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Orientační klub Chrastava

DENÍČEK
9.-11.3.2018

SCMko V TROSKOVICÍCH

V pátek jsme přijeli mezi prvními na chatu Trosky,
kde nám hned Mery řekla, že se můžeme jít ubytovat.
Byla jsem na pokoji s Týnou Matyášovou. Hned
potom následoval běžný trénink. Po tréninku večeře,
pak volná zábava na pokoji a večerka.
Druhý den, v sobotu ráno, jsme se oblékli na
rozcvičku, kdy jsme běželi k hradní bráně Trosek, pak
jsme se rozcvičili a šli na snídani, po snídani byla
malá pauza a potom trénink, který byl kousek dál, než
ten páteční. Tentokrát se jednalo o štafety. Po obědě
opět klasický trénink, pak večeře a po večeři jsme
běhali mini štafety. Ty probíhaly tak, že na stole ležely zorientované mapy, ke kterým se
doběhlo a bez mapy se běželo ke kontrolám. Každý člen měl 2 x 3 kontroly, jen první člen měl 3
x 3 kontroly. Po skončení štafety jsme šli do chaty a byla večerka.
V neděli ráno byla rozcvička (zase). Po snídani se běhal scorelauf s hromadným startem,
dopadl podle mě celkem dobře. Po obědě jsme hráli týmovou hru, kde jsme museli složit dvě
mapy, které jsme pak dostali vcelku. Do map jsme potom překreslili kontroly a běželi jsme pro
ně do lesa. Na kontrolách byla písmena, která jsme si museli zapamatovat a složit z nich slovo.
To slovo bylo slovo RUMCAJS. Pak už následoval odjezd domů.
Soustředění se mi líbilo, ale ještě mám co zlepšovat, proto jsem se zúčastnila i dalšího
soustředění na MUHU a teď mě ještě čeká další na Malé Skále.

Barča Lipenská

17.3.2018
JARNÍ SKÁLY – SOK TJ TURNOV – PODKOST –
KOST-JIH 2018
Dne 17.3. jsem běžel závod Jarní skály.
Ráno jsem se probudil a padal sníh. Váhali jsme, jestli vůbec pojedeme, ale nakonec jsme
vyrazili. Vezli jsme Tomáše a Štěpu Dankovi. Když jsme dorazili, sněžilo a byla velká zima. Na
start se mi moc nechtělo, ale nakonec jsem tam došel a vystartoval. Na 1. kontrolu jsem si dal
azimut a nádherně jsem ji našel. 2. kontrola taky hezky najitá. Od 2. kontroly až na 8. kontrolu
se mi běželo bez problémů. Ale z 8. to bylo horší, protože jsem ztratil buzolu. Uvědomil jsem si
to až za chvíli, ale buzolu jsem nenašel. Na shromaždišti jsem potkal tátu a šli jsme ji hledat.
Nenašli jsme ji, a proto jsem se šel podívat na shromaždiště. Zeptal jsem se, ale buzolu neviděli
ani nenašli. Závody skončily dobře, byl jsem 4. Ale buzola se nenašla. A jestli ji někdo nenašel,
leží tam až do dnes.

Kája Březina

Zimní Kost

24.-25.3.2018
ČESKÝ POHÁR ŠTAFET + OBLASTNÍ
ŽEBŘÍČEK VCO – OK 99 HRADEC KRÁLOVÉ – PRASEK – JARNÍ
PARKET, PRASE(K), PRASEČÍ KALUP
Na konci března jsem se účastnila Jarního poháru, který
se konal v Praseku. Byly to mé první závody v tomto roce.
V sobotu ráno se konaly štafety. Já jsem běžela druhý úsek,
první běžela Markét Pavlíková a třetí Rose Riby, která u nás
hostuje. Na to, že to byl tento rok můj první závod, se mi
běželo celkem dobře, až na pátou kontrolu, u níž jsem nejprve
oběhla několik jiných farst, než jsem ji našla. Zbytek závodu
byl už dobrý a vše jsem vcelku snadno našla. Cestou ze
závodů jsme se ještě zastavili u Hrádku u Nechanic.
Přespávali jsme v tělocvičně v Hradci Králové.
V neděli se běžela klasická trať. Spolu s ostatními jsem
běžela v kategorii D21C, jelikož to byl zároveň nominační
závod na mezinárodní závody CEYOC. Jelikož nás v kategorii
bylo mnoho, trať byla rozdělená motýlkem. Musím říci, že se mi běželo dobře, jelikož jsem se
nijak neztratila ani nezamotala. Sice jsem se neumístila na nějakém skvělém místě, ale
vzhledem k tomu, kolik nás tam bylo, jsem byla spokojená.

