
 
 
 
 

 
 
 

 

 



DENÍČEK 
 

8.-9.9.2018    CELOSTÁTNÍ ŽEBŘÍČEK + ZEMSKÝ ŽEBŘÍČEK-ČECHY-
ZÁPAD – OK JISKRA NOVÝ BOR – RADVANEC – HAVRANÍ SKÁLY, 
ORTEL, ÚDOLÍ SAMOTY  
 

 
 

OPRAVDU "VYDAŘENÁ" BÉČKA 
 
8. a 9. 9. 2018 se konaly závody v Radvanci u Nového Boru. Přesněji řečeno Manufaktura 

Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A, žebříček B-Čechy západ.  
Takže jsme s taťkou ráno v půl osmé vstali, nasnídali jsme se a plní energie jsme vyrazili. 

Přijeli jsme na parkoviště, zaparkovali a odnesli si věci do chrastavského stanu. Došla jsem si 
pro popisky a po zjištění délky a převýšení mé trati ze mě energie trochu opadla. Start byl sice 
ve 12:00, ale já jsem startovala předpředposlední z klubu ve 14:00 hod, takže mi nezbývalo nic 
jiného než čekat. Po nekonečném čekání jsem konečně vyrazila na start, vystartovala, vzala si 
mapu a vyběhla. Závod jsem absolvovala celkem dobře, až na můj pomalý běh a pár drobných 
chyb. Celkově jsem skončila 31. z 63, takže nic moc, ale konkurence byla opravdu veliká a 
tušila jsem, že moc velké šance nemám. 

Následující den probíhal dost podobně. Startovala jsem tentokrát poslední z klubu ve 12:29 
hod, zatímco start 00 byl v 9:30. Závod byl o něco delší a já jsem udělala několik větších chyb, 
takže se to ukázalo na mém času, který byl o 20 minut delší než měla vítězka. Skončila jsem 
50. z 60. 

Sofi Tomanicová  
 
 

14.-16.9.2018    PODZIMNÍ DĚTSKÉ SOUSTŘEDĚNÍ V KYTLICI  
 

Skončily prázdniny a nám orienťákům začala druhá, podzimní část sezony. A hned 
hodně svižně. V pátek 14. 9. 2018 jsme vyjeli na víkendové podzimní soustředění. Sešlo se nás 
již tradičně téměř 70 a tak už máme docela problém se sháněním ubytování s tak velkou 
kapacitou a zároveň s dostupnými zmapovanými prostory. Tentokrát se nám to podařilo 
v ubytovacím zařízení Kovošrot v Kytlici v Lužických horách.  

Ještě bych se chtěla svěřit, jak může být obtížná příprava takového soustředění. Vydali 
jsme se s Kryšpínem obcházet vytypované kontroly na štafety (Eva s Rudou už měli své 
obejité). Cesta byla v poho a my vyrazili do prosluněného lesa. Docela nám to odsejpalo, sem 
tam jsme domapovali nějakou paseku či oplocenku. Bažinám jsme se nevyhýbali, vyschlé byly i 
ty, na které jsme dávali kontroly. A tak jsem nedbala modré barvy na mapě a vyrazila po 
rozhraní směrem na další vybraný objekt. Zatímco Kryšpín kráčel přímo lesem na kopec, já se 
po pár metrech propadla téměř po kolena do smradlavého hnědorudého bahna. Jak to, že 



právě tahle bažina nevyschla? No nic, po několika pádech do suché trávy a klacků byl trénink 
připravený a my si řekli, že si trochu zlepšíme náladu. Zašli jsme se podívat do Kytlického 
skalního divadla (nikdo tam nebyl) a najednou jsem se opět válela po zemi. Pod nohou mi „ujel“ 
schod. Kryšpín nadával, že už bych si měla pořídit brejle, já se svíjela bolestí a on místo aby mi 
pomohl, vytáhl foťák a začal mě fotit :-(. Chvíli mu trvalo, než zjistil, o co jde. A pak už 
následovala liberecká chirurgie, kde jsem mladé krásné doktory „okouzlila“ zabahněným, 
smradlavým outfitem. To jen tak na okraj. A teď jak to bylo na soustředění. 

První den chodíme do terénu v noci. Na tréninku byla úplná tma, ale na obloze se 
objevila spousta hvězdiček a i zamlžený měsíc. S čelovkami, či baterkami všichni připravené 
tratě s nadšením absolvovali a nikdo se neztratil, naopak našly se i nějaké houby. 

V sobotu byly připraveny 2 tréninky ve velice náročném skalnatém terénu. Dopoledne 
jsme vyjeli do cca 13 km vzdáleného Prysku. Na devíti různých okruzích si děti i dospělí 
zdokonalovali orientaci ve skalách. Po obědě a krátkém odpočinku nás Libor dopravil 
autobusem do Mlýnů. Čekaly na nás dlouhé úseky, to znamená trénování volby postupů mezi 
kontrolami, a shluky kontrol, tam zase jde o to, zkoušet si na malém prostoru přesnost 
dohledávek.  

Unaveni jsme se vrátili na večeři a po ní byla na programu krátká zkouška postřehu 
formou testu. Postřeh, to je jedna z dovedností důležitých pro orientační běh. A pak došlo 
k veselému losování nedělních štafet. Nasazeni byli aktéři nejkratších úseků a ti si z dalších 
třech košů losovali členy štafety. Pak už nezbývalo nic jiného než hajdy do hajan. Na pokojích 
bylo ještě slyšet šepoty a chichotání, ale ne dlouho. Dospělí museli ještě, mimo jiné, doplnit 
tekutiny, zhodnotit dosavadní průběh soustředění a vymyslet taktiky pro štafety. 

Ráno po snídani začal boj. Jednotlivé úseky štafet byly bezvadně nakombinované. 
Všichni se snažili, všichni běželi na doraz a po 2 hodinách jsme znali vítěze. Nebyli to však jen 
ti 4 borci z první štafety, ale všichni, kteří doběhli.  

A to už se pomalu blížil závěr našeho společného víkendu. Po obědě následoval úklid, 
balení, vyhodnocení tréninků a vlastně celého pobytu. Děti nám udělaly velkou radost, protože 
tentokrát všechny, až na malé výjimky, pracovaly na 100 i více procent. Všechny dostaly 
malinkou odměnu. Věříme, že si kromě ní odvezly domů cenné zkušenosti, které využijí 
v dalším orienťáckém životě. 

Ještě bych chtěla poděkovat všem pomocníkům, kteří s námi soustředění připravili, všem 
maminkám a tatínkům, kteří podpořili naše chuťové buňky různými maškrtkami a taky Liboru 
Matyášovi, našemu dvornímu řidiči. 

             Pavla Vokálová 

 
 
Z lesa přece nepůjdu s prázdnou, že? 



15.-16.9.2018    MISTROVSTVÍ ČR V OB NA KLASICE – OOS SK 
PROSTĚJOV, KOB KONICE – KLADKY – ČERNÝ VRCH, ŠTĚBELÍK, 
ŠLAJHA, VĚŽNICE  
 

Třináct statečných Chrastaváků se v polovině září nenechalo odradit 
vzdáleností závodů a náročností terénu a vydalo se reprezentovat klub na 
MČR.  Zajímavým doplňkem závodu, který se konal jako součást oslav 100. 
výročí založení republiky, bylo spojení závodu s Mistrovstvím Slovenska. 
Většina Chrastaváků vyjela už v pátek, a tak někteří ještě před samotným 
závodem stihli prohlídku hradu Bouzov a Javoříčských jeskyní. Pak už jsme 
ale vyrazili do prostoru lyžařského areálu v Kladkách u Konice. Běželo se na 
zcela nové mapě, která ještě nikdy nebyla využita pro orientační běh. Pokyny 

upozorňovaly na kopcovitý terén Zábřežské pahorkatiny s hluboko zaříznutými údolími a 
prudkými svahy. A opravdu, jak v sobotu, tak zejména pak v neděli jsme nedělali nic jiného, než 
že jsme se škrábali po čtyřech do kopce a hned zase sjížděli, často po zadku, po strmých 
stráních.  Rozhodující byly tedy volby postupů; někdy se vyplatila dlouhá obíhačka, někdy bylo 
strategičtější prostě kopec vyšplhat.  My jsme se ale s terénem i tratěmi statečně vypořádali a 
nakonec sedm Chrastaváků postoupilo do finále A! Po doběhu a medailovém ceremoniálu 
veteránských kategorií v provedení folklorního krojovaného souboru jsme fandili těm nejlepším 
v mistrovských kategoriích.  Největším favoritem byl Miloš Nykodým, který si na trati dlouhé 
15,1 km s převýšením 730m doběhl pro třetí titul v řadě. Ženy měly trať dlouhou 9,6 km 
(převýšení 530 m), a na ní dominovala Denisa Kosová. Každý oceněný si odnesl plyšového 
maskota obou šampionátů, Lvíčka Pepu nebo Levíčka Jožku. Krásné počasí, příjemné 
shromaždiště a dobré výsledky zástupců našeho klubu, to vše přispělo k pěknému a 
pohodovému víkendu.   

 Zuzka Šaffková 
 

 
 

 
 
 
 
 

15.-16.9.2018    ČESKÝ POHÁR MTBO – OK JISKRA NOVÝ BOR – 
SLOUP V ČECHÁCH – ÚDOLÍ SAMOTY, ORTEL A SPOL. 
 

O víkendu 15.-16.9. jsme jeli na MTBO závody do Sloupu v Čechách. Závody pořádal klub 
OK Jiskra Nový Bor. Centrum závodů bylo v kempu u rybníka. V sobotu byla krátká trať a v 
neděli byla klasika.  

