA) 30,00    H 45 1. Engel (SWE) 23,34 
D 50 1. Gelderman (NZL) 25,01   H 50 1. Stockmayer (AUT) 24,18 
D 55 1. Somers (GBR) 21,59   H 55 1. Kollberg (SWE) 22,28 
D 60 1. Jackson (AUS) 20,02   H 60 1. Johannsen (DEN) 24,49  
D 65 1. Zurcher (SUI) 18,19    H 65 1. Nielsen (DEN) 28,00 
D 70 1. Brunstedt (DEN) 19,06   H 70 1. Orpana (FIN) 20,07 
        H 75 1. Hedlund (SWE) 30,06 
        H 80 1. Cserteg (HUN) 39,38 



Klasika  
D 40 1. Iskhakova (AUS) 132,13   H 40 1. Bureš (CZE) 130,28 
D 45 1. Eronn (SWE) 118,40   H 45 1. Volcker (SWE) 136,02 
D 50 1. Gelderman (NZL) 113,35   H 50 1. Lomas (GBR) 115,53 
D 55 1. Somers (GBR) 113,02   H 55 1. Lalevee (FRA) 97,49 
D 60 1. Jackson (AUS) 89,08   H 60 1. Johannsen (DEN) 113,39 
D 65 1. Bonafini (SUI) 89,25   H 65 1. Ollikainen (FIN) 116,44 
D 70 1. Králová (SVK) 116,25   H 70 1. Olevik (SWE) 100,36 
        H 75 1. Hoffmann (DEN) 103,51 
 
Krátká trať 
D 40 1. Iskhakova (AUS) 66,48   H 40 1. Štěnha (CZE) 58,12  
D 45 1. Eronn (SWE) 56,02    H 45 1. Engel (SWE) 57,24 
D 50 1. Gelderman (NZL) 55,26   H 50 1. Hatori (JPN) 62,41 
D 55 1. Somers (GBR) 49,43   H 55 1. Hale (SWE) 50,55 
D 60 1. Jackson (AUS) 36,32   H 60 1. Hansen (DEN) 55,18 
D 65 1. Bonafini (SUI) 33,58   H 65 1. Thomasson (SWE) 61,07 
D 70 1. Králová (SVK) 54,37   H 70 1. Orpana (FIN) 51,17 
        H 75 1. Hedlund (SWE) 57,35 
 
 

MISTROVSTVÍ EVROPY DOROSTU V OB – 28.6.-1.7.2018 – VELIKO 

TARNOVO, BULHARSKO  
 
Sprint  
D 16  1. Keith (GBR) 10,14, 2. Graber (SUI), Miklušová (SVK) 10,48, 8. Chrástová  
  11,12, 15. Muličková 11,32, 16. Dittrichová 11,33, 26. Karlová 12,05 
D 18  1. Gardonyi (HUN) 11,52, 2. Bruetsch (SUI) 12,33, 3. Maier (AUT) 12,37, 7. Gry- 
  cová 13,14, 22. Nechanická 13,44, 30. Peterová 13,59, 53. Vandasová 14,59 
 
H 16  1. Seppa (FIN) 10,18, 2. Mareček 10,47, 3. Mendes (POR) 11,04, 10. Chaloupský  
  11,20, 17. Vitebský 11,30, 28. Rücker 12,12 
H 18  1. Key (AUS) 11,58, 2. Pihlstrom (SWE) 12,04, 3. Eerola (FIN) 12,09, 11. Roudný  
  12,48, 56. Rusin 14,24, 73. Filípek 15,29  
 
Klasika  
D 16  1. Peltonen (FIN) 40,16, 2. Mattila (FIN) 40,42, 3. Petrova (BUL) 42,12, 5. Karlová  
  43,11, 29. Dittrichová 50,44, 33. Chrástová 51,15 
D 18  1. Haapala (FIN) 50,03, 2. Haavengen (NOR) 51,36, 3. Szuromi (HUN) 52,34, 24.  

Peterová 59,03, 25. Nechanická 59,14, 38. Grycová 62,47, 63. Vandasová 76,19 
 
H 16  1. Seppa (FIN) 41,08, 2. Fomin (RUS) 42,24, 3. Fischer (FRA) 43,32, 7.  

Chaloupský 45,29, 18. Vitebský 48,43, 27. Mareček 50,17, 42. Rücker 54,34 
H 18  1. Eerola (FIN), Arntzen (NOR) 53,31, 3. Soldini (SUI) 55,12, 17. Roudný 58,15, 
  25. Rusin 60,15, 31. Gajda 61,48, 55. Filípek 67,55 
 
Štafety  
D 16  1. SUI 74,12, 2. FIN 78,51, 3. CZE (Dittrichová, Muličková, Karlová) 78,52 
D 18  1. SWE 83,48, 2. NOR 83,50, 3. FIN 85,36, 4. CZE (Nechanická, Grycová,  

Peterová) 86,23  
 
H 16  1. CZE (Chaloupský, Vitebský, Mareček) 81,20, 2. FIN 82,40, 3. FRA 84,30 
H 18  1. FRA 84,44, 2. FIN 86,09, 3. NOR 86,22, 10. CZE (Gajda, Rusin, Roudný)  
  92,31 



VETERÁNSKÉ MISTROVSTVÍ SVĚTA V OB – 6.-13.7.2018 – 

COPENHAGEN, DÁNSKO  
 
Sprint – finále  
D 35 1. Lamiová (SVK), Saeger (USA) 14,19 H 35 1. Hedrickx (BEL) 14,24 
D 40 1. Niggli (SUI) 13,07    H 40 1. Olsen (DEN) 14,01 
D 45 1. Key (AUS) 13,41    H 45 1. Jensen (DEN) 13,19 
D 50 1. Freuler (SUI) 13,11    H 50 1. Finkenstaedt (GER) 13,02 
D 55 1. Hoglund (SWE) 12,54   H 55 1. Jenzer (SUI) 12,47 
D 60 1. Ingham (NZL) 13,52   H 60 1. Embrey (GBR) 14,39 
D 65 1. Karlsen (NOR) 11,35   H 65 1. Daehli (NOR) 11,30 
D 70 1. Ovsiannikova (RUS) 11,53  H 70 1. Brunstedt (DEN) 12,07 
D 75 1. Kvaal (NOR) 11,15    H 75 1. Conrad (GER) 11,47 
D 80 1. Madsen (DEN) 11,49   H 80 1. Láznička (CZE) 10,55 
D 85 1. Sovik (NOR) 14,27    H 85 1. Hutzli (SUI) 11,26 
D 90 1. Nieminen (FIN) 17,41   H 90 1. Fransson (SWE) 18,31 
        H 95 1. Nyystila (FIN) 43,59 
 
Krátká trať 
D 35 1. Eklof (SWE) 32,22    H 35 1. Ryapolov (RUS) 30,17 
D 40 1. Niggli (SUI) 28,16    H 40 1. Eng (SWE) 30,48 
D 45 1. Rebane (EST) 26,53   H 45 1. Giding (SWE) 25,27 
D 50 1. Toivonen (FIN) 27,22   H 50 1. Vogelsang (NOR) 25,24 
D 55 1. Linse (SWE) 27,09    H 55 1. Eriksson (SWE) 27,04 
D 60 1. Fershalova (RUS) 32,02   H 60 1. Lund (DEN) 26,00 
D 65 1. Karlsen (NOR) 29,26   H 65 1. Daehli (NOR) 27,06 
D 70 1. Gustafsson (SWE) 29,58   H 70 1. Sillien (BEL) 29,41 
D 75 1. Kvaal (NOR) 27,56    H 75 1. Makinen (FIN) 27,59 
D 80 1. Sjoeberg (SWE) 18,39   H 80 1. Karlsson (SWE) 27,22 
D 85 1. Ek (SWE) 23,24    H 85 1. Bengtsson (SWE) 21,46 
D 90 1. Nyman (SWE) 18,27   H 90 1. Fransson (SWE) 37,58 
 
Klasika  
D 35 1. Lindberg (SWE) 58,09   H 35 1. Ryapolov (RUS) 74,21 
D 40 1. Niggli (SUI) 44,12    H 40 1. Muukkonen (FIN) 66,36 
D 45 1. Rebane (EST) 42,59   H 45 1. Giding (SWE) 57,38 
D 50 1. Gornicka (POL) 43,09   H 50 1. Maarup (DEN) 56,07 
D 55 1. Linse (SWE) 43,42    H 55 1. Eriksson (SWE) 47,40 
D 60 1. Lange (GER) 54,48    H 60 1. Westlund (SWE) 51,24 
D 65 1. Aasenlund (SWE) 54,27   H 65 1. Daehli (NOR) 49,37 
D 70 1. Gustafsson (SWE) 45,40   H 70 1. Sillien (BEL) 52,03 
D 75 1. Olsson (SWE) 48,38   H 75 1. Conrad (GER) 55,44 
D 80 1. Sjoeberg (SWE) 34,02   H 80 1. Karlsson (SWE) 53,06 
D 85 1. Antonsson (SWE) 42,25   H 85 1. Bengtsson (SWE) 44,16 
D 90 1. Nyman (SWE) 39,57   H 90 1. Fransson (SWE) 70,04 
        H 95 1. Nyystila (FIN) 58,44 

 



JUNIORSKÉ MISTROVSTVÍ SVĚTA V OB – 7.-15.7.2018 – KECSKEMÉT, 

MAĎARSKO  
 

 
 
Klasika  
Juniorky 1. Aebersold (SUI) 54,37, 2. Sarkozy (HUN) 59,40, 3. Janošíková 60,33, 8.  