Vendy Růžičková

29.3.-2.4.2018

MLADÉ VELIKONOCE V PÍSKU

(Využito webové stránky SCM/TSM, naše účastníky si nechám na povídání ze závodů.)
Letošní velikonoční soustředění jsme měli původně naplánované v Černé Vodě (prostory
ME 2016, Vidnava, atd.), rok dopředu jsme měli zajištěný penzion. Kvůli embargu pro MS 2020
jsme však museli lokalitu operativně změnit, nakonec rozhodnutí padlo na Písek, kde se běžela
loni na podzim béčka v pěkném prostoru a oddíl OPI má v okolí města i další mapy. Zázemí
celému soustředění poskytl DDM v Písku, plná penze pak byla ve vedlejší budově.

V týdnu před soustředěním chodila řada omluvenek – zranění a hlavně nemoci. Navíc
úspěšní nominanti na CEYOC měli individuálnější plán, a tak náš vytvořený program
absolvovala méně než polovina původně přihlášených. Ten odstartoval čtvrteční týmovou hrou,
která však prověřila všechny účastníky i po mapové a mentální stránce. Ihned večer pak
proběhl první z NOBu v přilehlém lese na mapě, která byla trochu starší. Pátek ráno byl
tréninkový závod na klasické trati, odpoledne kombotech s prvkem, který se dá nazvat jako
labyrint nebo bludiště. Pomocí GPS záznamů se dalo posoudit, kdo opravdu úspěšně zdolal
nástrahy zdí nebo průchodů. Sobota patřila sprintu přímo v centru Písku a následné mapovětechnické hře na místním atletickém oválu.
Odpoledne vyplnil “výběh za proutím”, ale také odpočinek. Aprílová neděle začala ranním
middle, který prověřil všechny po fyzické a hlavně mapové stránce. Odpoledne zase bylo trošku

volnější (hry, slackline, fresbee, …), před večeří se stihl také ještě více než hodinový rozbor
dopoledního závodu. Zhruba v 20:45 odstartoval druhý NOB, tentokrát byl hromadný start.
Starší kluci (H18-20) měli start posunutý až na 1:00 tak, aby se připravili hlavně mentálně na
podobný start i na Tiomile, která nás čeká již za 4 týdny. Pondělní ráno patřilo tradičnímu
hledání dívek a omlazujícím jevům. Hledání nebylo příliš úspěšné, ale nakonec vše dobře
dopadlo a naše holky budou zase další rok krásné a mladé. Štafety dvojic – to byl poslední
trénink na soustředění. Oběd. Cesta domů. A regenerace…

29.3.-2.4.2018
FERĎÁKU

O

NĚCO

STARŠÍ

VELIKONOCE

VE

Letos se ujali zajištění místa pro již tradiční soustředění veteránů Gorčicovi. Z několika tipů
vyhrál penzion Pod Ořešníkem ve Ferďáku. Výrazně nám snižovali věkový průměr mlaďoši,
kteří se k nám s velkou radostí připojili. Takže nejmladšímu účastníkovi bylo něco přes půl roku,
zatímco nejstarší se pohybovali okolo sedmdesátky. Model tohoto soustředění je už roky stejný.
Denně jeden trénink a jeden výlet. V pátek bylo ještě krásné, teplé, slunečné počasí a trénink
byl na mapě Skalní brána – okruhy - připravila Janča. V sobotu už bylo počasí trošku horší,
odpoledne dokonce pršelo. Trénink byl na Červené ruce – výroční zkrácená trať – autor Jarda.
V neděli jsme vykoukli z okna a venku bylo bílo. Před odjezdem na trénink jsme museli ometat
auta. Trénink připravil Ruda a bylo middle na Skalní bráně. Kromě trénování jsme se věnovali
různým aktivitám. Výlety pěšky – k vodopádům, do Libverdy, oklikou do Hejnic do cukrárny
nebo lovení kešek, ale i lyžování na Smědavě, případně prohlídce zámku Frýdlant. Večery byly
příjemné, povídavé, i hudební a hravé. Pondělní ráno pak přineslo lidovou tvorbu a veselici
formou pomlázky, což nebylo žádné překvapení. To přišlo až posléze a připravila ho Pavla
Pavlíková s Markétou. Rozděleni do čtyřčlenných týmů jsme běhali jako fretky po Ferdinandově
a učili se básničky (limeriky), které byly na kontrolách – museli být úplně přesné – ani chyba
v diakritice, ani chyba v slovosledu, velkých písmenech… Kontrol bylo celkem 15, ale na
některou jsme běželi i třikrát
Ubytování bylo moc příjemné. Na dobré obědy jsme chodili do 200 m vzdálené restaurace U
Tetřeva, snídaně, večeře, apod. jsme dělali na chaloupce. Jako vždy se akce vydařila a pro
velký úspěch máme rezervovanou chaloupku i na příští rok.