V sobotu jsem měl start i cíl na louce, kde byla Áčka o týden dříve. Závod jsem zkazil, přejel 
jsem odbočku ke druhé kontrole. Ve výsledcích jsem skončil asi v polovině.  

Nedělní závod se jel za silnicí na Cvikov. Pro změnu jsem zkazil zase druhou kontrolu. Místo 
abych jel po kraji louky, 10 minut jsem jezdil někde po lese. Umístil jsem se spíše na konci. 

Závody se mi moc líbily, i když jsem dělal velké chyby.:-)! 

       Tomáš Polák 

 



22.9.2018    OBLASTNÍ ŽEBŘÍČEK – OK DOKSY – PROVODÍN – 
HRANIČNÍ DŮL  
 

Jela jsem jenom s taťkou, protože Karel byl nemocný. Mamka s ním byla doma a pekla 
palačinky na Pohárek. Když jsme s taťkou dorazili na parkoviště, už mi zbývalo 30 minut do 
startu. Odstartovala jsem, na 1. kontrolu to bylo lehké. Od 2. do 6. to docela šlo. 7. mi dala 
zabrat, šla jsem na jinou stranu, než jsem původně chtěla. Ztratila jsem na ni 2 minuty. Do cíle 
to už zase šlo. Po vyčtení jsem byla 2. v pořadí. Po 1 hodině bylo vyhlášení výsledků. Já jsem 
nakonec skončila na 3. místě a dostala jsem diplom a švihadlo. 

        Tonička Březinová 
Minikomiks z Provodína: 
 
Hlavní role: Koloušek a Jiřík 
 
 

 
 
Pohodička na startu             Klidně ti pomůžu, ten prcek mi přece neuteče 
 

 
 
Start - neboj, když tak tě poponesu   V lese je klídek, nikde, nikdo 
 
 

 



 
 
Hurááá, sběrka       Kde je ten děda – dědo, kde jsííí? 
 

 
 

Kam mi zmizel ten prcek, běžel jak koloušek! 
 
A to je konec, bohužel nám chybí časové údaje mezi borkyní a doprovodem. 
 
 

23.9.2018    CHRASTAVSKÝ POHÁREK – OBLASTNÍ ŽEBŘÍČEK – OK 
CHRASTAVA – RASPENAVA – LOUPEŽNICKÁ JESKYNĚ  
 
Pohled oběti: 
 

23.09.2018 jsme jeli na další závody do Raspenavy, které pořádala Chrastava. Bylo 
docela pěkné počasí. Běžel jsem trať H10 L, která měřila 3,2 km. Nevyužil jsem sice všechny 
zkratky, ale některé ano, fáborky na trati byly dobře vidět. Mapa se jmenovala Loupežnická 
jeskyně. Uběhl jsem asi 2,5 km, běželo se mi dobře a závod mě bavil. Byl jsem překvapený, že 
jsem vyhrál. Dostal jsem medaili a míč jako cenu, to mě potěšilo.   

       Jáša Krtička 
 
 

      
 
 



Pohled šéfové: 
 
Ahoj, 
a je to za námi! Co říct k proběhlému závodu Chrastavský pohárek? Asi hlavně to, že jako 
novopečená ředitelka jsem poprvé nakoukla do zákulisí příprav "jen" oblasťáku a musím 
skutečně konstatovat, že jsem vůbec netušila, co se za tím vším skrývá. Když mě Dominika 
oslovila, abych ředitelovala, tak jsem na to kývla s představou a ujištěním od Zuzky Hradcové, 
že jde jen o pár formálních papírů, povolení a ono se to pak už tak nějak "děje samo". Ta 
představa mě opustila poměrně brzy a ne proto, že bych já nevěděla co dřív, ale proto, že práce 
lidí v týmu, kteří právě zajišťují to, aby se "to dělo samo", je naprosto neuvěřitelná - staviteli 
počínaje až po posledního nalévače vody v cíli. 

Všem vám touto cestou moc a moc děkuju, protože celé je to skutečně týmová práce! A 
nebýt vás nadšenců, kteří  neváháte strávit volný čas plánováním těchto věcí, tak bychom to 
takhle k dokonalosti nikdy nemohli dovést!! 

Takhle jsem to já celé vnímala a musím říct, že už mě to neopustí asi před žádným 
závodem - ještě jednou klobouk dolů a díky! 

 ředitelka Eva Lipenská 
 
P.S.: Vzkaz budoucím ředitelům - je to skutečně zážitek (v dobrém slova smyslu), neváhejte a 
hlaste se na pozici! 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 
          
Pohled básníka: 
(skromná žádost o buchty) 
 
Pohárek se  kvapem blíží, 
všichni do kuchyně rychle míří. 
V míse těsto zaděláme, 
v troubě dozlatova dopékáme,  
vše dle chuti, co rádi máme. 
Jako vždycky každý rok, 
k výběru dobrot bude doufám dost. 

Chleba se sádlem a cibulí        Áááá, už vidím buchty! 
závodníkům jistě prospějí,         
po buchtách zas ladný skok  
soupeřům může přijít vhod. 
Prosím proto Klubáče, 
třeba ještě o pizzu a koláče. 

Míša Březinová 
 



27.-30.9.2018    SOUSTŘEDĚNÍ SCM V KŘIŽANECH  
 
        27.- 30. září jsem se zúčastnila výběrového soustředění SCD. Bydleli jsme v zájezdním 
hostinci Semering v Křižanech. Ve čtvrtek jsme přijeli a ubytovali se. Poté jsme vyrazili na první 
trénink, což bylo middle v lese hned naproti hotelu. Obě kategorie jsme startovaly po dvou 
minutách. Chvíli po tréninku jsme šli na večeři. Ve čtvrtek nebyl noční závod, tak nám 
vysvětlovali, jaké jsou nejlepší postupy. Potom jsme šli na pokoje a spát. Pátek jsme začali 
rozcvičkou. Potom jsme měli snídani a po snídani jsme měli za trénink kombotech. Poté jsme 
měli oběd. Po obědě jsme měli tří členné štafety, to jsem běžela s Martinem Dejnožkou a Bárou 
Lamačovou. Po večeři jsem běžela noční závod s Leou Andrlovou. Poté už jsme šli spát. 
V sobotu ráno jsme běželi na rozcvičku a potom na snídani. Dopoledne jsme měli za trénink pět 
vrstevnicových okruhů. Odpoledne jsme měli týmovou hru, která končila na Ještědu. Před 
večeří jsme stihli hru face to face, kde jsem se dostala do boje o třetí místo, ale následně to 
diskla. V neděli dopoledne jsme běželi paměťový skorelauf a odpoledne první úseky štafet. Pak 
už jsme jeli domů.  

Týna Matyášová 
 

 

TÝMOVÁ HRA 

 
 

 

 
 

 
 

28.-30.9.2018    MISTROVSTVÍ ČR V OB SPRINTOVÝCH ŠTAFET + 2 x 
ČESKÝ POHÁR ŠTAFET – SKOB ZLÍN – ZLÍN, FRYŠTÁK – ZLÍN-
JIŽNÍ SVAHY, VRŠAVA, ŽLEBY  
 

Trochu netradičně v pátek, na svatého Václava, 
jsme se s holkami vydaly do Zlína na sprintové štafety. 
Jelikož jsme neměly žádné kluky do týmu, tak jsme se 
přihlásily do MIXů. Ale stejně jsme byly jen tři. Naštěstí se 
nám den před odjezdem ozvala Lenka ze Stadionu, že 
nemá s kým běžet, tak jsme byly rády jak my, tak i ona. 
Snad poprvé za tuto sezónu jsme si mohly užít fandění 
těm, kteří běželi DH18 a DH21. Odpoledne přišla řada i na 
nás a veterány. Trať vedla zpočátku malým parkem a poté 
mezi garážemi a paneláky, které vypadaly všechny úplně 
stejně, tak paralelní chyby nebyly ničím neobvyklým.  

V sobotu a neděli se běžely štafety – Český pohár 
štafet. Mně se neběželo po nemoci zrovna nejlíp, ale nějak jsme to odběhly a snad si to celkem 
i užily. Jen škoda, že jsme se nestihly podívat na Baťovy domky, které jsme si přály vidět…  

       Markéta Pavlíková 

 



4.10.2018    DEFILÉ OPRAVDU TĚCH NEJLEPŠÍCH 
 
 Chrastavské kino praskalo ve švech. Všichni chtěli vidět elitu sportovní Chrastavy, a taky 
že viděli. Na podium za mohutného potlesku ze sálu postupně vystoupali i zástupci v našich 
dresech. Jmenuji: 
 
Kategorie Dívky a chlapci do 14 let - 1. místo Týna Matyášová  
Kategorie Ženy a muži -   1. místo Katka Kašková 
      2. místo Zuzka Šaffková  
Kategorie Trenéři a cvičitelé -  čestné uznání Eva Kašková a Pavluška Vokálová  
 
 Celá akce nesla jméno Sportovec Chrastavy 2017 – 2018, spíkroval David Jelínek, 
zazpíval Petr Lüftner, z první řady celé dění sledovala městská elita v čele s panem starostou. 
Koho to čeká za rok? 
 