Čechová 64,30, 45. Chaloupská 72,04, 59. Firešová 73,25, 65. Vyhnálková 74,25, 
133. Thynová 112,51  

 
Junioři 1. Fosser (NOR) 69,25, 2. Perrin (FRA) 73,46, 3. Vandas 75,02, 14. Křivda 77,44,  
  18. Sýkora 78,53, 58. Bendák 86,25, 81. Koštejn 91,53, 109. Horčička 97,43  
 
Sprint  
Juniorky 1. Aebersold (SUI) 15,35, 2. Janošíková 16,01, 3. Gardonyi (HUN) 16,37, 20.  

Čechová 17,48, 45. Chaloupská 18,40, 73. Thýnová 19,26, 75. Vyhnálková 19,30,  
  98. Firešová 20,37 
 
Junioři 1. Kolbe (GER) 15,48, 2. Fellbaum (GBR) 15,56, 3. Kaario (FIN) 15,57, 12.  

Horčička 16,25, 19. Sýkora 16,38, 26. Vandas 16,51, 37. Bendák 17,19, 81. 
  Křivda 18,33, 88. Koštejn 18,37 
 
Krátká trať - finále 
Juniorky 1. Gardonyi (HUN) 28,59, 2. Fast (SWE) 29,07, 3. Chaloupská 29,25, 4. Janošíko- 
  vá 29,31, 34. Vyhnálková 36,48, 52. Firešová 46,12  
 
Junioři 1. Svensk (SWE) 29,32, 2. Imark (SWE) 29,49, 3. Johannesson (SWE) 30,08, 4. 
  Vandas 31,12, 48. Sýkora 43,46, 52. Bendák 45,43  
 
Štafety  
Juniorky 1. RUS 104,44, 2. CZE (Čechová, Chaloupská, Janošíková) 105,52, 3. NOR  

106,34  
 
Junioři 1. NOR 100,13, 2. SWE 102,40, 3. CZE (Sýkora, Křivda, Vandas) 105,33 
 
 
 

AKADEMICKÉ MISTROVSTVÍ SVĚTA V OB – 17.-21.7.2018 – KUORTANE, 

FINSKO  
 
Sprintové smíšené štafety 

1. SUI 56,55, 2. POL 57,42, 3. FRA 57,53, 12. CZE (Šiková, Sýkora, Minář,  
Horčičková) 60,44 

 



Krátká trať 
Ženy  1. Bjessmo (SWE) 37,32, 2. Olaussen (NOR) 38,51, 3. Öberg (SWE) 38,53, 16.   
  Zháňalová 44,19, 18. Horčičková 45,01, 38. Tužilová 51,51, 52. Štičková 59,04 
 
Muži  1. Karppinen (FIN) 36,14, 2. Sirum (NOR) 36,21, 3. Haga (NOR) 36,32, 15. 
  Kubelka 40,41, 21. Horvát 42,02, 26. Navrátil 43,30, 27. Sýkora 43,38 
 
Sprint  
Ženy  1. Weiler (HUN) 13,48,3, 2. Ruch (SUI) 13,48,8, 3. Hornik (POL) 13,58, 36.  
  Štičková 15,30, 40. Šiková 15,40, 43. Zháňalová 15,54, 64. Voborníková 16,51 
 
Muži  1. Robertson (NZL) 13,44, 2. Pedersli (NOR) 13,52, 3. Mc. Nulty (AUS) 14,08, 20. 
  Kubelka 14,45, 27. Sýkora 14,49, 29. Minář 14,54, 53. Horvát 15,49 
 
Klasika  
Ženy  1. Olaussen (NOR) 73,18, 2. Öberg (SWE) 73,59, 3. Gross (SUI) 75,48, 10. Tuži- 
  lová 79,29, 11. Horčičková 79,41, 21. Šiková 86,42, 28. Zháňalová 89,41 
 
Muži  1. Egger (SUI) 71,23, 2. Sirum (NOR) 71,54, 3. Haga (NOR) 72,15, 11. Kubelka  
  76,57, 22. Minář 82,55, 37. Mudrák 88,53, 39. Navrátil 89,46 
 
Štafety  
Ženy  1. NOR 113,10, 2. FIN 113,23, 3. SUI 115,23, 4. CZE (Tužilová, Zháňalová, Hor- 
  čičková) 117,26 
 
Muži  1. NOR 96,32, 2. FIN 96,55, 3. SUI 96,56, 5. CZE (Minář, Sýkora, Kubelka) 105,07 
 
 

MISTROVSTVÍ SVĚTA V OB – 3.-11.8.2018 – RIGA, SIGULDA, LOTYŠSKO  
 

 
 
Sprint finále 
Ženy  1. Alm (DEN) 13,43, 2. Alexandersson (SWE) 14,00, 3. Wyder (SUI) 14,10, 19. 
  Janošíková 15,22, 37. Indráková 16,39 
 
Muži   1. Hubmann (SUI) 14,05, 2. Robertson (NZL) 14,07, 3. Kyburz (SUI) 14,26, 11. 
  Král 14,46, 12. Nykodým 14,47, 25. Minář 15,09 
 
Sprintové smíšené štafety  

1. SWE 58,27, 2. SUI 58,58, 3. DEN 59,17, 5. CZE (Knapová, Nykodým, Král, 
Janošíková) 59,50 

 
Krátká trať 
Ženy  1. Gemperle (RUS) 32,02, 2. Teini (FIN) 33,32, 3. Basset (FRA) 33,56, 5. Knapová  
  34,04, 16. Horčičková 36,08 
 
Muži  1. Kinneberg (NOR) 32,59, 2. Hubmann (SUI) 33,05, 3. Howald (SUI) 33,13, 14. 
  Král 35,03, 22. Kubát 36,12, 33. Nykodým 38,18 



Štafety  
Ženy  1. SUI 105,03, 2. SWE 105,18, 3. RUS 107,20, 9. CZE (Janošíková, Horčičková, 
  Knapová) 122,02 
 
Muži  1. NOR 107,26, 2. SUI 107,30, 3. FRA 107,36, 5. CZE (Kubát, Nykodým, Král) 
  108,02 
 
Klasika  
Ženy  1. Alexandersson (SWE) 74,04, 2. Alm (DEN) 75,31, 3. Hauswirth (SUI) 76,30,  
  15. Horčičková 91,39, 17. Knapová 92,35 
 
Muži  1. Lundanes (NOR) 97,43, 2. Glibov (UKR) 100,20, 3. Hertner (SUI) 100,47, 13. 
  Král 105,17, 21. Kubát 111,56, 25. Nykodým 113,33 
 
 

MISTROVSTVÍ SVĚTA V MTBO – 5.-13.8.2018 – WALDVIERTEL, 

RAKOUSKO  
 
Hromadný start 
Ženy  1. Soegaard (DEN) 77,42, 2. Tichovská 79,03, 3. Zinkl (AUT) 81,12, 5. Kubínová  
  82,28, 15. Nováková 86,37 
 
Muži  1. Laurila (FIN) 80,46, 2. Machado (POR) 80,49, 3. Haselsberger (AUT) 80,50,   
  10. Hradil 83,19, 16. Bogár 84,15, 21. Ševčík 86,30, 36. Svoboda 94,32 
 
Krátká trať 
Ženy  1. Vinogradova (RUS) 68,55, 2. Tichovská 70,51, 3. Kubínová 71,13, 25. Nová-   

ková 89,31, 26. Reifová 90,49 
 
Muži  1. Braendli (SUI) 62,14, 2. Fuchs (FRA) 63,18, 3. Medvedev (RUS) 63,51, 5. 
  Bogár 65,07, 7. Hradil 65,27, 10. Laciga 66,18, 12. Ludvík 67,23 
 
Štafety  
Ženy  1. CZE (Nováková, Kubínová, Tichovská) 118,00, 2. RUS 120,26, 3. FIN 121,00 
 
Muži  1. RUS 108,29, 2. SWE 108,38, 3. CZE (Hradil, Ludvík, Bogár) 108,59   
 
Klasika  
Ženy  1. Tichovská 121,14, 2. Haga (FIN) 121,19, 3. Poverina (RUS) 125,11, 6.  