Pavluška Vokálová

30.3.-1.4.2018
VELIKONOCE VE SKALÁCH 2018 – OOB
KOTLÁŘKA PRAHA – NEDAMOV, JESTŘEBÍ – ZAHÁJÍ, SVATÁ
BARBORA, DLOUHÝ DŮL, DLOUHÝ HŘEBEN, PAVLOVICKÝ
DŮL, PANSKÝ HÁJ
Pražské Velikonoce po dvacáté...
Jako každý rok se nadržení orienťáci setkali na tříetapovém závodě Pražské Velikonoce. Je
to vždycky sázka do loterie - bude sníh a nebo ne? Tentokrát nebyl, ale zima docela jo. Trochu
mne zaskočilo, že jsem se z početného chrastavského klubu zúčastnil sám všech tří etap. První
závod byl u autokempu v Dubé a už ten mi naznačil, že moje směřování mezi členy KB je
správnou volbou. Když jsem už tak dost pozdě běžel na start, v duchu jsem nadával na
pořadatele, proč že to použili červené fáborky na cestu na start... Ano asi dobře tušíte - doběhl
jsem místo na start do cíle. O to větší úprk mě čekal při přeběhu úplně druhým směrem na
start... A tak soupeři dostali opět šanci. Pak už vše šlo jako po drátkách... Závody byly krásné,
tradičně těžké a dobře obsazené. Dvě další etapy byly u Jestřebí.
Všechno jsem zkazil, přestože se mi v H50 A docela dařilo a skončil jsem na 3. místě....
Takhle mě KBčka mezi sebe nevezmou!!!

Ivan Vydra

6.4.2018

CHRASTAVSKÉ SVALY ZAPRACOVALY…

Akce Kulový blesk proběhla při stěhování skladu našeho klubu do nových prostorů, při
které nám velice pomohl starosta Chrastavy pan Canov při propůjčení za symbolickou cenu tří
pater vilky v Liberecké ulici. Ve škole u kostela proběhne velkolepá rekonstrukce, a tak jsme
museli opustit už dlouho okupované prostory ve sklepě. A že ochotných svalů máme dostatek
svědčí to, že za dvě hodiny jsme věšeli záclony a zamykali dveře u nového skladu.
Díky všem Klubačkám a Klubáčkům, a hlavně skladnici Evě, která do detailů
připravila rozpis (1. patro modrá místnost, přízemí vedle dveří, koupelna, stoly prostrčte
oknem, atd…)!!!
P.S.: Jó, a taky jsme získali místnost pro schůzování (1. patro, rovně!)

7.4.2018
MISTROVSTVÍ JO VE SPRINTU
LOKOMOTIVA TEPLICE – KRUPKA – MRTVÝ KÁMEN

–

TJ

Můj první závod v roce 2018 bylo OM JO ve sprintu, které se konalo 7.4.2018 na mapě
Mrtvý kámen. Taťka mě přihlásil na poslední chvíli. Vyjeli jsme hned po obědě. Nejdřív jsme jeli
ke středisku, kde jsme vyzvedli Vendy. Parkoviště bylo v areálu gymnázia, kde bylo i
shromaždiště. Odstartovala jsem jako první z mojí kategorie. Když jsem vyběhla, potkala jsem

tátu a ten mi ukázal, kde jsem. Běžela jsem po silnici do plovárny a tam byla 1. kontrola. Za
plovárnou byla 2. a kousek od ní 3. kontrola. Na 4. kontrolu jsem běžela jinam a musela jsem se
vrátit. Na 5., 6. a 7. kontrolu jsem běžela rychle a do cíle jsem sprintovala, co to šlo. Za
chvilinku přiběhl táta. Za půl hodiny jsem zjistila, že budu druhá. Druhé místo bylo bezva.
Dostala jsem diplom a medaili, pexeso a knížku.

Tonička Březinová

Vyhlášení nejlepších

8.4.2018
OBLASTNÍ ŽEBŘÍČEK – TJ STADION NOVÝ BOR,
KOB KAMENICKÝ ŠENOV – DOKSY – KRÁLŮV STOLEC
V neděli 8. dubna se v Doksech konal závod na krátké trati. Pro mě a bratra Radka to byl
letošní první jarní závod.
Probudili jsme se do zamračeného dne a celou dobu cesty tam i zpět i závodu nás
provázelo střídavé počasí - mírný jarní deštík s hřejivým sluníčkem.
Po příjezdu do místa dění jsme se přivítali se všemi členy klubu orientačního běhu
Chrastava, vyzvedli jsme si popisy kontrol a začali jsme se psychicky i fyzicky připravovat na
samotný závod.
Ze shromaždiště na start to bylo cca 500 m. Jednotlivé kontroly samotného závodu byly
rozestavěny v členitém mírně kopcovitém terénu s velkým množstvím údolíček, kamenů, skal,
hustníků, trnitého lesního podrostu a terén byl dobře průběžný s průměrně hustou sítí cest a
průseků. Po loňské vichřici byly místy popadané stromy a nové vývraty (nebyly zakresleny
v mapě).
Já jsem byl se svým během v kategorii H14 spokojený, ale na bednu to bohužel nestačilo.
Terén byl sice dobře průběžný, ale můj bratr Radek se se svým kamarádem Danem v jejich
kategorii H12 ztratili. Zůstali spolu v lese přibližně dvě hodiny. Omlouvá je pouze to, že kategorii
H12 běželi poprvé a neměli s ní žádné zkušenosti. Po šťastném shledání jsme se s taťkou
vydali domu a již teď se těšíme na další závody, které snad pro nás budou úspěšnější.