 

6.-7.10.2018    VALDŠTEJN OPEN + OBLASTNÍ ŽEBŘÍČEK – OOB TJ 
TURNOV – VALDŠTEJN, MLADÁ BOLESLAV – PELEŠANY, 
LATINSKÁ BABIČKA  
 

VÍKENDOVÉ ZÁVODY VE ZNAMENÍ SVĚTOVÉHO POHÁRU 
 

O víkendu 6.-7.10.2018 jsem se zúčastnil dvou oblastních závodů 
pořádaných v rámci Světového poháru. První ze závodů byl uspořádán 
v krásném prostředí Českého ráje v okolí hradu Valdštejn. My jsme běželi 
na mapě Pelešany 1:7500. I když celkový počet startujících byl omezen na 
600 lidí, z našeho klubu se nás na závody nakonec dostalo 16 šťastlivců. 
Naše výsledky nebyly špatné. Kristýna Matyášová  D14 2., Zuzana 
Šaffková D60 2., Vendy Růžičková D16 5., Tonča Březinová D10 9., Karel 
Březina H12 6. Závody byly pěkné, atmosféra Světového poháru a 

úspěchy našich reprezentantů daly zapomenout i na drobné nedostatky, špatně značená 
příjezdová cesta, vyhlášení vítězů. 

Druhý závod byl městský sprint, který pořadatelé umístili do centra Mladé Boleslavi, běžel se 
na mapě Latinská babička 1:4000. Naše výprava byla početnější a na start se postavilo 19 
orienťáků. V silné konkurenci obsadili naši borci pěkná místa. Týna Matyášová  D14 3., Bára 
Lipenská D12 8., Karel Březina H12 10., Pavel  Pachner H35 7., Ivan Vydra H45 6. Atmosféra 
byla opět vynikající, oproti závodu v okolí hradu Valdštejn jsme běželi na stejné mapě jako 
nejlepší závodníci Světového poháru. Drobnou vadou na kráse, kterou lze pořadatelům 
vytknout, byl zase špatně značený příjezd a několik závodníků, kteří dobíhali do cíle, bylo po 
oražení sběrky zastaveno pořadateli, aby dali přednost projíždějícím automobilům. 

Až se budou konat zase závody v rámci Světového poháru, neváhejte nebo se přijďte 
alespoň podívat. Stojí to za to! 

   Honza Březina 
 
 

13.-14.10.2018    MISTROVSTVÍ ČR V OB ŠTAFET A DRUŽSTEV – VŠTJ 
EKONOM PRAHA, OOB TJ SOKOL PRAŽÁK – KRAJNÍČKO – 
HELFENBURK, PANÍHÁJEK  
 

Na začátku října jsem se spolu s dalšími Chrastaváky vydala na MČR štafet a družstev, 
které se konalo v Krajníčku. V sobotu se běžely normální trojčlenné štafety, které jsme opět 



běžely ve složení první úsek Markét Pavlíková, druhý úsek já a třetí hostující Roska Riby. Naše 
trať hned začínala výběhem do kopce, na pátou kontrolu jsme si dokonce vyběhly až na 
zříceninu hradu Helfenburg, uvnitř které byla schovaná naše kontrola. Poté už trať opět 
postupně klesala. V lese se nacházelo mnoho srázků a kamenných polí. Po průběhu diváckým 
úsekem následoval ještě krátký pytlík a už jsem byla v cíli. Naše štafeta nakonec skončila na 
21. místě. Když všichni doběhli, jeli jsme do Písku, kde bylo naše ubytování. Na večeři jsme si 
zašli do restaurace na břehu Otavy.  

V neděli se konala družstva. My jsme naše dospělácké družstvo složili takto: 1. úsek – 
Danek, 2. úsek – Janča, 3. úsek – Káťa, 4. úsek – já, 5. úsek – Ivan, 6. úsek – Markétka a 7. 
úsek – Honza. Já jsem běžela nejkratší úsek. I tentokrát jsem hned na první musela vybíhat do 
prudkého kopce. Třetí kontrolu jsem trochu pokazila, ale jinak se mi běželo celkem dobře. Trať 
rychle ubíhala a v pytlíku už byly pouze dvě kontroly. I zbytek našeho družstva si vedl velmi 
dobře. Nakonec jsme skončili na 37. místě. Jsem velmi ráda, že jsem si mohla vyzkoušet, jaké 
to je běhat dospělácká družstva a doufám, že se podaří nějaké družstvo složit i příští rok. 

          Vendy Růžičková 

 
 
 

20.10.2018    PŘEBOR KLUBU + OBLASTNÍ ŽEBŘÍČEK – ZOOB 
RUMBURK – RUMBURK-DÝMNÍK – STONEHENGE, DÝMNÍK  
 

V letošním roce uspořádal náš klub na závěr orientační sezony tradiční klubový přebor, 
tentokrát pro rok 2018 a to opět pod patronací členů KB. Přebor se uskutečnil za podpory 
Tomáše Babického z oddílu RUM Rumburk na mapě v prostoru kopce Dýmník. Na Dýmníku je 
rozhledna, ze které je vidět daleko do okolí včetně např. Hvozdu, Klíče, apod. Na rovné ploše 
cca 200 m od rozhledny je plocha osazená 22 ks menhiry - kamennými bloky cca 25/25 cm, cca 
4-6 m vysokými. Bloky menhirů jsou pravidelně rozestavěny na ploše do tvaru hvězdy a 
symbolizují tzv. Kamenný Strom života. Obvodové menhiry symbolizují dvanáct znamení 
zvěrokruhu. Pouze jeden, kterému se říká Poutník, stojí kousek opodál. Kameny váží přibližně 4 
tuny. Vztyčeny byly postupně během roků 2003 a 2004.  

Tomáš připravil mapu se specielním měřítkem, na které byly jenom tyto menhiry a okolí s 
loukou. V tomto prostoru se konal náš klubový přebor formou mikrosprintu. U každého menhiru 
byla kontrola s lampionem, ale bez kódu kontroly. Správné pořadí kontrol bylo pouze v mapě. 
Na první pohled velmi jednoduchá záležitost. V reálu, při vlastním závodu, to pak ale mnohým 
dělalo problémy. Orienťáci z RUM Rumburk nám při našem přeboru aktivně pomohli u startu a u 
cíle. Za vše jim patří naše velké poděkování. Všichni naši závodníci byli v jedné kategorii 
„červené“ bez ohledu na věk nebo genderový status. Je to jediná příležitost v orienťácké 
sezoně, kdy se utkají navzájem kluci, holky, starší i mladší, rodiče, děti, apod. na stejné trati a 
porovnají výkonnost. 

Z našeho klubu se přeboru zúčastnilo celkem 35 běžců. Uvádíme pořadí prvních 6 běžců 
dle dosaženého času. 
1             Kristýnka Matyášová      02:57,3                 přebornice klubu pro rok 2018 
2             Dominika Pachnerová    03:03,9                  
3             Michaela Krtičková         03:05,1                  
4             Vojtěch Tomanica           03:15,3                  
5             Pavel Pachner                  04:17,2                 
6             Jiří Barták                          04:20,0                  



Členové KB OK CHA blahopřejí všem našim klubákům, zejména prvním třem běžkyním 
a prvním třem běžcům. Máme taky radost, že to vyšlo. 

        ZK, MP, JB z KB 

 
 
 

21.10.2018    OBLASTNÍ ŽEBŘÍČEK – SOK TURNOV – OLEŠNICE – 
POHOŘ  
 

JAK JSEM BYLA V KLIDU 
 

Jako vždy na poslední chvíli… všechno.  
Na shromaždiště jsme přijeli asi s desetiminutovým zpožděním 

oproti plánu. Nevadí, stejně jsem měla rezervu, jsem v klidu. 
Uvelebíme se s dětmi mezi Chrastaváky. Ač podzim u konce, venku 
svítí sluníčko, paráda. Dojdu si pro popisy a kávu, hezky si vše 
chystám na závod. Kluci se hádaj o stoličku, vyřeší to děda, jsem 
v klidu. Nemám hodinky, a tak se moc nestresuju. Když se 
nenápadně optám, kolik je, mám 5 minut do odchodu na start. 
Začínám se převlékat, popíjím u toho kávu, komanduju děti, ale stále 
panika nepanuje. Loučím se a odbíhám na start. Vím, že 

desetiminutové zpoždění z rána stále držím, zatím jsem v klidu, ale utíkám celkem rychle. 
V mžiku se ptám kolemjdoucích, kolik je hodin. Zjišťuji, že mám 12 minut na 1500 m s vysokým 
převýšením. Klid mě trochu opouští, ale co, třeba to stihnu. Předbíhám ségru, je nutné 
podotknout, že taky běží. Po zjištění, že jsem rychlejší než ona, jsem v naprostém klidu – 
eliťačku předběhnu i na start, pohoda. Začíná kopec, stále držím rychlé tempo, čas běží… 
Suma sumárum, na startu mám ještě minutu čas na vydýchání, jsem v klidu, lezu do koridoru.  

Kdyby náhodou někoho zajímalo, jaké to bylo v lese, tak s klidným srdcem mohu říci, že 
krásné! 

Baru Lankašová 
 
 

 
 
 
 
 



28.10.2018    OBLASTNÍ ŽEBŘÍČEK – TJ STADION NOVÝ BOR, KOB 
KAMENICKÝ ŠENOV – ČESKÁ LÍPA-SVÁROV – RASOVA HŮRKA  
 

POSLEDNÍ ZÁVOD OBLASTNÍHO ŽEBŘÍČKU V ČESKÉ LÍPĚ 
 

Orienťák se mi moc líbil, terén byl pro mne akorát, jen mi vadily větve. Bavila mne hra na 
schovku s maminkou v tělocvičně. Dělali tam vynikající řízky. Nelíbilo se mi, že jsem nedostala 
zlatou medaili. Šla jsem se podívat na Ivušku na start, ale nebyl tam. Šlápla jsem do kaluže, 
když jsem běžela! Líbilo se mi, že když jsme přiběhli, dostali jsme vodu. Byly tam smradlavé 
TOI-TOIky. Vzpomínala jsem celou dobu na naše zvířátka, například: Elizabetku, Molinku, 
Ladynku a na morčátka a taky jsem se těšila na pana Vydrýska. Nebojte, je to příjmení mého 
nevlastního tatínka. 