Kubínová 127,00, 16. Nováková 132,46  
 
Muži  1. Bogár 116,13, 2. Braendli (SUI) 118,20, 3. Foliforov (RUS) 119,31, 6. Ludvík   
  122,04, 14. Svoboda 125,33, 20. Hradil 130,22, 22. Stránský 131,48, 25. Ševčík  
  132,43  
 
Sprint  
Ženy  1. Saarinen (FIN) 20,05, 2. Tichovská, Soegaard (DEN) 20,14, 6. Kubínová 20,39,  
  26. Reifová 22,29, 28. Nováková 22,39 
 
Muži  1. Foliforov (RUS) 20,39, 2. Medvedev (RUS) 20,51, 3. Bogár 20,53, 4. Ludvík   
  20,59, 17. Laciga 21,55, 19. Hradil 22,01, 25. Svoboda 22,34, 51. Stránský 24,33 
 
 
 



JUNIORSKÉ MISTROVSTVÍ SVĚTA V MTBO – 5.-13.8.2018 – 

WALDVIERTEL, RAKOUSKO  
 
Hromadný start  
Juniorky 1. Sukholovskaya (RUS) 72,17, 2. Fedoseeva (RUS) 73,10, 3. Nurminen (FIN)  
  73,36, 16. Svobodová 86,27, 19. Grycová 88,18, 23. Kuchařová 109,07 
 
Junioři 1. Hašek 74,03, 2. Jaeggi (SUI) 76,44, 3. Ambrazas (LIT) 77,05, 8. Ludvík 80,18, 
  9. Hasman 80,47 
 
Krátká trať 
Juniorky 1. Králová 51,39, 2. Devillers (FRA) 52,51, 3. Fedoseeva (RUS) 54,02, 16. Gryco- 
  vá 62,43, 18. Svobodová 65,15 
 
Junioři 1. Jaeggi (SUI) 51,13, 2. Lilja (FIN) 52,46, 3. Ambrazas (LIT) 53,17, 10. Ludvík  
  57,02, 11. Hašek 58,04, 13. Hasman 58,37 
 
Štafety  
Juniorky 1. CZE (Grycová, Svobodová, Králová) 113,20, 2. AUT 114,32, 3. FIN 116,42 
 
Junioři 1. CZE (Wohanka, Ludvík, Hašek) 94,29, 2. FRA 99,17, 3. SUI 101,26 
 
Klasika  
Juniorky 1. Devillers (FRA) 94,06, 2. Králová 95,06, 3. Rudkiewicz (FRA) 100,13, 8. Gry- 
  cová 109,13, 13. Svobodová 115,36  
 
Junioři 1. Hašek 85,39, 2. Steinthal (DEN) 87,49, 3. Jaeggi (FIN) 91,00, 5. Ludvík 92,53,  
  13. Hasman 103,40 
 
Sprint  
Juniorky 1. Králová 16,19, 2. Sukholovskaya (RUS) 16,53, 3. Hnilica (AUT) 17,08, 14. Svo- 
  bodová 18,45, 18. Grycová 19,06 
 
Junioři 1. Steinthal (DEN) 16,01, 2. Hašek 16,27, 3. Lilja (FIN) 17,04, 15. Ludvík 18,27,  
  19. Hasman 18,39 
 
 

 
 

MISTROVSTVÍ EVROPY DOROSTU V MTBO – 5.-13.8.2018 – 

WALDVIERTEL, RAKOUSKO  
 
Krátká trať 
Dorostenky 1. Nurminen (FIN) 31,39, 2. Costa (POR) 31,50, 3. Hansen (DEN) 34,10, 6. 
  Kuchařová 36,19, 23. Králová 55,21 



Dorostenci 1. Wymer (FRA) 38,33, 2. Wohanka 39,30, 3. Noergaard (DEN) 40,28, 6. Tůma  
  45,07 
 
Štafety 
Dorostenky 1. RUS 98,01, 2. FIN 99,23, 3. POL 116,06 
 
Dorostenci 1. FRA 81,36, 2. DEN 86,39, 3. FIN 93,07 
 
Klasika  
Dorostenky 1. Nurminen (FIN) 66,52, 2. Pauly (FRA) 73,07, 3. Kuchařová 74,50, 20. Králová  
  98,12 
 
Dorostenci  1. Wohanka 70,11, 2. Wymer (FRA) 75,20, 3. Rissanen (FIN) 75,34, 17. Tůma  
  90,18 
 
Sprint  
Dorostenky 1. Aksenova (RUS) 16,09, 2. Hansen (DEN) 16,56, 3. Landgraf (RUS) 17,00, 9. 
  Kuchařová 17,32  
 
Dorostenci 1. Wymer (FRA) 16,50, 2. Wohanka 16,58, 3. Noergaard (DEN) 17,04  
 
 

VOLNÉ PŘÍLOHY 
 
■ s vyúčtováním letošního SAXBA si dala práci Pavluška, jakožto i s jeho zpracováním do  

tabulky 
 
■ s přípravou klubového plánovacího kalendáře si dal práci Jirka Bartáků, a tak plánujte  
 
 
 

ZAJÍMAVOSTI 
 

ZAJÍMAVOSTI Z O-NEWS  
 

Historicky první ME univerzit v orientačním běhu v Olomouci 2019 
(Janča Kubátová, 24.7.2018) 
 

Akademické mistrovství Evropy – cože? Další soutěž v už tak nabitém kalendáři 
špičkových závodníků? Takové a podobné otázky se objevovaly po zveřejnění informace, 
že tento šampionát byl exekutivou EUSA přidělen do České republiky – Olomouce. 
Přesně rok před startem je ta pravá chvíle na představení této mezinárodní akce. 

Mistrovství Evropy univerzit jsou pořádány organizací EUSA vždy v lichých letech ve 
dvaceti třech druzích letních sportů. Orientační běh, jako jeden z nejmladších sportů, bude mít 
premiéru právě v roce 2019. V sudé roky se pak pořádají multisportovní hry EUG, které budou 
v roce 2020 v Bělehradě taktéž doplněny o závody v OB. 

 

http://orienteering2019.eusa.eu/
https://www.eusa.eu/


Akce pro všechny OB-vysokoškoláky? 
Na rozdíl od Akademických mistrovství světa, která jsou určena pro reprezentační týmy, 

se na šampionát může prostřednictvím své univerzity přihlásit každý vysokoškolský student ve 
věku od 17 do 30 let. Výhodou OB je, že není stanovena horní hranice počtu účastníků 
z jednotlivé vysoké školy. V prováděcích předpisech je stanovena pouze spodní hranice – 
minimálně dva účastníci z jedné univerzity. Každý účastník ovšem musí zaplatit pevně 
stanovený poplatek 65 EUR za osobu a noc. Což v případě čtyřdenního programu činí 260 EUR 
za závodníka. 

Jasný úkol pro všechny zájemce o start v Olomouci – hned na začátku studijního roku si 
zajít na svou univerzitu a zkusit si zajistit  (třeba i částečné) zaplacení přihlašovacího poplatku. 
 
 

Program a lokality akce 
Závodit se bude celkem ve třech medailových disciplínách- sprint, middle a sprintové 

štafety. V každé kategorii se očekává zhruba 150 závodníků, takže sprint se poběží 
s kvalifikací, na trati middle budou použity rozdělovací metody (motýlek, phí-loop). Naprostou 
odlišností od soutěží IOF pak budou sprintové štafety. Ty se poběží nejen v klasické kombinaci 
žena – muž, ale i žena – žena a muž – muž. Program bude začínat modelovým závodem ve 
středu 24. července a končit atraktivním závodem sprintových štafet v sobotu 27. července. 
Přesné lokace zatím nejsou kvůli změně terénů (kůrovec, větrná kalamita) známy. Jasný je 
ovšem stavitel sprintu, kterým bude vítěz finále Světového poháru 2017 Vojta Král. Celý 
šampionát proběhne pod taktovkou osvědčené dvojice Dušan Vystavěl – Jindra Smička, 
technickým ředitelem bude Roman Zbranek, hlavním kartografem Zdeněk Rajnošek, národním 
kontrolorem Honza Fiala a IOF Adviser Szava Zsigmond z Maďarska. 
 