Filip Kučera

13.-15.4.2018

SOUSTŘEDĚNÍ NA MUHU

(Využito webové stránky SCM/TSM, naše účastníky si nechám na povídání ze závodů.)

O víkendu 13.-15.4.2018 proběhlo v Jindřichově u Jablonce nad Nisou soustředění žáků.
Děkujeme za opětovné bezplatné zapůjčení krabiček (TUR), lampionů (CHA) a mapy v Ocad
(TJN). Děkuji všem dětem za poctivý přístup k tréninkům. Spřáteleným klubům a všem trenérům
velký dík za ochotu pomoci žákům z Ještědské oblasti. Béďovi děkuji taky moc za pomoc.
Trénování žáků se na Muhu věnovali: Honza Pecka, Miloš Eiselt, Vráťa Lamač, Radka
Tomášková a Aleš Drahoňovský. Děkuji Mery
Pátek od Adély Savrukové:
Na skvělé soustředění v Jindřichově na chatě Muhu (kde velmi dobře vařili) jsme přijeli v
pátek 13.4.2018 v 16:00 hod. První trénink se jmenoval “Hledej správný kamen”, ten trénink
spočíval v tom že, jsme doběhli do kolečka, kde byly buďto dvě kontroly nebo tři kontroly a na
mapě jsme měli šipky na světové strany a podle nich jsme měli vybrat správnou kontrolu. 31
dětí to mělo správně. Když jsme se unavení vrátili z tréninku, tak jsme na chvíli šli na pokoje a
potom hurá na výbornou večeři. Po večeři jsme dělali teorii, některá cvičení byla hodně těžká.
Bohužel večer pršelo tak jsme neběželi nočák, a proto jsme se místo toho protahovali a
posilovali. A pak unavení a natěšení na další den jsme šli spát.
TEN DEN SE MI MOC LÍBIL!
Sobota od Huga Hoetzela:
V sobotu jsme vstali a už v 7:30 začala rozcvička. Potom jsme se nasnídali a šli trénovat
na štafety. Vybíhali jsme hromadně po kategoriích, po jednom farstovaném okruhu. Když jsme
doběhli, čekal nás okruh znova, tentokrát s opačnými kontrolami. V poledne jsme začali mít
hlad, tak jsme sesbírali lampiony a pokračovali dál na vydatný oběd od výborné obsluhy z chaty
Muhu. Odpoledne už jsme si štafety vyzkoušeli doopravdy. Rozdělili nás do skoro
rovnocenných týmů a popošli jsme trochu dál od chaty, vyzkoušet nový terén. Běhalo se v něm
výborně, dokonce ani nikomu nevadilo, když se v něm někdo ztratil. Výsledky byly výborné,
potěšili jsme trenéry tím, že žádná štafeta nebyla diskvalifikovaná, což už se nám notnou dobu
nepovedlo. Stejná věc už ale neplatila pro mapově náročné miništafety, kde bylo disknutých
týmů hned několik, takže i tento rok měl Bramberk své obdivovatele. Protože někteří z nás už
málem měli hypoglykemii, dostali jsme dlouho očekávanou večeři a poté jsme s tužkami bystřili
naši mysl orientačními úlohami. Čekali jsme na to, až se setmí, abychom mohli odstartovat
nočák. Narazili jsme na hlavu čelovky, a vrhli jsme se do strachuplné tmy. Starší popoháněli ty
mladší historkami o mimozemšťanech, a ti co běželi sami, se rychle k někomu přidali. Naštěstí
všichni doběhli, a tak se předem připravené inzeráty přece jen nevyužily. Po nočáku už jsme jen
znavení lehli do postelí a doufali, že to na ten Bramberk není tak daleko.

Neděle od Janka Skácela:
V neděli po probuzení někteří šťastnější z nás měli rozcvičku a já a další tři disklí jsme
běželi rozhlédnout se na Bramberk. Po snídani byl pro starší vrstevnicový trénink a my mrňata
jsme měli úplně normální mapu. Potom byl poslední oběd – tradičně už na Muhu řízek s kaší.
Po obědě jsme odpočívali a na závěr byla skupinová hra – na kontrolách jsme hledali slova a
dávali dohromady větu „Už se na vás opět těšíme na Malé Skále“. Soustředění bylo prima a
dokonce i ten ranní výběh, kdo ještě neběžel, tak příště doporučuji.