Běžela jsem, chvátala jsem, ale už jsem nemohla...    

 Kačka Straková 
 
 

DALŠÍ ČINNOST TELEGRAFICKY  
 
■ Naše materiálová základna se rozrostla o tři nové tunely, se kterými jste se mohli seznámit už na  

letošním Pohárku. 
 
■ Když už mluvíme o Pohárku, tak jste měli možnost spatřit nádherné video z této akce z dílny naší  

O-omladiny – Štěpána Danka a Petra Holana. Škoda, že došly baterie, balení bylo taky zajímavé.  
 
■ Ještě jsme nemluvili o SAXBU, tak to napravíme. Příští ročník proběhne v Lückendorfu 11.-

12.5.2019 (jedná se o tom, zda to bude zároveň i oblastní žebříček). Pohárek si necháváme na 
podzim, zatím jsme v předběžné termínovce uvedeni v termínu 9.11.2019, opět a asi naposledy 
pro několik příštích let na Skalní bráně (doufejme, že zima bude příznivá).  

 
■ Rozjel se i oblíbený zimní Bor cup, termíny máte dále v Chacháčku. 
 
 

 

ZPRÁVIČKY  
 

GRATULACE 
 

Náš klub, co se týká naší budoucí členské základny, nemusí mít starosti. Minule to byla 
Žofinka Hradcová, teď tu máme nové přírůstky.  
 
Malý Otík Pachnerů dostal od rodičů Dominiky a Pavla sestřičku Elu, která se narodila těsně 
před Pohárkem 21.9.2018 (50 cm, 3,2 kg). 
 
Velká kočka Majda dostala od Jarušky a Vojty Vokálů ze Zákup hned dva ošetřovatele – Filipa 
a Alexe. Narodili se nečekaně o chloupek dřív - 23.10.2018, ale určitě to budou brzo kluci jako 
buci. 
 

Všem miminkům i jejich rodičům, příbuzným a známým přejeme hlavně zdravíčko, 
pohodičku a brzké setkání na nějaké naší klubové akci. 
 



 
 

Ela, Filip a Alex 
 
 O našich nejlepších sportovcích jste už četli, tak se vrhneme na narozeniny – prosincové 
a lednové. 
        
2.12.  Ája Jeřábková 
8.12.  Esterka Krtičková 
20.12.  Tonička Březinová 
21.12.  Kája Kubátová  
22.12.  Dominika Pachnerová  
23.12.  Petr Holan velký 
29.12.  Karel Lusk      
 
6.1.  Bára Lipenská 
7.1.  Oli Lusková 
8.1.  Jana Čechlovská 
12.1.  Marek Veselý 
15.1.  Milan Pavlík 
16.1.  Martin Švancar 
16.1.  Zdeněk Sychra 
17.1.  Pavel Pachner 
21.1.  Míša Březinová 
27.1.  Ivča Gorčicová 
27.1.  Bára Ježková 
29.1.  Luky Houda  
 

Kulatiny letos oslaví Tonička, v příštím roce Milan. Jim i dalším oslavencům přejeme 
příjemné a důstojné oslavy, a hlavně pevné zdraví. 
 
 

 
 
 



AUTORKA OBÁLKY 
 
 V létě proběhla výtvarná soutěž, kterou vyhlásil Liberecký kraj, a byla věnovaná oslavám 
Ještědu. Jednu kategorii vyhrála naše Bára Lipenská, které dodatečně gratulujeme, a její 
obrázek máte na obálce. Krásný, chybí už jen ta naše orienťácká kontrola. 
 
 

PŘÍJMY A VÝDAJE 
 
 Jak dopadl letošní Pohárek se dozvíte z vložené přílohy, kterou vypracovala Pavluška. A 
nakolik přišly nové tunely? Pakatel – 50 542,- Kč. 
 
 

PODZIMNÍ LICENCE  
 

V podzimním oblastním žebříčku si vyběhli licence B 3 dívky a jeden kluk. Jsou to Bára 
Lipenská, Týna Matyášová, Sofi Tomanicová a Vojta Matyáš. Gratulujeme!  
 
 

ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA 
 
 Vždy, když vydáme novou mapu, dáváme ji do přílohy. Dneska je trochu jiná. Málokdo 
má třeba představu, co obnáší taková stavba tratí. Že to není jen pár kontrol v lese, se kterýma 
se při závodě setkáte, ale je jich tam přece jenom o něco víc. I když byl letošní Pohárek pouze 
na krátké trati, na počtu kontrol to neubralo a v příloze máte jedinečnou možnost se seznámit 
se všemi kontrolami, které 23.9. byly v lese.   
 
 

ZIMA JE UŽ PŘED NÁMI  
 
 Zima se pomalu plíží a našli se odvážlivci, kteří se nechali zaregistrovat na LOBy. Jsou 
to jmenovitě Katka Kašková, Markéta Pavlíková, Vendy Růžičková a kluci Polákovi. 
Přejeme dobrou mázu, projeté stopy, pěkný výhled ze stupňů vítězů a hlavně dostatek sněhu. 
Ať jim to frčí! 
 

 

 



LÉTO UŽ JE ZA ROHEM 
 
Vzkaz od trenérek Evy Kaškové a Pavlušky Vokálové: 
 
Dobrý den, ahoj.  

Až se jaro  a léto 2019 zeptá, kam pojedete trávit tato krásná období, budete něco vědět 
a něco ne. Ale určitě teď už si můžete plánovat dětský letní, nejen orienťácký tábor v 
Krčkovicích v Českém ráji. Pro nováčky – trošku drsnější pobyt ve stanech (možná i škvoři), 
OB, kolo...hry, ale hlavně prima parta se smyslem pro sport, legraci a kreativitu. Naše mnohé 
děti se tam stále vracejí – nejdříve jako účastníci, pak pomocníci a nakonec jako vedoucí.  
Vzhledem k tomu, že o větší tábor je obrovský zájem a někteří se tam ani nedostanou, letos 
jsou v nabídce DVA turnusy!!! Zatím se nehlaste, jen uvažujte, abyste byli připraveni, až to 
vypukne. 
Termíny: 

1.VELKÝ TÁBOR - 29.6. - 12.7. (vedoucí Maky) 
    2.MALÝ TÁBOR-13.7.-20.7. (vedoucí Péťa Pavlovcová) 
    3.VELKÝ TÁBOR- 21.7.-3.8. - v tomto termínu jsou i pětidenní Bohemia, kterou pořádá  

Nový Bor (vedoucí Martin Luštinský) 
Zdraví Eva Kašková, Pavla Vokálová 
 

 
 
 

ŽEBŘÍČEK AKTIVITY 
 
 Jeden z oblíbených termínů je 31. leden, do kterého si máte na naší stránce v rubrice 
Žebříček aktivity vyplnit aktivity, které jste v roce 2018 spáchali. Tak neváhejte, vzpomínejte, 
vyplňujte! Můžete se hlásit i u Báry Lankašové. 
 
 

ROČENKA 2018  
 
 V chystané Ročence se kromě výsledkové části můžete pokochat příspěvky od vás, 
pokud nějaké dostanu. Zavzpomínejte si na všední i nevšední zážitky a můžete je posílat klidně 
hned (na Ročence se už pracuje), nejdéle však do Vánoc. Díky. 
 
 

LÁKAVÁ BUDOUCNOST  
 
Začneme zimou:  
 
12.-13.1.2019 M ČR S, ČP LOB – KT   Nové Město na Moravě, (OSN) 
19.-20.1.2019 M ČR KT, 2 x ČP LOB – S   Ramsau am Dachstein, (OOL) 
26.-27.1.2019 Akad. M ČR, ČP LOB – S, KL  Cínovec, (LIV) 
2.-3.3.2019  M ČR KL,Š, ČP LOB – S   Nová Ves u Rýmařova, (VRB) 



A pokračujeme jarem a podzimem: 
(celostátní závody, oblastní žebříček je ve vývoji) 
 
23.3.  Český pohár štafet        PHK 
7.4.  Český pohár štafet        AOV 
13.4.  Mistrovství a Veteraniáda ČR v nočním OB    SHK 
14.4.  Žebříček A – KT        SHK 
11.5.  Žebříček A – S        KSU 
11.-12.5. Český pohár štafet         KSU 
18.-19.5. Mistrovství a Veteraniáda ČR ve sprintu a sprint. štafetách  LPU  
1.-2.6.  Žebříček A, žebříček B – Čechy západ – KL, KT   DOK + DKP 
5.6.  Celostátní finále Přeboru škol      ZBM 
15.-16.6. Žebříček B – Čechy západ – KL, KT     MLA 
22.-23.6. Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati    LTU 
 
7.-8.9.  Žebříček A – KL, KT       TZL 
7.-8.9.  Žebříček B – Čechy západ – KL, KT     KAM 
14.9.  Žebříček A – S        VLI 
14.-15.9. Český pohár štafet        TUR, VLI 
21.-22.9. Mistrovství a Veteraniáda ČR na klasické trati    TJN 
5.-6.10. Mistrovství a Veteraniáda ČR štafet a družstev    PGP 
 

 
 
Něco pro drsnější: 
 
2.-3.11. Mistrovství ČR v horském OB      PHK 
 
Léto je zatím předběžné: 
 
24.-28.7. Bohemia Orienteering 2019      BOR 
7.-11.8. Orienteering Adventure       DOB 
30.8.-1.9. Cena Východních Čech       LPU 
 
A nesmíme zapomenout na kola: 
 