Dobrovolníci vítáni 
Důležitým předpokladem úspěšné akce jsou též dobrovolníci. Spuštění přihláškového 

systému plánují pořadatelé na začátek října. Souběžně s mistrovstvím bude probíhat i akce pro 
mladé závodníky. Na proběhlý projekt “Orienteering academy 2014” se totiž pokusí navázat 
trenéři v čele s reprezentačním trenérem dorostu Markem Cahelem.  Mladí běžci spolu během 
jednoho týdne opět budou trénovat, ale i pořádat, například při slavnostním zahájení 
šampionátu. 

Akce bude podpořena ze strany Statutárního města Olomouce, Olomouckého kraje i 
jednotlivých obcí, kde se bude závodit. Záštitu nad průběhem prvního Akademického 
Mistrovství Evropy v OB převzal rektor Univerzity Palackého v Olomouci prof. Mgr. Jaroslav 
Miler, M. A., PhD. Tváří  bude nejúspěšnější juniorka právě proběhlého JWOC v Maďarsku, 
česká reprezentantka a olomoucká rodačka – Terka Janošíková. 
Takže vysokoškoláci – na viděnou přesně za rok v Olomouci! 
 
 

Orienťácké tábory: Krčkovice 
(Matěj Burda, 25,7.2018 
 

Tradičních prázdninových táborů s orienťáckou tématikou není mnoho, ale přesto 
se takové najdou. A často jde o tábory s dlouholetou tradicí, které odchovaly několik 
generací orientačních běžců. Jako první jsme vybrali tábor v srdci Českého ráje  – 
Krčkovice. 

Krčkovický tábor se nachází cca 4 kilometry jižně od zámku Hrubá Skála v blízkosti 
Věžického rybníka (“Věžáku”) známého z filmu Jak dostat tatínka do polepšovny. Zázemí 
tábora poskytují stany s podsadou, dále pak budovy na okraji skalnatého kaňonu. Tam se 
nachází malá kuchyňka, zastřešená jídelna a kancelář pro vedoucí. Tábor funguje v nynější 
formě přibližně 30 let, navíc v posledních letech byly vzhledem k velkému zájmu zavedeny dva 
turnusy – týdenní s dětmi do 10-ti let a dvoutýdenní tábor dětí do 16-ti let. 



 

Letošní společné táborové foto – třeba se někdo pozná 

Nezbytnou součástí táborového programu je humuscross, štafetový závod v bažinách a 
ve skalách, jenž je unikátním patentem krčkovického tábora. Dále děti každoročně vymýšlejí 
týmové tanečky a divadelní představení. Samozřejmostí jsou běhací i šifrovací hry s různou 
tématikou. 

Atraktivitu nádherného prostředí dokazuje zájem našich reprezentantů – na tábor se jich 
jen letos přijelo podívat 10. Jako přímí účastníci se po MEDu zúčastnili Jakub Chaloupský, 
Adéla Vandasová a Lukáš Vitebský, na táboře pár dní pobyla i Tereza Chrástová. S přípravou 
táborových her pak několik dní pomáhala Denisa Kosová a pozdější účastníci JWOCu Vít 
Koštejn, Barbora Chaloupská, Daniel Vandas a náhradník Ondřej Hlaváč. Na návštěvu přijel i 
reprezentant Pavel Kubát. 

Hlavní programovou vedoucí tábora je nyní Maky Poloprutská, bývalá juniorská 
reprezentantka, která se zúčastnila JWOCu 2011 v Polsku. My jsme se jí zeptali na pár otázek: 
 
Je náplň krčkovického tábora spíše jako orienťácké soustředění nebo jsou na programu 
klasické táborové hry? 

Jako orienťácké soustředění bych to rozhodně nenazvala, tréninků zas tolik není, kdyby 
jich bylo mnoho, děti by to nebavilo. Na programu jsou tedy různé táborové hry (většinou jakkoli 
běhací a někdy i s využitím mapy) a samozřejmě nechybí celotáborovka. 
Kolik dětí se tábora účastní? Jedná se výhradně o orienťáky z okolí? 

Když jsem jela poprvé jako praktikantka (cca 5-6 let zpátky), bylo 40 dětí a 4 družstva, 
poslední roky byl limit 55 a vždy se naplnil, avšak letos se tábor přímo přeplnil a bylo poprvé 60 
dětí. Nejvíce jezdí táborníci z Ještědské oblasti a z Hradce Králové. Spí se výhradně v 
klasických stanech s podsadou. 
Jaké bylo téma letošního ročníku tábora? 

Letos jako téma zvítězili Mimozemšťané, kteří se dostali na planetu Zemi. 
Kolik orienťáků jste stihli během tábora odběhnout? 

Měli jsme tři individuální tréninky – hromaďák, sprint a middle. Poté nechyběla tradiční 
týmová Krčkola (obdoba finské Jukoly) a zkusili jsme i Fofolacup. 
Jaká hra sklidila u dětí největší úspěch? 

Dle bodování her vyhrály jasně vysílačky (boj s papírovými koulemi a zabíráním 
stanovišť), dále mělo nejvíce bodů spaní v lese a poté klasická sbíračka papírků v lese, kdy jsou 
děti chytány vedoucími.  Ještě závěrečný boj proti záporným Taupům byl úspěšný (to se musely 
identifikovat obličeje šéfů gangu). 

Každoročně můžete najít sestříhaná videa tanečků a humuscrossu na Youtube. Součástí 
tohoto článku je i video z roku 2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=MINKnOVZtow&index=2&list=PLMPJVc8gwwltBaZJxKRq5Zh8vfMAMpaMf


Letní sloupek reprezentanta: Pavel Kubát na břehu Černé Nisy 
(Janča Kubátová, 3.8.2018) 
 

Téměř celá česká výprava je již v Lotyšsku, chybí pouze jeden jediný člen do party 
a právě toho jsme dnes požádali o běžeckou trasu. Je jím Pavel Kubát. Ten již několik let 
bydlí na severu Čech, takže lokalita byla jasná – Jizerské hory.  

V Jizerkách je mnoho krásných tras a pěšinek, po kterých se dá podniknout pěkný 
běžecký výlet. Nabídnu vám tu, kterou mám v paměti nejčerstvěji, poněvadž jsem ji běžel tento 
týden ve středu. Výchozím místem je Rudolfov a zde stojící Malá vodní elektrárna, která je od 
roku 2014 kulturní památkou. Na start výběhu se lze dostat autem nebo městskou hromadnou 
dopravou, konkrétně autobusem č. 18. 
 

Trasa začíná velmi prudkým výšlapem na kopec Pod Přehradou, kde již začíná příjemná 
hřebenová cestička, která se postupně zvětšuje. Ve chvíli, kdy cesta začíná prudčeji klesat a 
stáčet doleva, je ovšem potřeba být na pozoru. Nohy se po úvodním výšlapu rozkmitají, ale je 
třeba zatočit prudce doprava a pustit se do zdolávání dalšího kopce- nejvyššího bodu trasy, 
kterým je kopec Milíř s 836 m. n. m. Následuje kratší seběh a odbočení doprava po Kateřinské 
cestě (modrá turistická).  Jedná se o nudnější pasáž po asfaltu, kdy běžec míjí známá lyžařská 
rozcestí Závory a Pod Olivetskou horou, ale nesmí se nechat zrychlením příliš uchlácholit. Na 
rozcestí Za přehradou je totiž potřeba zatočit doprava po zelené, která postupně přechází v 
krásný povalový chodníček. Po krátké chvíli se člověk vyloupne přímo u nádherné přehrady na 
Černé Nise (oficiálně vodní nádrž Bedřichov). 

 

Tady doporučuji v těchto parných dnech udělat kratší přestávku na koupání. Přehrada 
připomíná svou barvou oblíbená skandinávská rašelinová jezírka a v létě potěší i nižší teplotou. 
Nelekněte se místních naháčů, přehrada je oblíbeným místem libereckých nudistů. Jakmile 
zase nazujete boty, vydejte se dál až k hrázi přehrady a dál pár set metrů po asfaltu. Jakmile to 
půjde, přeskočte na příjemnou lesní pěšinu vedoucí podél, která je všem místním velmi dobře 
známá jako vodní kanál. Cesta krásně drží vrstevnici a kopíruje NS Černá Nisa, kterou 
opustíme až u Vodního zámku. Odtud se spustíme prudce do údolí směrem na Rudolfov, v 
sedýlku zabočíme doprava z kopce a pokračujeme až na asfaltku, po které vede zelená tzv. 
Poutní cesta. Zde se dáme doleva, po pár set metrech se vynoříme opět u Malé vodní 
elektrárny v Rudolfově a jsme v cíli. 