14.4.2018
MISTROVSTVÍ ČR V NOČNÍM OB – SK
STUDENEC – DOLNÍ BRUSNICE – HOLUBÍ VRCH
V sobotu 14.4. proběhl v Horní Brusnici mistrovský
nočák a jako každoročně se slabou chrastavskou účastí –
Ivan, Markétka, Vendy a já. Světla jsme sehnali, některým
se podařilo je před závodem i osobně vyzkoušet v lese,
snad i trochu potrénovali, viď Ivane. Ten si dal před
mistrovstvím už dvě závodní fáze v Polsku a v neděli ještě
sprint v Jičíně.
Jakmile se setmělo, vyráželi jsme postupně na start.
Nechyběla ani předzávodní diskuse o jednotlivých vrstvách oblečení. Přece tam v noci
nezmrznu, tak jsem vyběhla v dlouhém propocováku, čehož jsem litovala už cestou na start.
No, aspoň jsem vypotila nějaké tuky.
V lese byla hustá síť cest, paseky, hustníky, oplocenky. Samotná trať mě však zklamala.
Byl z toho pěkný leťák, dlouhé úseky po cestách, kontroly po potoku atd. Nějaké chyby na
dohledávkách jsem přesto udělala, ale jinak to chtělo spíš zatnout zuby a makat. Nakonec to
vyšlo na zlato, a tak jsme měli k snídani super koláč. A jak dopadli ostatní? Vendy 40. v D16,
Markétka 16. v D18 a Ivan 5. v H50.

Katka Kašková

14.4.2018

MILŠTEJN

Nezapomínáme!
A tak jsme opět zavolali mohutné Ahóóój tam nahoru Jirkovi, jinak pro neznalé jednomu ze
dvou čestných členů našeho klubu. Druhý člen, naše Ita, opět napekla koláče, a tak po doběhu
či procházce jsme se nasytili, neřidiči i trochu popili, a hlavně jsme byli rádi, že jsme se tak
v hojném počtu ve Cvikově sešli.

15.4.2018

CELOSTÁTNÍ ŽEBŘÍČEK – SPORTCENTRUM
JIČÍN – JIČÍN – JIČÍN
Po MČR v nočním OB jsme se přesunuli do tělocvičny ve Studenci.
Naštěstí jsme spali ve třídě s nechrápajícími lidmi, tak byl v noci klid.
Ráno jsme se přemístili do Jičína, kde se konal 1. závod áčkového
žebříčku, a tím byl sprint. Shromaždiště tvořil místní zimní stadion, ale
atmosféra závodu zimního rázu rozhodně nebyla. Počasí přálo – cca 17°C,
svítilo sluníčko a tratě skýtaly mnoho záludných postupů, kde se dalo ztratit
hodně cenných vteřin, když si člověk pořádně nenaplánoval celý postup. Tak
pěkný sprint jsem už dlouho neběžela. Párkrát (doslova) jsem se nechala

nachytat na uzavřené průchody, ale ostatní asi ještě víckrát, protože jinak bych 9. rozhodně
neskončila. Vlastně za to umístění možná může i to, že jsem si půjčila od Sporticusu SI-air. Na
chvíli jsem si pak připadala jako reproši, když jsem jen mávla čipem nad kontrolou a běžela dál
(většinou i správně). Z klubu nás jelo na závody málo, ale na stupních vítězů byli Katka
Kašková (2. místo) a Ivan Vydra (3. místo).

Markéta Pavlíková

21.-22.4.2018
SAXBO 2018 (SASKÝ A JEŠTĚDSKÝ
ŽEBŘÍČEK) – HSG TURBINE ZITTAU, SG ZITTAU SÜD, OK
CHRASTAVA – LÜCKENDORF – HEIDEBERG/VŘESOVÝ VRCH,
ČESKÁ BRÁNA/BÖHMISCHES TOR
SAXBO 2018 z pohledu závodníka:

Prezentace

Bufík

Dětský koutek

Na Saxbu jsme byli v sobotu i v neděli. Oba dna dny nám krásně svítilo sluníčko, někdy
jsem si říkala (hlavně při závodě), kdy se konečně ochladí, ale neochladilo. V sobotu jsme
běžela celá rodina, ale v neděli jen já a bratr (rodiče neběželi kvůli pořádání). První den jsem
s dětmi z OK CHA hrála vybíjenou, poté jsem se připravila na závod a šla se Sofi na start. Sofi
startovala o deset minut dříve, a tak jsem se alespoň pořádně rozcvičila. V lese jsem udělala
největší chybu hned z první kontroly na druhou, kde jsem běžela po cestě, ale měla jsem běžet
po dlouhé, hubené loučce. Pak jsem narazila na posed, kde „měla být“ ta kontrola, ale nebyla
tam, i když jsem posed důkladně prohlídla ze všech stran. Naštěstí tam přiběhl Karel Březina a
řekl mi, kde jsem, nato jsem se rozeběhla z kopce dolů k mému správnému posedu. Zbytek
závodu už jsem skoro žádné chyby neudělala. Nakonec jsem skončila na druhém místě.
Z Chrastavy se také umístilo dalších 16 lidí do první desítky.
V neděli na start se mnou šla opět Sofi, která běžela 84 minut po mně, takže stihla dojít
zpátky a já doběhnout, vyčíst si, převléknout se a jít s ní na start. V lese jsem udělala chybu na
pátou kontrolu, jinak jsem běžela docela dobře a skončila na prvním místě. Do první desítky
doběhli: 5.Vendy-D16, 6.Ája-D16, Vojta T.-H10L, 7.Vojta M.-H16, 8.Sofi-D14, 9.Stela-D10L,
Karel-H12.

Týna Matyášová

Shromaždiště

Start

Cíl

Ředitelka

Kontrola

Terén

Běžec

Vyhlášení

Likvidace

SAXBO 2018 z pohledu šéfík křesla:
Dieses Jahr jsme se rozhodli uspořádat oba dva dny Saxba in Deutschlad – Lückendorf.
Tudíž veškeré papírování a dohadování s lesáky bylo jen na unseren Kollegen aus
Deutschland. Výjimečné bylo toto Saxbo i tím, že se der tschechische Teil konala až v neděli.
Naštěstí letos bylo počasí moudré a celou dobu nám svítilo die Sonne. I to z části přispělo
k velké účasti závodníků po oba Wochenendtage. A že se vydařily, snědlo se X kg Bratwurstů,
X kg koláčů a buchet a X kg sádla, vypilo se X litrů Bier a Kaffee a vypotilo se X hl potu. I přes
ukrutné Hitze a náročné terénní a mapové podmínky se všichni závodníci zdárně dostali do cíle.
Odhaduji, že radost měli všichni, ať už ze zasloužené výhry, tak z toho, že se vůbec ins Ziel
dostali. 
Chtěla bych vám všem ještě jednou poděkovat za super odvedenou práci.
Stručně, jak to vypadalo z šéfík křesla. Musím přiznat, že to byla paráda.

+

+

+

=

Zuzka Hradcová, šéfík

DALŠÍ ČINNOST TELEGRAFICKY
☼

SAXBO zdárně za námi, ale přece nebudeme spát na vavřínech. Už se pomalu rychle
začínají připravovat u sportovní haly závody pro školáky v rámci Světového dne OB a pro
všechny výklus s mapou po Chrastavě v rámci Chrastavských slavností.

☼

Pro děti i další zájemce se rozběhly mapové tréninky s autobusovým výjezdem do
blízkého i vzdáleného okolí. Ve Stráži pod Ralskem nás čeká jarní soustředění kroužku
OB.

☼

Pro mapový trénink v Chotyni připravila rodina Kaškova plánek sportovně-odpočinkového
areálu – mapováno poprvé.

☼

Pro nejmenší závodníky jsme zakoupili 15 ks zkrácených stojanů pro kontroly, aby se při
dětských závodech nemuseli natahovat a stoupat na špičky. Dále jsme zakoupili pro
nováčky 10 ks buzol.

ZPRÁVIČKY
GRATULACE
Rok a narozeniny jsou v plném proudu. Nový rok jsme už oslavili, a tak se podíváme na ty
oslavence. Červen a červenec je opět bohatý.
Červen:
1.6.
3.6.
5.6.
10.6.
10.6.
16.6.
22.6.
24.6.
25.6.
26.6.
27.6.
30.6.

Vojta Tomanica
Majka Horčíková
Daník Krupka
Martina Valešová
Štěpán Danko
Matouš Just
Vašík Schröter
Martina Krupková
Michal Slavík
Jirka Vokál
Pavluška Vokálová
Jana Matyášová

Červenec:
6.7.
7.7.
8.7.
9.7.
10.7.
12.7.
13.7.
16.7
19.7.
23.7.
24.7.
27.7.
28.7.

Vojta Matyáš
Ája Němcová
Pavla Pavlíková
Áďa Lišková
Honza Březina
Eva Kadavá
Eliška Gorčicová
Víťa Houda
Anika Justová
Katka Kašková
Míša Krtičková
Honzík Gomolák
Michal Kočárek

Tak to bychom měli a teď se ještě podíváme, kdo se nám zakulatil nebo půlkulatil. Jsou to
Majka, Štěpán, Víťa a Katka. Velká gratulace letí všem oslavencům!

AUTOR OBÁLKY
Tentokrát jsme si vypomohli krásným diplomem z dílny Ivana od Vydrů (děkujeme), ale už se
těším na další obrázky z dílny našich všeumělů (A4řka, na výšku, tučnými barvami). Díky.