4.-5.5.  Mass start + Middle + Long      XHK 
1.-2.6.  Middle + Long + M ČR Middle      VRL 
22.-23.6. Middle + Long        AUT 
5.-7.7.  Middle + Long + Sprint       VPM 
24.-25.8. Middle + Long        HUN 
7.9.  M ČR Sprint + M ČR Š       SKL, DKL  
8.9.  Middle         SKL, DKL 
14.-15.9. Middle + Sprint + Long + M ČR Long     SJC 
28.-29.9. Middle + Long        EKP 
12.-13.10. Sprint + Middle + M ČR Teams      TBM  
 

 
 



A ještě něco pro zimní neposedy: 
 
15. ročník Bor Cupu: 
 
18.11.2018   Pekka 
2.12.2018   Pavlovcovi 
16.12.2018   Mat 
6.1.2019   Martin Machara 
20.1.2019   Boris 
3.2.2019   Tomáš Babický 
17.2.2019   Míša + Šárka 
3.3.2019   Martijan 
 
 
 

VÝSLEDKY ZE SVĚTOVÝCH AKCÍ  
 

SVĚTOVÝ POHÁR V OB – 30.8.-2.9.2018 – ØSTFOLD, NORSKO  
 
Klasika  
Ženy  1. Alexandersson (SWE) 64,33, 2. Olaussen (NOR) 68,02, 3. Ohlsson (SWE)  

69,14, 15. Kosová 74,26, 24. Horčičková 76,20, 43. Mechlová 82,34, 48. 
Indráková 82,56, 49. Zháňalová 83,08, 61. Janošíková 86,25, 72. Šiková 90,30 

 
Muži  1. Bergman (SWE) 77,36, 2. Lundanes (NOR) 78,11, 3. Kyburz (SUI) 81,10, 17.  

Král 86,01, 19. Šedivý 86,57, 33. Hájek 89,33, 39. Nykodým 91,05, 45. Minář 
92,15, 50. Petržela 93,15, 53. Kubelka 93,25, 61. Sýkora 95,53  

 
Prolog  
Ženy  1. Alexandersson (SWE) 19,03, 2. Rudnaya (RUS) 20,26, 3. Ohlsson (SWE)  

20,32, 15. Kosová 22,00, 36. Indráková 23,38, 46. Mechlová 24,05, 48. Zháňalová 
24,11, 51. Horčičková 24,32, 53. Janošíková 24,36, 95. Šiková 33,19 

 
Muži  1. Runesson (SWE) 21,22, 2. Ridefelt (SWE) 22,00, 3. Hubmann (SUI) 22,07, 15.  

Král 22,58, 32. Petržela 24,07, 34. Nykodým 24,10, 57. Šedivý 25,14, 67. Minář 
26,05, 77. Hájek 26,38, 84. Kubelka 27,04, 90. Sýkora 27,42 

 
Stíhací závod  
Ženy  1. Alexandersson (SWE) 42,18, 2. Ohlsson (SWE) 45,42, 3. Rudnaya (RUS)  

45,53, 14. Kosová 49,49, 43. Janošíková 55,51, 47. Indráková 56,09, 48. 
Mechlová 57,49, 50. Horčičková 57,56, 60. Zháňalová 62,11, 85. Šiková 75,38 

 
Muži  1. Lind (SWE) 45,06, 2. Bergman (SWE) 45,07, 3. Tranchand (FRA) 45,08, 4. Král  

45,09, 18. Nykodým 49,13, 23. Petržela 49,24, 39. Šedivý 51,36, 55. Minář 54,53, 
75. Hájek 61,25, 78. Kubelka 61,56, 82. Sýkora 61,59  

 
Štafety  
Ženy  1. SWE 112,55, 2. NOR 115,18, 3. FIN 116,27, 7. CZE (Janošíková, Horčičková,  

Kosová) 130,23  
 
Muži  1. NOR 114,12, 2. SWE 114,15, 3. CZE (Petržela, Nykodým, Král) 115,36 
 
 



SVĚTOVÝ POHÁR V MTBO – 19.-23.9.2018 – ODEMIRA, PORTUGALSKO  
 
Krátká trať 
Ženy  1. Larsen (SWE) 61,36, 2. Haga (FIN) 61,52, 3. Tichovská 61,54, 7. Kubínová  

63,37, 20. Reifová 69,46, 24. Nováková 70,43 
 
Muži  1. Gritsan (RUS) 62,16, 2. Malsroos (EST) 62,37, 3. Laurila (FIN) 62,48, 5. Ludvík  

63,07, 9. Svoboda 64,37, 12. Hradil 65,28, 17. Bogár 67,34, 20. Stránský 68,36, 
39. Laciga 79,18 

 
Klasika  
Ženy  1. Soegaard (DEN) 107,22, 2. Tichovská 110,04, 3. Kubínová 111,19, 11.  

Nováková 120,40, 21. Reifová 133,55 
 
Muži  1. Machado (POR) 119,14, 2. Niemi (FIN) 121,06, 3. Waldmann (AUT) 123,08, 6.  

Bogár 127,54, 7. Stránský 128,37, 20. Hradil 122,21, 22. Laciga 123,32  
 
Sprint  
Ženy  1. Soegaard (DEN) 15,53, 2. Dallimore (GBR) 16,00, 3. Costa (POR) 16,19, 4.  

Tichovská 16,43, 5. Kubínová 16,57, 24. Nováková 20,07, 29. Reifová 21,11 
 
Muži  1. Ludvík 17,42, 2. Bogár 18,06, 3. Niemi (FIN) 18,56, 6. Hradil 19,30, 11. Laciga  

20,00, 16. Svoboda 20,43, 35. Stránský 22,49 
 

EUROMEETING OB – 21.-23.9.2018 – KOLDING, DÁNSKO  
 
Sprintové smíšené štafety  

1. SWE 57,28, 2. SUI 57,46, 3. FIN 57,55  
 
Knockout sprint  - finále  
Ženy  1. Ohlsson (SWE) 9,32, 2. Strand (SWE) 9,33, 3. Olsson (SWE) 9,35, 4. Sianoja  

(FIN) 9,36, 5. Närhi (FIN) 9,46, 6. Kadan (AUT)  
 
Muži  1. Kyburz (SUI) 8,15, 2. Krusenstierna (SWE) 8,21, 3. Sjökvist (SWE) 8,24, 4. 

Kaario (FIN) 8,25, 5. Robertson (NZL) 8,27, 6. Pedersli (NOR) 8,29 
 
Sprint  
Ženy  1. Ohlsson (SWE) 14,34, 2. Strand (SWE) 14,37, 3. Weber (DEN) 14,56 
 
Muži  1. Robertson (NZL) 14,21, 2. Michiels (BEL) 14,24, 3. Niemi (FIN) 14,45 
 

SVĚTOVÝ POHÁR V OB – 4.-7.10.2018 – PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA  
 
Knockout sprint  - finále  
Ženy  1. Wyder (SUI) 6,16, 2. Ohlsson (SWE) 6,17, 3. Alexandersson (SWE) 6,38, 4.  

Hauswirth (SUI) 6,42, 5. Benjaminsen (NOR) 6,46, 6. Nyberg (RUS) 7,02 
 
Muži  1. Král 6,37, 2. Leandersson (SWE) 6,40, 3. Bergman (SWE) 6,44, 4. Tranchand  

(FRA) 6,45, 5. Michiels (BEL) 6,46, 6. Merl (AUT)  
 
Sprintové smíšené štafety  

1. SUI 58,59, 2. SWE 59,43, 3. CZE (Knapová, Nykodým, Král, Janošíková) 
60,06  



Krátká trať  
Ženy  1. Ohlsson (SWE) 38,30, 2. Jakob (SUI) 39,40, 3. Strand (SWE) 39,41, 7. Kosová  

41,03, 8. Horčičková 41,25, 9. Štičková 41,46, 17. Indráková 43,49, 20. Mechlová 
43,59, 24. Knapová 44,27, 43. Chaloupská 46,40, 46. Janošíková 46,53 

 
Muži  1. Nykodým 35,17, 2. Kyburz (SUI) 36,08, 3. Kerschbaumer (AUT) 36,34, 4. Kubát  

36,43, 8. Král 37,52, 19. Minář 40,00, 25. Petržela 41,01, 28. Křivda 41,18, 31. 
Sýkora 41,53, 34. Šedivý 41,11 

 
Sprint  
Ženy  1. Alexandersson (SWE) 14,51, 2. Sianoja (FIN) 15,13, 3. Wyder (SUI) 15,17, 10.  

Janošíková 15,57, 14. Knapová 16,14, 19. Horčičková 16,22, 27. Indráková 16,59, 
9. Kosová 17,07 

 
Muži  1. Leandersson (SWE) 14,53, 2. Michiels (BEL) 15,00, 3. Kyburz (SUI) 15,01, 14.  

Král 15,43, 19. Minář 15,52, 22. Nykodým 15,53, 33. Kubát 16,55, 38. Petržela 
18,01 

 

JUNIORSKÝ EVROPSKÝ POHÁR V OB – 4.-7.10.2018 – VILLARS-SUR-OLLON, 
ŠVÝCARSKO  
 
Sprintové smíšené štafety  

1. SUI 61,59, 2. SWE 62,39, 3. NOR 63,04, 8. CZE (Firešová, Horčička, Hlaváč, 
Peterová) 65,67 

 
Krátká trať 
Juniorky 1. Aebersold (SUI) 19,55, 2. Øbro (DEN) 21,57, 3. Gassner (AUT) 23,40, 11.  

Sieglová 26,03, 21. Firešová 27,25, 46. Kopecká 33,55 
 
Junioři 1. Breivik (NOR) 24,24, 2. Imark (SWE) 24,40, 3. Krusenstierna (SWE) 26,27, 12.  