 

https://www.kraj-lbc.cz/Vodni-elektrarna-v-Liberci--Rudolfove-se-stala-kulturni-pamatkou-n260915.htm
http://www.jizerky.cz/dr-cs/16053-naucna-technicko-prirodni-stezka-cerna-nisa.html
https://mapy.cz/s/2UJXq


Z NAŠEHO ARCHÍVU 
 
Nejen OB živ je člověk, a tak jedna ukázka z neorientačních akcí. Stále jsme ještě v prvním 
roce naší činnosti – v roce 1995. 
(Chacháček 5/1995) 
 

1.-8.7.1995 VODA 1995 
 
Docházka: Martina Novotná – Děčín, Janina Kvapilová – Turnov, Štěpka a Vojta Vokálovi, 
Katka a Bára Kaškovy, Lenka a Roman Krupkovi, Jarda Polák, Ondra Horáček a velitel Karel 
Čihovský – všichni Chrastava.  
 V sobotu 1.7.1995 jsme s malým dvouhodinovým zpožděním vyjížděli z Chrastavy. (Holt 
naskládání všech věcí do tří aut bylo trochu větším problémem, než se očekávalo.) 
 Další překvapení nás čekalo o několik desítek kilometrů později. Jardovo auto jaksi vařilo 
a vařilo a… Nám nezbývalo nic jiného než chladit, popojet o kousek dál, zase chladit a stále 
dokola. Několik kilometrů za Úštěkem jsme už měli této jízdy dost a kluci rozhodli, že auto 
potřebuje menší (spíše větší) opravu. Vrátili jsme se tedy do Úštěku a Roman nám oznámil, že 
to bude asi hodinu až dvě trvat. Skoro se trefil. Přibližně za čtyři hodiny jsme mohli pokračovat 
v jízdě. Ta však netrvala dlouho. Neuběhlo ani dvacet minut a z Jardova auta se opět začalo 
podivně kouřit. Jarda tedy zavolal panu Polákovi a on, naše spása, přijel a odvezl si auto domů, 
aby ho mohl spravit. (Později nám ho ochotně přivezl zpátky.) Mezitím Karel a Roman vezl část 
lidí k Chebu, kde jsme měli první tábořiště. Zbylí čtyři trosečníci bivakovali v Třebenicích na 
náměstí a čekali, až se pro ně Karel vrátí.   
 My jsme zatím postavili stany, najedli se a hned spustili lodě na vodu. Seděla jsem na 
břehu a pozorovala, kdo první spadne do vody. Nikdo mi nechtěl udělat radost až na Vojtu, 
který jakýmsi záhadným způsobem vystupoval z kajaku a už tam byl. I ostatní se sem tam 
zakolíbali, že to vypadalo nadějně. Zbylí trosečníci se dostavili asi v půl druhé ráno. 
 Mé tajné naděje, že se ráno vyspíme, byly marné. V sedm hodin jsem už slyšela před 
stanem hlasy. Posnídali jsme, připravili si všechny potřebné věci, řidiči odvezli auta na 
plánované stanoviště a mohli jsme se vydat na vodáckou výpravu. Nejdřív nás Karel seznámil 
se zásadními pravidly vodáků a mohli jsme vyrazit. Nahoře se řeka líně táhla, a tak nám 
nezbývalo nic jiného než pořádně pádlovat.  
 Posádky na lodích se téměř každý den střídaly a samozřejmě nechybělo ani to, že se 
někteří cvakli (vyklopili). 
 Stálé očekávání jezů bylo marné, téměř všechny jsme přenášeli a ty, co se daly sjet, byly 
tak malé, že to pod lodí pouze začvachtalo, občas se háček (ten co sedí vpředu) trochu omyl a 
jelo se dál.  
 Od Lokte začínaly být i peřeje, což bylo velmi zajímavé. Vlny byly obstojné a i někteří 
z nás si zkusili, jak se v nich plave s překlopenou lodí. 
 Myslím, že tento týden takto strávených prázdnin se každému z nás líbil. Legrace bylo 
dost a dost, vody také, takže všichni máme na co vzpomínat. Chtěla bych jménem všech 
poděkovat Karlovi, poněvadž ten má na našem úspěšném týdnu největší podíl. Věřím, že jsme 
ho neodradili a že za rok zase na nějaké řece zařveme vodácké „AHÓÓÓJ“!  

   Bára Kašková (Lankašová) 
(A ještě pozn.: Pokud jste nepoznali o jakou řeku jde – byla to Ohře.) 
 

 



Opravdu, ale opravdu velkou výpravou do orientačního ráje na sever, byla naše početná 
účast na největší orientační akci – švédském O-ringenu v roce 2000. Není tedy divu, že se 
příspěvků sešlo hned několik. Ke konci zájezdu se k sepsání příspěvku dobrovolně přihlásil 
Orel, a tak mu dáváme přednost, byť je to prý muž. Ženské příspěvky budou ihned následovat.  
(Chacháček 4/2000)  
 

20.7.-5.8.2000    O-RINGEN – NARKE (LAXA, ASKERSUND, 

ANNABODA, HALLSBERG), ŠVÉDSKO  
 

Cesta na sever 
 
 Konečně nadešel ten den, na který jsme všichni tak dlouho čekali a připravovali se na 

něj, až přijde. U většiny z nás to byl začátek naší dovolené. 20. července 12,33 se s námi 
poprvé pohnul autobus KAROSA 736LC, který nás doprovázel následujících šestnáct dní na 
cestě do severské země zvané Švédsko. Tam nás po 1 a půl dne trvající cestě nočním 
trajektem a naším autobusem přivítali pořadatelé největšího orientačního závodu na světě - O-
ringenu s centrem v Hallsbergu. Ubytováni jsme byli v hallsbergských 4 holých bytech se 
zařízenou kuchyní v přistěhovalecké čtvrti. Málem bych byl zapomněl, že s námi cestovali také 
naši přátelé z Turnova a Hradce Králové. Dva byty obývali právě oni. Po prospané noci, kterou 
jsme doháněli cestou způsobený deficit, na nás byly připraveny dva tréninky. První (oficiální 
trénink O-ringenu) nedaleko města nás měl seznámit s neobvyklým terénem. A také se tak 
stalo. V lese bylo vlhko - to se dá čekat po deštivém období, které Švédsko postihlo. Ale že 
bude mokro i na kopci, to jsem tedy nečekal. Jinak to byl terén docela podobný terénu našemu. 
Druhý trénink pro nás připravili naši přátelé z Hallsbergu. Dolaďovali jsme tam "drobné" 
odchylky ve způsobu mapování terénu. A v neděli to začalo: 

 1. etapa LAXA – Už při příjezdu nás ohromila velkolepost a perfektně zvládnutá organizace 
se všemi detaily. Centrum vedle fotbalového hřiště a pro O-ringen typické dlouhé doběhové 
koridory a pro některé kategorie také dlouhá cesta na start. Terén byl částečně podobný 
našemu středoevropskému. Jen nám stále dělaly problémy odchylky ve způsobu mapování 
(šetří zelenou, žlutou a mají moc modré - ale v lese bylo vody ještě více). Po doběhu jsem 
měl pocit, jako bych většinu závodu běžel rybníkem, kde je vody po kolena až po pás. V  
doběhových koridorech se na ty déle dobíhající bláto jen smálo a měli problém to moře 
bahna vůbec přeběhnout (opakovalo se na všech etapách). Všichni závodníci doběhli na 
kost promočeni a někteří i bez čísla. Při cestě domů jsme se omylem podívali do dějiště 
druhé etapy, když jsme bravurně odbočili a já stále neoblomně tvrdil, že jedeme dobře, až 
tomu začali skoro všichni věřit, dokud neviděli doběhové koridory 2. etapy. 

 2. etapa ASKERSUND – Už nám dobře známé dějiště etapy nás přivítalo neustávajícím 
deštěm, který s malými pauzami neustal po celou dobu O-ringenu. Pořadatelé během noci 
dokázali vytisknout nová čísla pro všechny závodníky, tak my déle startující jsme na prsou 
nesli čistá a neroztrhaná čísla. A v lese začalo švédské školení. Množství kupek, 
vrstevnicových záhybů, bláta a nedostatek zelené barvy na mapě - kdo to nepokazil doteď, 
tak v téhle etapě (až na světlé výjimky). 

 3. etapa ANNABODA – Malé krásné lyžařské centrum s ochozy okolo doběhových koridorů. 
Na jedné stráňce nad doběhem jsme se usídlili i my, kde byl dobrý výhled na dobíhající 
závodníky, ze kterých byla patrná náročnost tratí a terénu. Opět nás čekal typický severský 
terén. Když jsem po odstartování pohlédl do mapy a uviděl modře čárkovaný flek přes 
třetinu mapy, přes který vedla nejen naše trať, úplně jsem se zhrozil a pochopil, proč celou  
dobu létají tři vrtulníky nad lesem. Hodně podmáčený terén a mnoho kontrol umístěných na 
malém prostoru zvyšovaly ještě více obtížnost. Chuť do závodění mi vzala 30 minutová 
dohledávka kontroly asi uprostřed trati. A pak už to šlo z kopce (se mnou). Nerad na tuto 
etapu vzpomínám, i když byla moc pěkná. 