PŘÍJMY A VÝDAJE
Začneme radostnější událostí, a to jsou, samozřejmě, příjmy. Město Chrastava nám opět hodně
pomáhá, a kromě nového skladu nám přispívá na činnost našich dětí částkou 71 000,- Kč
(jedna ze tří nejvyšších). Děkujeme.
Ta smutnější stránka jsou výdaje, ale víme, že to je pro dobrou věc. Za krátké stojany pro
kontroly pro děti jsme zaplatili 5 536,- Kč a za buzoly, taky pro mládež začátečníky, jsme
odevzdali 5 679,- Kč.
Věříme, že se nám mládež odvděčí dobrými výsledky.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
Pavluščina bezedná jarní kapsa se rozevírá a čeká na jarní lavinu financí ve formě členských
příspěvků. Kdo nestihl první termín do 15.3.2018 (dle ekonomických pravidel), má stále šanci,
nejpozději do začátku prázdnin.

ŽEBŘÍČEK AKTIVITY V ROCE 2017
Předkládáme seznam lidí, kteří nahlásili své aktivity pro klub v loňském roce. Největší bodový
podíl činí body za činnost při pořádání M ČR, a protože se jednalo o vrcholnou akci, provedla
Bára po dohodě s Domčou úpravu bodového ohodnocení při této akci. Zároveň došlo i k úpravě
bodů u pořádání doplňkových akcí (WOD, Chrastavské slavnosti, …).
Vysvětlivky:
MČR 2017
- všechny činnosti se násobí koeficientem 2
- páteční příprava MČR (zahrnuje všechny přípravy před i po) = 10 bodů
příprava doplňkových závodů
- hlavní organizátor: 4 body za přípravy + 2 body za den závodu
- pomoc v den závodu = 2 body
Své aktivity dobrovolně nahlásili a body získali:
Štěpán Danko
Tomáš Danko
Irča Danková
Štěpánka Diener
Ruda Kaška
Eva Kašková
Katka Kašková
Bára Lankašová

18
25
20
62
26
104
92
26

Hodnota bodu činí 20,- Kč.

Eva Lipenská
Dominika Pachnerová
Pavel Schröter
Vojta Tomanica
Sofi Tomanicová
Jirka Vokál
Vojta Vokál
Pavla Vokálová

30
75
10
16
8
82
76
109

ACH JÓ, ZASE TY ZMĚNY
Nikdo není dokonalý a ani náš nejčerstvější klubový a telefonní seznam není výjimkou. Tak
prosím opravte si:
Eva a Jirka Bartákovi – ruší pevnou linku domů
Pepa Čechlovský – nový mejl josef.cechlovsky@volny.cz (ten starý zrušit)
Ruda Kaška – nový mejl rudolf.kaska@post.cz (ty dva staré zrušit)
Honza Štverák – mejl jan.stverak@seznam.cz (vypadla nám tečka)
Hanka Vajcová – mobil 725 876 657 (opravit pouze v tel. seznamu, v adresáři je to správně)
No, a Vokálů se nám trochu rozposunovaly řádky.
Jirka Vokál – správný mejl vokalv@volny.cz a mobil 737 538 369
Vojta Vokál – správný mejl vokal.vojtech@gmail.com a mobil 601 595 005

VZKAZY Z NAŠÍ STRÁNKY
Opět na naší stránce ve vzkazovníku máte fotoodkazy na naše poslední akce. Snad se někdo i
pozná.

VÝSLEDKY ZE SVĚTOVÝCH AKCÍ
VETERÁNSKÉ MISTROVSTVÍ
CRAFTSBURY, USA
Krátká trať (1 + 2)
D 35 1. McNair (USA)
D 40 1. Voegele (USA)
D 45 1. Grandjean (USA)
D 50 1. Kala (EST)
D 55 1. Brattland (CAN)
D 60 1. Fershalova (RUS)
D 65 1. Findlay (USA)
D 70 1. Crawford (USA)

143,12
74,31
105,40
82,29
122,48
48,28
60,54
45,01

D 80 1. Berman (USA)

146,29

Klasika
D 35 1. Kangas (FIN)
D 40 1. Fey (ROU)
D 45 1. Grandjean (USA)
D 50 1. Kala (EST)
D 55 1. Bakker (CAN)
D 60 1. Fershalova (RUS)
D 65 1. Stepanova (RUS)
D 70 1. Crawford (USA)

112,34
72,52
71,31
60,31
53,27
43,11
50,51
30,09

D 80 1. Berman (USA)

103,29

SVĚTA

V LOB

–

5.-10.3.2018

H 35
H 40
H 45
H 50
H 55
H 60
H 65
H 70
H 75
H 80

1. Hohl (SUI)
1. Spjelkavik (NOR)
1. Kudriavtsev (RUS)
1. Pospíšil (CZE)
1. Sippola (FIN)
1. Linder (SUI)
1. Saarinen (FIN)
1. Lehtinen (FIN)
1. Nyberg (FIN)
1. Ryyppo (FIN)