Fencl 28,18, 29. Hlaváč, Horčička 32,52,  
 
Klasika  
Juniorky 1. Aebersold (SUI) 36,31, 2. Strand (NOR) 40,39, 3. Silvennoinen (FIN) 41,22, 14.  

Firešová 44,08  
 
Junioři 1. Hjermstad (NOR) 54,59, 2. Imark (SWE) 55,52, 3. Breivik (NOR) 55,55, 26.  

Fencl 66,06, 37. Hlaváč 69,27, 48. Horčička 78,28 
 

 
 
 

 
 



VOLNÉ PŘÍLOHY 
 
■ Vyúčtování letošního Pohárku od Pavlušky. 
 
■ Mapa Loupežnická jeskyně se všemi kontrolami z letošního Pohárku od stavitelů Katky a  

Jardy. 
 
 
 

ZAJÍMAVOSTI 
 

ČEŠTINÁŘSKÉ POSEZENÍ č. 29 
 

Někdy si s Pavluškou představujeme, jak by bylo krásné, kdyby se z některého našeho 
svěřence stal reprezentant v OB. Je to UTOPIE, nebo to může být pravda? Na tuto otázku nám 
nyní nikdo neposkytne odpověď, to spíš nám leckdo může říci, že anglický král Jindřich VIII. měl 
šest žen. S dvěma se rozvedl, dvě dal popravit, jedna včas zemřela sama a teprve poslední ho 
ve zdraví přežila. Proč se o tom zmiňuji? Poněvadž to má souvislost s UTOPIÍ. 

Tento vladař uměl žít rozmařile a podřizoval se svým náladám. Sloužit pod ním nebyla 
právě výhra, jak o tom svědčí osud i jeho ministra Thomase Mora, který v mládí byl napůl 
moderní člověk se smyslem pro všechny radosti života a napůl náboženský fanatik, jenž nosil 
žíněnou košili, o půstu se mrskal koženými důtkami, spal na holé zemi s polenem pod hlavou. 
Později ve zralém věku se zklidnil a byl úspěšným politikem, právníkem a myslitelem. Psal také 
poezii. 

Jeho román UTOPIA je básnický sen o ostrově Utopia, kde by vládl mír, pokoj, 
spravedlnost a všichni si jsou rovni. Nepravosti jako chudoba, hlad, nemoci, nezaměstnanost, 
násilí…zde neexistují. Proto je zbytečné vojsko i policie. Pracovat v této zemi musí každý, i 
když jen šest hodin denně, protože nic samo nespadne z nebe. Výsledkem je pak radostný, 
šťastný život. Už samotné slovo UTOPIE je utvořeno z řečtiny a doslovně znamená – žádná 
země, země, která neexistuje. A v tomto smyslu se od časů Thomase Mora začalo slovo 
UTOPIE používat tehdy, jestliže NĚCO PRO NÁS BYL NEUSKUTEČNITELNÝ PLÁN, 
NEDOSAŽITELNÁ PŘEDSTAVA. 

Tak je naše přání utopie, nebo může být reálné? Kdo ví? 

                                                       Stále doufající Eva Kašková 
 
P.S.: Jen pro zajímavost. Jaký byl další osud autora Utopie? Takřka proti jeho vůli ho 

Jindřich VIII. udělal kancléřem, ale v této funkci nesetrval dlouho. Musel před veřejností 
obhajovat rozvod Jindřicha VIII. s jeho první ženou Kateřinou. Udělal to sice, ale hned se vzdal 
svého úřadu. Ještě mu přitížilo, když se nechtěl zúčastnit korunovace nové královny a jako 
katolík se vzdát papeže. Byl dán do vězení a zanedlouho v roce 1535 byl popraven. Při popravě 
se choval klidně a neztratil ani svůj smysl pro humor. Když pokládal na popravčí špalek svou 
hlavu, odhrnul si dlouhé bílé vousy a pronesl: „Bylo by škoda, aby i ony byly sťaty, nikdy nikoho 
nezradily.“ 
 
 

VZPOMÍNKA NA LOŇSKÉ MISTROVSTVÍ 
 
 Myslím, že neuškodí si trochu zavzpomínat. 
 Věra, maminka Vendy Růžičkové napsala krásný článek do firemního časopisu Aperitiv, 
kde vzpomíná na zázemí mistrovství ČR a který s jejím svolením vám předkládáme. 
 
 



 
 

 
 
 



 
 
 

ZAJÍMAVOSTI Z O-NEWS  
 
Určeno pro veterány nad 35 let výše. 
 

Ranking napříč všemi veteránskými kategoriemi 
(Matěj Burda, 2.10.2018) 
 

Když před řadou let vznikla více či méně oficiální skupina veteránů, která by měla být 
jakýmsi poradním orgánem ve stylu „Jak to vidí ti, co už běhají v lese hodně dlouho“ (a co by si 
tak představovali, aby se jim to líbilo ještě víc), tak z prvních úvah vedoucích k nějakému 
společnému hodnocení přes všechny kategorie vyšel Pohár veteránů. Ten byl úspěšně 
Tomášem Babickým vytvořen a dlouhé roky počítán, ze strany ČSOB/ČSOS podporován a jsou 
společně s mladíky vyhlašováni vítězové. 

 
Jenže v hlavách některých stále hlodalo přesvědčení, že to není to úplně nejlepší, že by 

tu mělo být přece jen něco, co se víc blíží rankingu, jak funguje v kategorii DH21. A další z 
aktivních nadšenců, tentokrát Libor Forst, se nakonec rozhodl, že přestože tato myšlenka 

http://o-news.cz/wp-content/uploads/2018/10/logovet.jpg


nenašla oficiální podporu, tak tomu věnuje své znalosti, energii a hlavně čas a vytvoří systém 
jak na to (zatímco my ostatní jsme mu jen kibicovali dobře míněnými radami, jak by to mělo 
fungovat). A hlavně to dovedl do funkční podoby a provozně se o to stará, takže již několik let 
běží pravidelný výpočet tohoto univerzálního rankingu, který je k vidění na  webu 
veteránského rankingu. 

Proč o tom píšu tento příspěvek? V posledních dnech se znovu mezi některými členy 
ČSOS rozvířila debata o nějakých změnách v soutěžích pro dříve narozené. A v této souvislosti 
jsem zjistil, že spousta veteránů nemá tušení, že něco takového jako „Veteranking“ existuje. To, 
že jsou do toho zahrnuti i závodníci mladší než 35 let, je jen nutná technická záležitost nezbytná 
pro to, aby byli do Veterankingu správně zařazeni i ti veteráni, kteří občas (nebo stále) startují v 
kategorii 21, a aby i ti, kteří překročí věk 35 let, měli od začátku daného roku k dispozici své 
rankingové pořadí a taky příslušný rankingový koeficient pro správný výpočet bodů v kategorii 
35. 

Vzniklo tak skutečné a průběžné výkonnostní srovnání přes všechny věkové skupiny, 
přičemž systém je uživatelsky velmi přívětivě vymyšlen tak, že si lze vyselektovat jen svoji 
věkovou kategorii (nebo dokonce svůj ročník narození), takže kdokoli může najít porovnání své 
výkonnosti s vrstevníky. To nedělá ani Pohár veteránů (tam je hodnocena spíš úspěšnost či 
dominance ve vlastní věkové kategorii), ani B žebříčky (ty jsou omezeny jednak na územní 
celky a taky na tu skupinu, která se do nich přihlásí, pak jsou tu závody žebříčkové soutěže 
příslušné územní oblasti v dané kategorii, které závodník po celou sezonu soustavně běhá). 
Závodník tak vidí jak svoje celkové rankingové pořadí počínaje věkem 21 let, tak i pořadí ve své 
věkové kategorii i když on sám či jeho vrstevníci běhají během roku pokaždé něco jiného a v 
různých územních oblastech. 

          pro O-News.cz připravil Zdeněk Koč 
 
 
 

Z NAŠEHO ARCHÍVU 
 
Stále jsme v roce našeho vzniku, tj. 1995. Už tenkrát jezdili do krčkovického tábora kromě 
dětí i vedoucí a praktikanti.  
(Chacháček 5/1995) 
 

15.-29.7.1995    KRČKOVICE 95 – CESTA DO AMERIKY  
 

Když jsme dorazili (Kašice, Jarda, Míra, Kryšpínci) 
celí utrmácení, nevyspalí a vyprahlí, unavení po 
celotýdenní brigádě a úmorné jízdě na kole (někdo 
z Chrastavy, někdo z Liberce) do malé vísky v Českém 
ráji – Krčkovic, přivítal nás téměř liduprázdný tábor, po 
kterém pobíhali hlavní vedoucí s táborovým psem Pinďou, 
a ze kterých čišela hrůza, že není nic hotovo. Hned nás důvěřivě zapojili do organizátorské 
činnosti a poslali nás koupat se s hrstkou dětí, které už dorazily.  