 4. a 5. etapa HALLSBERG – Etapa v samém centru závodů 1,5 hodiny pěšky od našich 
bytů napříč městem. Evropská mapa s evropským terénem – pořadatelé nám některým 



pomohli spravit si chuť do závodění. Nám středoevropanům bližší a čitelnější terén nebo že 
bychom už konečně začali rozumět švédskému stylu mapování. (Asi ne, to je pěkná blbost.) 
A po lepší etapě jsme se těšili na poslední, která byla na stejném místě, ale na jiné mapě, 
která částečně překrývala tu předchozí. Shromaždištěm už teklo bláto úplně všude. 400 
metrový doběh s hlubokou bahenní vrstvou bylo fyzicky náročné proběhnout. Les a tratě 
byly podobné jako v předchozí etapě. Nejlepší z našich borců byli Vašek, Káťa Šaffice a 
Bára. Šli jsme se podívat na vyhlášení, jestli tam někoho z nich náhodou nevyhlásí, ale 
nevyhlásili. Vítězství v tomto O-ringenu bylo nad síly i těch nejlepších z nás. Ale přeci na 
stupních zavlála alespoň česká vlajka prostřednictvím jedné běžkyně v ženské kategorii. 
 
 Unaveni po O-ringenu jsme se "vyspali " a jeli na výlet do švédského hlavního města do 

Stockholmu. Je to taková větší Praha s mořem, ale bylo tam hezky. Následující den po návratu 
ze Stockholmu jsme se vydali ještě více na sever do horského centra Lindvallenu ležícího asi 
15 minut od startu legendárního běhu na lyžích Vasalloopetu. Věděli jsme, že budeme bydlet ve 
srubech (takhle je to hrozná představa, že člověk neví, co si pod tím představit). Jaké bylo naše 
překvapení, když jsme je viděli a jejich vybavení. Byl to dům severské konstrukce s několika 
velikými okny, saunou, myčkou na nádobí, televizí, kanapem, dvěma koupelnami, čtyřmi pokoji, 
lednicí ……na srub to byl nečekaný přepych. A když Katka K. a její parta (Ruda, Petr, Blanka) 
vymyslela, že půjdou na dvě noci do hor spát do lesa pod širé nebe, tak není divu, že se mi ten 
komfort opustit nechtělo. Ten stejný nápad měli i Vorvani, ale ti se vydali do severských lesů na 
ještě delší dobu. My slabší povahy jsme každý den absolvovali výlety do okolních hor. Na první 
dva nás odvezl autobus. V jednu chvíli jsme byli 300 metrů od norské hranice. Součástí 
horského centra byla i rozsáhlá o-mapa se zakreslenými pevnými kontrolami. Tak jsme my, co 
jsme toho orienťáku ještě neměli dost, chodili trénovat. Mimochodem na jednu část mapy jsme 
museli překonat značné převýšení po jedné ze sjezdovek. 

 Poslední částí naší akce bylo přátelské setkání s našimi švédskými přáteli. A proto po 
návratu z Lindvallenu směřovala naše cesta do nám již známé Annabody (ze 3. etapy), kde byla 
klubovna klubu. Tam nám Švédové připravili krátkou zábavnou o-hru. Rozdělili nás do 
míchaných česko-švédských družstev a vypustili do lesa, z kterého jsme přinesli asi 12 slov. Já 
po třičtvrtěhodinovém bloudění jsem konečně oběhl mých šest míst, na kterých vůbec nic 
nebylo a doběhl jsem až daleko po konci hry, kdy už měli všichni vyluštěno. Ale mé překvapení 
neznalo mezí, když jsem zjistil, že mé družstvo vyhrálo. Potom byl už jen piknik na břehu 
jezera, rozhovory, poděkování švédským přátelům, předání darů, které jsme ještě nevypili a 
spánek. Ve 4,30 pípající hodinky bychom nejraději všichni rozšlapali, ale nedalo se nic dělat. Do 
5,00 hodin jsme se nalodili na palubu našeho autobusu a vyrazili k domovu. Na cestě nás ještě 
potkal drobný technický problém, a tak namísto 15 minutové bezpečnostní přestávky u pumpy 
ve Stralsundu jsme dvě a půl hodiny opravovali. I přes to jsme 5. srpna dorazili do Liberce podle 
plánu okolo 10. hodiny. Myslím, že se O-ringen i přes některé orienťácké neúspěchy podařil a 
věřím, že se pokusíme pokořit ještě některý z dalších ročníků. 

     Orel Roman Krupků 

 
 
A s čímpak se nám chce svěřit Zuzka Šaffkovic ? 

 

Dohledávky, aneb na co nás Michal nepřipravil 

Askersund, ettap 2, d 45 svart 
 

Po první etapě, tzv. testovací, jsem se rozhodla, že druhou etapu půjdu na jistotu. Tedy 
žádné směry do neznáma, stále v obraze, číst terén. Tak tohle jsem zamýšlela především na 



první dvě kontroly: kupky - č. 227 a 273. Hned na první kontrolu jsem využila ideální postup 
podle zakázaného území. Čapla jsem fáborek a nepustila se za žádnou cenu. Zatímco někteří 
jen z povzdálí sledovali červenobílé pruhování, já tedy ne. Já jsem se k té umělé hmotě přilepila 
a kopírovala přesně tento pruhovaný prostor až k místu ostrého ohybu. Azimutem tak asi 50 
metrů na kupku už byla maličkost. „Generalizuj“, říkala jsem si, jak nám radil Michal, a tak jsem 
si nevšímala desítky různých kamenů a skalek a soustředila se na tu moji kupku. Po 50 metrech 
se skutečně objevilo něco mezi kamenem, skalkou a zarostlým kopečkem a hlavně, sláva, 
oranžovým lampiónkem. Bohužel jiný kód na kontrole - 225 - signalizoval, že to tedy ta moje 
kupka nebude. Nevadí, asi jsem přesně neodhadla 50 m, ještě kousek popoběhnu a bude to 
určitě támhle na té druhé kupce. Vlastně tahle kupka vypadá pravděpodobněji, než ta první. 
Tam ale žádná kontrola nebyla, ale zato zasvítila kousek vlevo u něčeho, co spíše vypadalo 
jako kámen. „Že bych četla špatně popis“? Zaběhla jsem ke kameni, a i když se číselný kód 
přibližoval tomu mému - 226 - přeci jenom to nebylo těch mých 227. „Snažte se detailně přečíst 
terén kolem kontroly“, vzpomněla jsem si na další radu mistra a začala mapovat: „Že bych byla 
na tomto kameni? Tak to musím zpět. Kruci, tady je taky nějaký kámen? Že bych tedy byla spíš 
vpravo? No jo, támhle je!“ Konečně jsem ji uviděla: Schovaná mezi dvěma kupkami, tedy podle 
mě spíše kameny. Vrhla jsem se k ní, ale nebudete tomu věřit, zase jiný kód - 230. Musím se 
přiznat Michale, že v tento moment jsem nemohla ani generalizovat, ani mapovat, ani číst terén, 
protože jsem vůbec nevěděla, který je to kámen, kde je moje kupka, kterým směrem by tak asi 
to zakázané území mohlo být, natož kam vyrazit. Začala jsem uplatňovat mojí specialitu: 
pročesávání terénu. Znovu jsem našla 225, ale to už jsem si nepamatovala, jestli to byla ta před 
226, nebo zda ta první, co nebyla moje, a vůbec byla už jsem na ní? Ještě k tomu všemu se 
někde hrozně blízko ozval Zdeňkův vítězoslavný pokřik „Aj hév tů handrd sevnty sevn“. No jo, 
Zdenku, ale kde? Snažila jsem se nasměrovat pročesávání směrem k řevu a světe div se, po 
tom, co jsem ještě jednou minula 230, zkontrolovala 225 a zahlédla 226 se najednou úplně jako 
by nic přede mnou objevila moje západní pata kupky s kontrolou číslo tů handrd sevnty sevn.   