Hlavním tématem letošního tábora byla Amerika minulá i současná. Celá hra se dělila na 
čtyři etapy: „objevení Ameriky“, „indiáni“, „divoký západ“ a „současná Amerika“. Děti byly 
rozděleny do čtyř téměř silově vyrovnaných družstev, při jejichž sestavování se někteří vedoucí 
dobře bavili. Rozdělení do družstev bylo součástí první hry – připlutí mořeplavců k neznámé 
pevnině, kde navazovali kontakt s domorodci. Polovina dětí si zahrála na mořeplavce, druhá na 
domorodce. Obě skupiny se měly setkat a podle pozdravů (např. tření nosů) se rozdělit do již 
zmíněných družstev. Nakonec každé družstvo postavilo jeden vor a přeplavilo se přes Věžák. 
 Každé družstvo mělo svou nástěnku a muselo si vymyslet své jméno. Tak vznikly kmeny 
s rozličnými názvy: Feferoňáci, Big Pepřáci (čili Big Vepříci), Zbažďoci (intimně Zbašť dogy) a 
Vikingové (čili My kingové). Při průzkumu pevniny jsme zjistili, že nejsme prvními objeviteli této 
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země, jelikož jsme našli zprávu vyrytou v kůře stromu neznámým poustevníkem těsně před jeho 
smrtí. Onen strom jsme nazvali zprávovník. Dozvěděli jsme se o chýši, zbytcích mapy a deníku. 
Nedalo nám to a vydali jsme se po trase zakreslené v mapě hledat poklad. Přecházeli jsme 
lesy, údolí, hory a řeky, byli jsme ohrožováni nepřátelskými domorodci, přes jejichž území jsme 
přecházeli a naopak vítáni kmeny přátelskými. Po strastiplné cestě jsme dorazili k žádanému 
cíli, kde jsme obdrželi šifru, kterou jsme museli rozluštit. Takto by se dala popsat snad 
nejnáročnější hra tábora. Když přeskočíme indiány, dostáváme se k další zajímavé části tábora. 
O její zajímavost se zasloužily i samotné děti svými nápady. Dostáváme se na Divoký západ. 
Každé družstvo připravilo jednu soutěž pro ostatní a vedoucí přidali rodeo (kláda visící na 
lanech, poháněná lidskou silou). Všechny soutěže byly dobře promyšlené a vydařily se.  
 Pro mnohé, zvláště chlapce, byl náročnější než všechno soutěžení countrybál. Dřevění 
mužíci, nutno dodat i některé panenky, nepochopili, co mají dělat. I po zvládnutí tohoto těžkého 
úkolu se však tanec některých dvojic podobal spíše medvědímu tanci. Někteří (nebudeme 
Katku jmenovat) dokonce přišli o oko a ještě něco jinýho (prohlášeno dne 24.8. ve  Vysokých 
Tatrách – vydáno se svolením autora). 
 Z tábora jsme odjeli dříve, takže ani nevíme, jak probíhala závěrečná etapa – současná 
Amerika. Víme jen, že děti lezly po skalách a jezdily na koni.  

 Jako červená nit se celým táborem táhla síť 
tréninků a menších závodů. Hodně dětí na táboře 
s orienťákem začínalo, takže jsme měli co dělat. I když 
se nám z postu vedoucího a praktikanta jevil tábor 
trochu jinak, byl i přes neukázněnost některých dětí 
velmi pěkný. Těšíme se na další pokračování. 

           Štěpka a Vojta Vokálovi 
 
První Chacháčci nezačínaly Deníčkem, na který se určitě každý těší (zvláště při zadání 
příspěvku), ale Mottem. Zkusíme si některé připomenout. 
(Chacháčci 1, 2, 3, 4, 5, 6/1995) 
 

MOTTO: ŽIVOT JE ZMĚNA! 
 
 O založení nového orienťáckého spolku, sdružující človíčky a člověnky našim srdcím 
blízké, mající stejně bláznivé a přitom nádherné, srandovní, geniální i naprosto pitomé nápady, 
odhodlané vykonat jakoukoliv práci či srandu, ochotné komukoliv, jakkoliv, čímkoliv pomoci, 
sportující pro radost z pohybu a z pobytu v přírodě, zkrátka pro své potěšení, nepodléhající 
žádným přírodním vlivům a katastrofám a řešící všechny situace s humorem, se uvažovalo již 
dávno předtím a ne jen jednou. Nejvážněji koncem roku 94 a začátkem roku 95. 
 A pak to přišlo! 
 Rána jako z děla, nastal velký třesk. 7.1.1995 se sešla u Kašků po Chrastavské šlápotě 
téměř ustavující schůze. 
 

MOTTO: PŘIPRAVIT, POZOR, START! 
 
 Tak už se nám narodil! Jako malý človíček – náš klubový zpravodajík. Zatím ještě 
bezejmenný, ale příště už to může být napraveno. Stačí vybrat pouze některý z navržených 
názvů, na kterých se podílelo několik autorů a zaslat svůj hlas pokud možno ihned Kryšpínovi.  
 První čísla jsme převážně sestavili my, ale už se těšíme, že ta další se stanou pestrou 
mozaikou vašich příspěvků, nápadů, obrázků, vtípků, zajímavostí, informací, fotografií, atd.,atd., 
atd. My to jenom přepíšeme, rozmnožíme, rozdáme. Zapojte se všichni bez rozdílu věku, 
pohlaví, vyznání. Takže na startovní čáru a jedem! 
 Samozřejmě, motto v titulku se vztahuje i k další činnosti – pro nás hlavní! Začíná nám 
první nefalšovaná chrastavskoklubová závodní a pořadatelská sezóna. A tak si všichni držme 
palce, ať dobře zahájíme a neuděláme si nikde ostudu. Bojujeme a reprezentujeme zas náš 
klub. Hodně štěstí! 



MOTTO: UŽ MÁME SVÉ JMÉNO! 
 
 A to nejen jméno klubového zpravodaje. Už se o nás začíná povídat, už o nás vědí, už 
žijeme a rosteme – všude, kde se dá! 
 V oblasti mapařské máme svoji první mapu, a to parádní. Nový prostor, pěkný prostor, 
prý houbařský ráj. Taky se podle toho mapa jmenuje – Houbařka. Závodníci, i vysoce postavení 
ji velice chválili. V oblasti pořadatelské jsme se zhostili 1. etapy SAXBA na výbornou. Žádný 
kiks, pořadatelské zápletky jsme řešili s klidem a humorem, a myslím, že i za ostatní 
spolupořadatele. V oblasti závodní jsme vyrazili na tratě – blízké i vzdálenější. Nejprve jsme 
upoutali jednotnými dresy, posléze i výsledky. 
 Ano, už máme své jméno! Važme si dobrého jména a pomozme mu všichni vyrůst. Díky! 
 

MOTTO: LÉTO BUDIŽ POCHVÁLENO! 
 
 Tak už nám nastal čas prázdnin a dovolených, čas malin zralých i jiných lesních zplodin.  
Všichni se rozletíme do všech horizontálních směrů, abychom načerpali nových sil (mnozí z nás 
i síly vydali) a odpočinuli si od běžných i neběžných starostí. A myslíme si, že si ten odpočinek 
opravdu zasloužíme! 
 Za první půl roku naší existence jsme dokázali odevzdat spoustu dobré práce, počínaje 
založením klubu a konče např. Chrastavským pohárkem. A co se mezitím událo všichni 
zasvěcenci vědí, a proto pochvala, kterou vyřkl Mirek Beránek z Boru po vyhlášení vítězů 
v Albrechticích patří právem všem, v š e m, VŠEM!  
 A teď už odpočívejme a čerpejme síly do dalšího období. Věříme, že řada z nás prožije 
během července a srpna spoustu zajímavých dobrodružství a událostí, zúčastní se spousty 
sportovních i jiných akcí a rád se se všemi podělí o tyto zážitky v dalších číslech Chacháčku.  
 Ahoj! Přejeme slunce v duši i nad hlavou. 
 

MOTTO: SHROMAŽDIŠTĚ ROZKVÉTAJÍ! 
 
 Už jste si toho také všimli? Jak různobarevné kytky rozkvétají na shromaždištích hloučky 
závodníků ve svých nových klubových či oddílových soupravách. Na břiše, na zádech nebo i 
níže mají název svého klubu, vybírají si obvyklé i neobvyklé kombinace barev, aby na sebe 
upozornili. 
 Když budeme neskromní, tak si můžeme myslet, že jsme tu lavinu strhli my, když jsme 
na prvních letošních závodech způsobili svým jednotným oblečením trochu ostatním šok a 
překvapení, ale to není vůbec důležité. Důležitější je, že si možná začínají uvědomovat, že 
někam patří, že někoho reprezentují, možná i začínají pociťovat hrdost ke svému klubu nebo 
oddílu. A to je hrozně fajn! To už je jen krůček k tomu, že půjdou zatleskat svým nejlepším na 
stupních vítězů a zakřičet si bojový pokřik. Ať vidí, že tu jsme a že jsme správná parta. 
 Myslíme, že my, Chrastaváci, jsme ty pocity už trochu zažili, jsou príma a přejeme je i 
ostatním. To se pak orienťáky vrátí k zábavě a radosti. 
 

MOTTO: SBÍRÁME PLODY! 
 
 Ano, podzim je období sklizně. A my taky sklízíme – plody své práce. Plody našich 
tréninků a jiných činností. Teď se teprve ukáže, jak jsme zaseli. Zda dopadneme dobře na 
mistrovstvích, jak zafinišujeme na podzimních závodech, jak se umístíme v žebříčcích, jak 
budou na náš klub pohlížet ostatní po první sezóně, jaké jsme si udělali jméno. Myslíme si, že 
jsme nedopadli špatně. Objevila se řada dobrých výsledků a hlavně snaha bojovat co nejlépe, 
velmi jsme se skamarádili při mapových trénincích s Frýdlanťáky, do podvědomí oddílů a klubů 
jsme se dostali co by dobří pořadatelé, za což jsme byli odměněni veřejnou pochvalou od 
největšího oblastního klubu, chválou map na SAXBU nešetřili ani cizinci a za ostatní 



mimosportovní činnosti hovoří i vysoká odměna hajného za lesní brigádu, kde jsme dokázali, že 
se nebojíme žádné práce. 
 A ještě něco. Jsme přesvědčeni, že do podvědomí ostatních orienťáků se dostaly nejen 
naše klubové barvy, ale i fakt, že působíme jako výborná parta, spousta lidí okolo nás zjišťuje, 
že se dá orienťák i v dnešní době dělat s humorem a legrací (a mnozí nám to dávají najevo, jiní 
závidí). Myslíme si, že jsme si vytvořili dobrou pozici pro příští rok a je jen a jen na nás, 
abychom si ji nepokazili. K tomu přejeme všem hodně, hodně zdraví a taky trochu štěstíčka!  
 
 
 

VZDĚLÁVACÍ KOUTEK 
 

JAZYKOVÝ POSED č. 123 
 

Kdo měl štěstí a vyluštil slovo LUCK (ŠTĚSTÍ), tak měl to štěstí, že se dostal do 
losovacího bubnu. Ale úplně největší štěstí měli tři šťastlivci, kteří byli vylosováni a získali 
překrásné ceny – kancelářské sponky barevné. Jsou to Věrka Bradnová, Eva Lipenská a 
Pavluška Vokálová.  
 

Losovací buben teď zeje prázdnotou a těší se na další odpovědi na následující cvičení. 
Toto cvičení je o tvoření slov. Do každé věty doplňte slovo, které utvoříte ze slova v závorce 
(slovesa, přídavného jména, nebo podstatného jména) tím, že přidáte správnou příponu.  
Tajenku přečtete v posledních písmenech přípon shora dolů. Jedná se o název státu na 
východě USA. 

 
Příklad: The roads were muddy and __slippery__. (slip) 
 
Passengers are requested to check in two hours before ___________ . (fly) 
She writes in a simple and ___________  way. (understand) 
She helped him fight his long-term nicotine ___________ . (addict) 
When the days   ___________  in winter some people suffer depression. (short) 
He is an ___________  of  Fio Bank. (employ) 
His face went red with  ___________ when he walked into the crowded room. (shy)                 
Her latest book is a ___________ look at teenage life. (humour) 
She is a very ___________ person. (create)                   
Who is ___________ for this mess? (response)             

 
 
 

SOUTĚŽNÍ KOUTEK 
 

SOUTĚŽ PRO FŠECHNY 
 
 Nikdo se nám neotrávil, takže barevné obrázky nejedlých a jedovatých hub v minulém 
Chacháčku byly dostatečně jasné a výmluvné. A v tom případě jsme si mohli i zalosovat a 
předat ceny v podobě párátek oboustranně špičatých třem Klubáčkům. Jsou to: Honza 
Březina, Tomáš Danko a Karel Lusk. 
 
A už po patnácté (jak bývá koncem roku zvykem) se podíváme na několik RČENÍ, opět od pana 
Josefa Lady. Připomínají vám obrázky něco? 
 



 
 

    A        B      C 
 

 
 

    D     E     F 
 

 
 

   G           H             I 
 
 



ZNÁTE JE? 
 
 Na břehu řeky Jizery nedaleko od Dolánek se vypíná zámek HRUBÝ ROHOZEC. Kdo to 
uhádl, dobře udělal, protože bylo z čeho losovat. A jak to dopadlo? Kartáčové hřebeny získávají 
Jirka Barták, Eva Lipenská a Pavel Pachner. Gratulujeme. 
 

A abyste byli trochu vzdělanější, řekneme si pár chytrých vět. 
 
Hrubý Rohozec – patří mezi nejstarší stavební památky Turnovska. Byl založen ve 2. polovině 
13. století a v minulosti byl několikrát přestavěn. Sloužil jako rodové sídlo Vartenberků, Krajířů a 
Desfoursů. Z původního hradu se dodnes zachovaly jen sklepní prostory vytesané přímo do 
skály nad řekou Jizerou. Portál vstupní věže je renesanční, zámecké interiéry si uchovaly 
původní vzhled z doby, kdy sloužily jako reprezentační a obytné místnosti hraběte Mikuláše, 
Vladimíra Des Fours Walderode a jeho rodiny. Součástí zámku je i barokní kaple Nejsvětější 
Trojice z roku 1675. Zámek je obklopen nevelkým anglickým parkem. V roce 1946 byl zámek 
vyvlastněn, po sametové revoluci se poslední majitelé snaží o restituci majetku. Veřejnosti je 
přístupný.  
 

 
 

Hrubý Rohozec – stará a nová podoba 
 
Dolánky u Turnova – leží na severním okraji Turnova při pravém břehu Jizery. Proslavily se 
především kamenářskou výrobou. Jsou i přes svou malou velikost oblíbeným výletním místem, 
nejznámější stavbou je Dlaskův statek, nedaleko se nachází Abelův mlýn. Na západním okraji 
vesnice se dochovaly drobné pozůstatky zaniklého Doláneckého hradu ze druhé poloviny 13. 
století. Kdysi zde bylo i známé koupaliště, které je bohužel zavezeno, nahradilo ho přírodní 
koupání v Jizeře u jezu s plážemi a slunečními loukami. Poblíž se nachází kemp Dolánky. 
 
Dlaskův statek – je jedním z nejlépe dochovaných roubených statků pojizerského typu. 
Pochází z 18. století a je chráněn jako národní kulturní památka. Založen byl roku 1716 jako 
svobodnická usedlost, v letech 1794 a 1841 byl přestavován Josefem Dlaskem. Roku 1784 zde 
byla vystavěna socha Panny Marie. Dnes je součástí turnovského muzea, součástí je i roubený 
špejchar z roku 1807, který byl přenesen z Malého Rohozce.   
 

A nová soutěž začíná. 
Necelé 2 km jižně od Kunratic u Cvikova se na zelené turistické značce nachází přírodní 

zajímavost, ke které se váže i jedna pověst. Tato zajímavost je vzdálena vzdušnou čarou 1,3 
km kostela Povýšení sv. Kříže v Kunraticích u Cvikova, 6,2 km od baziliky sv. Vavřince a sv. 
Zdislavy v Jablonném v Podještědí, 3,8 km od kostela sv. Alžběty ve Cvikově, 8,4 km od kostela 
Nanebevzetí Panny Marie v Novém Boru, 6,4 km od kostela sv. Kateřiny ve Sloupu v Čechách.  
 
 



A dotaz? 

 
Jak se jmenuje ona přírodní zajímavost nedaleko Kunratic u Cvikova, 
případně jaká pověst se k ní váže? 
 

 
 
Kunratice u Cvikova - budova školy s pomníkem císaře Josefa II. a kostelem Povýšení 
sv. Kříže  
 
 

KDO JE TO? 
 
 Prej není nic lehčího, aspoň dle nezvykle velkého počtu správných odpovědí. Příšerka, 
která se nacpává poblíž chrastavského stanu, není nikdo jiný než Eva Lipenská. Dokonce i 
Robert odpověděl správně a hned napoprvé. A tak krásné diplomy se strašidlem získávají 
nebojácní Robert Lipenský, Dan Vejstrk a Jaruška s Vojtou Vokálových.  
 
 
 

A CITÁT NAKONEC… 
 

Anatole France: 
 

Optimismus je nejpříjemnější forma odvahy. 
 

 



ORIENŤÁCKÝ ZPĚVNÍK (VÁNOČNÍ)  
 

BIM BAM 
(zpívá Spirituál Kvintet) 
        
   
    D                        A 
1. Hvězda zářila a vzduch se chvěl, 
             A7         D 
hvězda zářila a vzduch se chvěl, 
             D7         G 
hvězda zářila a vzduch se chvěl, 
          D               A           D 
jasná noc nad Betlémem stála. 
 
D                          G  A  D                  G          A      D 
R: Tichounce tam hráli, na zvonky si zvonili - bim bam, 
                  G A D             G          A     D 
přišli lidé z dáli, povídali a chodili sem tam. 
G  D  
Ó, jak se máte? 
G  D 
Ó, proč se ptáte? 
                        G  A  D                 G           A     D 
Tichounce tam hráli, na zvonky si zvonili - bim bam.  
 
2. [: V chlévě dítě jako z růže květ, :] (3x) 
králové vzdávají mu díky.  
 
3. [: Látky, šperky, radost pohledět, :] (3x) 
k tomu datle a čerstvé fíky. 
 
R: 
 
4. [: K ránu všichni tiše usnuli, :] (3x) 
k jejich štěstí či k jejich smůle. 
 
5. [: Hvězda zářila a vzduch se chvěl, :] (3x) 
pokoj všem lidem dobré vůle. 
 
R:Tichounce......... 
 
 

 



POZVÁNKA 
 

BOHEMIA ORIENTEERING 2019 
 

Termín:  24.-28.7.2019 
Pořadatel:  OK Jiskra Nový Bor 
Centrum:  Nový Bor 
Etapy:   E1, E3, E5 – klasika, E2, E4 –  
   krátká trať, poslední etapa 
    handicap, první 3 etapy 4 km, 
    poslední 2 etapy 17 km od centra  
Mapy:   1 : 10 000, 1 : 7 500, 5 m, nové  
Terén:   kopcovitý, s množstvím 
    pískovcových skal, kamenů a  

dalších detailů, středně hustá síť 
cest a pěšin, v E4 a E5 jedinečný 
skalnatý terén nejvyšší orientační 
obtížnosti 

Přihlášky:  nejvýhodnější startovné do 
    30.4.2019, přihlásit se pokud 
    možno co nejdříve, počet 

závodníků v CHKO Labské 
pískovce je limitován počtem 1500 
a očekává se velký počet cizinců 

 
 
 
 

A PŘÁNÍ NAKONEC… 
 
 Žádné noviny vám neneseme, vždyť to všichni víte, že i letos budou vánoce, silvestr, 
dokonce i Nový rok. A tak vám přejeme zdravý pohodový rok 2019, bez kufrů a úrazů, v dobré 
partě, tak jako to bylo letos. 
 

 



FOTOKOUTEK – Pohárek  2018 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