„Tak a dost“, řekla jsem si „a na druhou kontrolu půjdeš krokem a pěkně na jistotu“. 
Naštěstí jsem opět využila postup podle zakázaného území.  Čapla jsem fáborek a nepustila se 
za žádnou cenu. Zatímco někteří jen z povzdálí sledovali červenobílé pruhování, já tedy ne. Já 
jsem se k té umělé hmotě přilepila a kopírovala přesně tento pruhovaný prostor až k místu 
ostrého ohybu. Azimutem tak asi 80 metrů na kupku už byla maličkost. „Generalizuj“, říkala 
jsem si, jak nám radil Michal, a tak jsem si nevšímala desítky různých kamenů a skalek a 
soustředila se na tu moji kupku. Po 80 metrech se skutečně objevilo něco mezi kamenem, 
skalkou a zarostlým kopečkem a hlavně, sláva, oranžovým lampiónkem. Bohužel jiný kód na 
kontrole - 269 - signalizoval, že to tedy ta moje kupka nebude. Nevadí, asi jsem přesně 
neodhadla 80 m, ještě kousek popoběhnu a ........ 

       Zuzka Šaffice 
 

P.S. Mezičasy na 1. kontrolu:  vítězka: 4.26 - já: 12.34  
                       2. kontrolu:  vítězka: 3.24 - já: 7.29  

 

 
 



Pavluška se taky nenechala zahanbit a pospojovala několik písmenek. 
 

To se mi nikdy nemůže stát... 
 

Nejpůvabnější na SportIdentu je, že než se v cíli napiješ a najdeš svůj pytlík, kam 
odevzdáš mapu, už máš lísteček s mezičasy a můžeš začít diskutovat o správnosti či 
nesprávnosti postupu, apod. Teda tady u nás v Ještědské oblasti. My, zmlsaní SportIdentem 
jsme nechtěli věřit, že ve vyspělém Švédsku na světoznámém O-ringenu to nebude, přeci 
jenom tam bylo o trochu víc závodníků. Ale prakticky jsme o diskusní kroužky nad mezičasy 
nepřišli, protože každý večer nám do holobytů mlaďoši doručili výsledky s mezičasy stažené 
z internetu. 

Po čtvrté etapě byla Zuzka Šaffice trochu zklamaná. Celkem se jí, až na nějaké 
maličkosti dařilo, až na jedné zapeklité kupičce, cíl už byl v doslechu a málem i v dohledu, 
přiběhla ke kontrole 221, která jak si myslela, měla být její, ale při letmém pohledu na popisy 
zjistila, že její není. „No nic“, řekla si, bude to ta vedle. Nebyla (224). Takže znovu na blízkou 
křižovatku – cestou ještě potkává další kontrolu (223). Znovu azimut a krokem. Co čert nechtěl 
opět přesně ke kontrole 221, znovu pohled na popisy – jé, vždyť ta je přece moje, jsem to ale… 
Z toho vyplynula ztráta asi 4 minuty. Když jsme to probírali večer při baterce, prohlásila jsem, 
„Jak se Ti může něco takovýho stát, přece se podívám. Mě se tohle nikdy stát nemůže - než 
něco začnu hledat, podívám se radši dvakrát“. Tratě jsme dodiskutovali až do cíle, probrali 
všechny ostatní chyby a zádrhely a uložili se k zaslouženému spánku.  

Je pátá etapa, konečně přestalo pršet – sluníčko svítí, bláto sice čvachtá, ale už je 
veseleji. Vybíhám do lesa – ještě v handikepu – minutu a půl přede mnou Švédka, minutu za 
mnou Švédka. Na první kontrolu je mírné stoupání, poznávám, že se mi špatně dýchá a kašlu. 
Vybíhám na paseku a druhá Švédka už je za mnou, předbíhá mě. Vždyť o nic nejde, jdi po 
svým, říkám si. A taky jo. Jdu po svým, zapomínám na dýchání a  hele - tamhle je ta co 
startovala přede mnou. Tak jen přesně – azimut a támhle už je moje kupka. Dobíhám, chci 
zasúvat, ale co to - 243, jak to ? tady má být 238. To není možné – tak tamhle je taky kupka a 
kámen, všude jsou kontroly a já jsem jako vítr v pytli. Neblbni, říkám si, vždyť tahle bažina je 
úplně jasná – znovu azimut a znovu kontrola 238 – vtom mi bleskl mozkem včerejší večer – to 
se mi nemůže stát, než začnu hledat, podívám se nejmíň dvakrát. Ano, podívala jsem se 
tedy podruhé (bohužel po třech minutách) a bylo to tak, opravdu jsem měla kontrolu 238. Ta 
dvěstěčtyřicettrojka byla ta minulá. Vzteky bez sebe jsem se bezhlavě vrhla do dalšího postupu 
– přes bažinu, ale zakopla jsem o číhající kořen a šipkou jsem v ní přistála. Mapa, šukátko, 
buzola, ksicht, všechno se máchalo v tý zahuštěný vodě. Dokonale jsem se zchladila. A už 
v postupu na další kontrolu jsem si uvědomila – je to trest! NIKDY neříkej NIKDY. Po doběhu ze 
mě obrali zaschlý nazelenalý sajrajt z bažiny a Zuzka se upřímně zasmála. Nedivím se jí. 

   Pavluška Vokálová 
 

 
 



CESTOVATELSKÉ OKÉNKO 
 
Janča vás tentokrát zve za oceán. Připoutejte se, letíme!  
 

VELIKONOCE V TASMÁNII 
 

Jeden dlouhý rok jsem bojovala s tím, že skvěle placená práce v Německu není pro mě. 
Nakonec jsem sebrala odvahu a dala výpověď, i když nebylo jasné, co bude dál. A? Pět týdnů v 
Austrálii s naší finskou au-pair rodinkou, Velikonoce v Tasmánii a vysněná práce po návratu. 
Děkuji. 

Důvod, proč jsme Velikonoce strávili v Tasmánii, byl čistě orienťácký. Každoročně se tu 
běhají největší australské vícedenní závody Easter Tasmania. Musím však přiznat, že kvůli 
svému strachu z jedovatých hadů, jsem tam byla jen jako turistikující fanoušek. 

 

 
 
Tasmánie – to je přece ten ostrůvek, kde žije plno tasmánských čertů, co by kamenem 

dohodil od břehů Austrálie. Ostrov je velký téměř jako naše republika, z pevniny tam poletíte 
dvě hodiny a tasmánští čerti jsou v přírodě vzácní. Kdysi se odsud dobýval jižní pól, takže je tu 
chladněji než na australské pevnině. Krajina svým rázem připomíná křížence Nového Zélandu a 
Jižní Moravy (všude ovocné stromy a víno). Celou polovinu jeho plochy tvoří národní 
parky protkané sítí turistických tras. 

 
 
Prvních několik dní jsem strávila s au-pair rodinkou kousek od města Richmond uprostřed 

vinic. Mezi etapami závodů jsme stíhali i výlety. Za tasmánskou faunou jsme vyrazili do 
záchranné stanice Bonorong. Krom čertů zde mají i klokany, koaly, ježuru nebo 100 let starého 
papouška kakadu. Navštívili jsme Tasmanův a Mountfield NP, slavnou Seven mile beach nebo 
vesničku Doo s údajně nejlepšími fish and chips na světě. Nesmím zapomenout i na 
bláznivé muzeum moderního umění Mona. Bláznivé? Muž, který se za miliony dolarů prodal 
muzeu, kopulující kostlivci, Poo Factory, Fat car, zeď dámských přirození....  

 

https://www.eastertasmania2018.net.au/
http://www.parks.tas.gov.au/?base=236
http://www.parks.tas.gov.au/?base=236
https://www.bonorong.com.au/
https://www.discovertasmania.com.au/about/regions-of-tasmania/hobart-and-south/doo-town
https://mona.net.au/
https://www.bbc.com/news/magazine-38601603
https://www.tripadvisor.co.uk/LocationPhotoDirectLink-g1783376-d567266-i43218380-Museum_of_Old_and_New_Art-Berriedale_Glenorchy_Greater_Hobart_Tasmania.html
http://m/LocationPhotoDirectLink-g1783376-d567266-i104687508-Museum_of_Old_and_New_Art-Berriedale_Glenorchy_Greater_Hobart_Tasmania.html
https://www.tripadvisor.com/LocationPhotoDirectLink-g1783376-d567266-i104553936-Museum_of_Old_and_New_Art-Berriedale_Glenorchy_Greater_Hobart_Tasmania.html
https://1.bp.blogspot.com/-MTmYQHRR-Ss/W2hBOgcq9qI/AAAAAAAAEjk/blArqLQK904k0vPMqsf9M44Vv8dxIIw9gCLcBGAs/s1600/easter.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-vxOK86ozR3s/W2g_l201UkI/AAAAAAAAEjE/npepF_TvC2klz46akAEXVoRob_tHkTOkACLcBGAs/s1600/DSC06142.JPG


 
 

Druhou polovinu pobytu jsem strávila sama v hlavním městě Hobartu. Střechu nad hlavou 
mi poskytl hostel Pickled Frog. Vybrala jsem ho hlavně s ohledem na extra servis (svezení do 
hor) a příjemnou cenu. Na místě jsem málem padla smíchy (půlka hostů bez bot, recepční v 
plyšovém převleku čmeláka). Pestré mezinárodní složení mělo něco do sebe, příště bych 
ovšem zvolila nějaké klidnější místo v horách. 

A kam v Hobartu? Určitě si vyšlápněte na Mt. Wellington, navštivte krásnou botanickou 
zahradu a večer zajděte do přístavu "na jedno" z malého pivovaru či sklenku tasmánského vína 
a k tomu burger z klokana.  

 

 
 

Tasmánie je nádherná, a pokud se k protinožcům podíváte, doporučuji sem zajet alespoň na 
týden, ideálně o něco déle (zejména kvůli NP na západě ostrova, kam jsem se nedostala).  

O Melbourne zase příště... 

    Janča Kubátová 
 
 
 

VZDĚLÁVACÍ KOUTEK 
 

JAZYKOVÝ POSED č. 122 

 
Všechny došlé odpovědi z minulého posedu se shodly na jediném řešení – LEFTOVERS 
(pozůstatky, zbytky). A novými majiteli jak jinak než hodnotných cen se stali Jiřík Nový, 
Markéta Pavlíková a Pavluška Vokálová. A hodnotné ceny mají podobu minibaterek. 
 
Co vás čeká dál? 

Slova vpisujte okolo číslice doprava, první písmeno je vždy nahoře. Tajenku přečtete ve 
střední buňce č. 5.  

https://www.thepickledfrog.com/
https://www.wellingtonpark.org.au/
https://3.bp.blogspot.com/-GcAZLxMLzVM/W2hJNdvWOPI/AAAAAAAAElI/ujmF5gB8P34TeZvqwVKvLOQS8AUmlGGGQCLcBGAs/s1600/IMAG0720.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-WhKWZwOjmeQ/W2hJaDbm13I/AAAAAAAAElM/SvoxtfzLtIwuT-0kbkjDXk1dBe4MnB_XACLcBGAs/s1600/DSC05255.JPG
https://1.bp.blogspot.com/-QSviS03s9QY/W2hQ3buAVrI/AAAAAAAAEl4/LKxIiUv5xNoIv17OW_-7Zm7hqqbpCnF5gCLcBGAs/s1600/IMAG0655.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-mR4QCdIpEWU/W2hFbWICUrI/AAAAAAAAEkA/aq4CPgcJz501qC2vDOqIEKta3UJqV4jpQCLcBGAs/s1600/DSC05343.JPG


 
 

 
 

 
 
 
 

SOUTĚŽNÍ KOUTEK 
 

SOUTĚŽ PRO FŠECHNY  
 
Jedlé houby znáte. Ale co ty nejedlé a jedovaté? No, hned se na to koukneme. Nejdříve si ale 
řekneme, kdo minule vyhrál napichovátka na jednohubky. Jsou to abecedně Jirka Barták, 
Tomáš Danko a Pavel Pachner. 
 
A teď přijdou na řadu ty nechutné.  
 

1 HADOVKA SMRDUTÁ     7 MUCHOMŮRKA CITRONOVÁ  
2 HOLUBINKA VRHAVKA    8 MUCHOMŮRKA ČERVENÁ 
3 HŘIB SATAN      9 PEČÁRKA ZÁPAŠNÁ 
4 HŘIB ŽLUČNÍK     10 RYZEC RYŠAVÝ 
5 HVĚZDOVKA BRVITÁ    11 UCHÁČ OBECNÝ 
6 KUŘÁTKA SLIČNÁ      12 ZÁVOJENKA JARNÍ 

1 1. fog mixed with smoke/a cloud of dirty air from 
cars, factories 

2 2. the inside part of the hand between the wrist 
and the fingers 

3 3. a large, brown wild cat that lives in 
America/mountain lion 

4 4. if you agree with something you say All right 
or. … 

6 6.  a list of the dishes to be served for a meal,        
esp. at a restaurant 

7 7.  money, clothing or food given as charity to  
poor people 

8 8.  a small room, as in a convent or prison 
9 9.  the organ of smell 



 

 
  A            B          C 

 
       D        E            F 

 

 
                        G              H             I 
 

 
            J      K             L 

Snad to přežijete a dočkáme se odpovědí. 
 

 



ZNÁTE JE? 
 
Křižovatka lesních cest poblíž Bäumelova kříže se nazývá Bílá kuchyně. Kdysi při razítkování 
na kontrole J 50 jsme odsud posílali závodníky na Olivetskou horu, zakazovali jim bruslit a 
pokřikovali na ně. „Zíbn kilometr čum cíl!“ Někteří nám i zobali z ruky sůl, energit a drsňáci rum, 
který jsme fasovali. Kdo tedy správně odpověděl, mohl se těšit na cenu ve tvaru kolíčků na 
prádlo, pokud byl vylosován. A těšili se Věrka Bradnová, Tomáš Danko a Zdeněk Sychra. 
 
A my vás teď potěšíme několika chytrými větami. 
 
Bílá kuchyně – mezi turisty a lyžaři velmi známá křižovatka pěších tras pod Olivetskou horou 
s přístřeškem. Její zvláštní jméno patrně připomíná provizorní kuchyni lesních dělníků při 
sezonních pracích. Je jakýmsi předělem mezi světem skal a bučin na frýdlantské straně 
s jednou nejromantičtější strží – Malého Štolpichu a na druhé straně táhlými kopci se 
smrkovými porosty v centrální části hor. Na Olivetské hoře kdysi vznikla slavná trampská osada 
Island, založená roku 1959 Kapitánem Kidem. 
 

 
 
Bäumelův kříž – revírníka Johanna Bäumela z Raspenavy zastřelil 21. března 1842 lesník 
Bedřich Bergmann. Když kráčel za revírníkem, klopýtl, upadl, jeho puška při pádu vystřelila a 
nešťastně zasáhla šestadvacetiletého Bäumela do zad, který následujícího dne zemřel. Lesník 
byl u soudu osvobozen, šlo o nešťastnou náhodu. 
 
A nyní se přesuneme na okraj Českého ráje. 
 

 

         Dolánky -  Dlaskův statek,  Ábelův mlýn  

Nedaleko Dolánek po proudu řeky Jizery se nachází zámek, jehož jméno nás zajímá. Je 
vzdálen vzdušnou čarou 5,7 km od zámku Sychrov, 4 km od hradu Valdštejn, 6,5 km od zámku 
Hrubá Skála, 4,7 km od zříceniny hradu Rotštejn a 3,7 km od zříceniny hradu Zbiroh. 
 

Jak se nazývá zámek na břehu řeky Jizery? 
 
Jednoduchá otázka, jednoduchá odpověď. Mám se na co těšit. 



KDO JE TO? 
 
Našli se mezi námi i tací, kteří zrůdičku poznali, a nedalo jim to moc práce. A těm, kteří stále 
ještě tápají, prozradíme, že ten trpaslík s velkou hlavou je Štěpán Srnka Krupka. A nádherný 
diplom ozdobí stěny u Daníka Krupky, Terezky Kolouška Prokopové a Šímy Sychry. 
Gratulujeme! 
 
 
 

ORIENŤÁCKÝ ZPĚVNÍK  
 

 



POZVÁNKA 
 

VETERÁNSKÉ MISTROVSTVÍ SVĚTA V OB 2019 
 
Protože přihlášky na VMS 2019 jsou už v lednu a veteránů máme přehršel, tak několik 
základních informací: 
 
Datum:  5.-12.7.2019 
Místo:   Riga, Lotyšsko 
Program:  Sprint – kvalifikace a finále – Dzegužkalns a Vecrīga (Old Riga) 
   Lesní kvalifikace - Bumbukalns 
   Krátká trať - Bumbukalns 

Klasická trať - Garezeri 
Kategorie:  DH 35 – DH 100 
Razící systém: SportIdent 
Termíny přihlášek: 1.termín – 8.1.2019 

2.termín – 31.3.2019 
  3.termín – 1.6.2019 

Web:   www.wmoc2019.lv 
 

 
 
 
 

A CITÁT NAKONEC.... 
 

Ingrid Bergmanová: 
 

Úspěch je dostat to, co chcete. Štěstí je chtít to, co dostáváte.  
 



KDO JE TO? 

 
Poznáte dnešní příšerku, která se často pohybovala okolo našich potravinových stánků? 
Jednodušší už to snad být nemůže. Podle vlasů to asi nebude muž. A nebo…? Nebudu 
napovídat, nechám to na Vás. Pokud správně odpovíte, můžete vyhrát krásný diplom, který 
Vám bude nad postelí nadosmrti připomínat Váš úspěch v této prestižní soutěži. 

 

 
 
 
 