65,09
82,32
87,21
66,56
60,06
67,14
53,37
40,52
44,49
46,24

H 35
H 40
H 45
H 50
H 55
H 60
H 65
H 70
H 75
H 80

1. Hohl (SUI)
1. Spjelkavik (NOR)
1. Kudre (EST)
1. Mudrák (CZE)
1. Sippola (FIN)
1. Skokov (RUS)
1. Saarinen (FIN)
1. Lehtinen (FIN)
1. Tunturi (FIN)
1. Ryyppo (FIN)

66,42
89,41
75,45
86,31
46,29
37,53
37,03
37,47
27,15
32,26

–

SVĚTOVÝ POHÁR V LOB – 5.-10.3.2018 – CRAFTSBURY, USA
Sprint
Ženy 1. Alexandersson (SWE) 11,37, 2. Kechkina (RUS) 12,32, 3. Koskela (FIN) 12,35, 13.
Mechlová 13,27, 15. Hančová 13,47
Muži 1. Lamov (RUS) 12,47, 2. Heimdal (NOR) 13,16, 3. Madslien (NOR) 13,17, 10. Škoda
13,48, 17. Laciga 14,12, 24. Horvát 15,00
Krátka trať
Ženy 1. Alexandersson (SWE) 46,08, 2. Olsson (SWE) 46,19, 3. Oborina (RUS) 47,35, 11.
Mechlová 52,58, 17. Hančová 57,25
Muži 1. Rost (SWE) 45,00, 2. Rapp (SWE) 45,35, 3. Madslien (NOR) 45,58, 4. Škoda 46,18,
17. Laciga 50,50, 19. Horvát 51,30
Klasika
Ženy 1. Koskela (FIN) 84,14, 2. Oborina (RUS) 84,24, 3. Wickbom (SWE) 86,22, 12. Hančová
94,25, 15. Mechlová 96,15
Muži 1. Rost (SWE) 87,00, 2. Moholdt (NOR) 87,43, 3. Khrennikov (RUS) 88,10, 18. Škoda
96,18, 19. Horvát 96,52, 21. Laciga 101,15
Sprintové smíšené štafety
1. SWE 49,04, 2. RUS 49,23, 3. FIN 50,08, 4. CZE (Mechlová, Škoda) 51,49

VOLNÉ PŘÍLOHY
☼

Zvyk je železná košile. A tak máte před sebou naši novou mapu ze Saxba – Českou
bránu. Protože většina na ní neběžela, můžete se pokochat uměním mapařů.

ZAJÍMAVOSTI
ZAJÍMAVOSTI Z O-NEWS
Malé seznámení s trochu jiným orienťákem.

Jak na radiový orientační běh?
(Matěj Burda, 28.2.2018)
Při slovech „rádiový orientační běh“ se mnohý zadumá a
přemýšlí, kde toto slovní spojení slyšel a co tento sport
vlastně obnáší. Zasvěcení vědí, že rádiový orientační běh
(ROB) je technický a vytrvalostní sport, který v sobě
spojuje jednak orientaci v terénu podle mapy a buzoly a
současně vyhledávání radiokontrol pomocí zaměřovacího
přijímače. ROB se narodil v polovině 50.let minulého století
a z nevinné zábavy radioamatérů se postupně vyvinul, a to i
díky elektrotechnickému rozvoji, až do současné podoby.

Závody se dělí podle vysílacího pásma na závody v pásmu 3,5 MHz (80 m – krátké vlny) a v
pásmu 144 MHz (2m – velmi krátké vlny). Na každé pásmo je třeba jiný zaměřovací přijímač a
je zde i jiná technika zaměřování vysílaných signálů. Vysílače kontrol vysílají znaky morseovy
abecedy MOE, MOI, MOS, MOH, MO5 a MO. Vysílání jednotlivých kontrol se děje postupně za
sebou v minutových relacích v pětiminutovém cyklu. To znamená, že každá kontrola vysílá
jednu minutu a další 4 minuty vysílají postupně ostatní kontroly. Pořadí vyhledávaných kontrol
není dáno, takže je jen na závodníkovi, jaké zvolí pořadí.
Podstatnou změnu zaznamenal ROB v osmdesátých letech, kdy převzal některé prvky z
orientačního běhu: stojan s lampionem na kontrolách a mapu IOF, na které je zakreslen pouze
start a cíl. To mělo spolu s rozvojem elektrotechnického průmyslu zejména v 90.letech minulého
století celkem zásadní význam pro další vývoj tohoto sportu. Jeho rozvoj zajišťuje od roku 1993
Asociace rádiového orientačního běhu ČR.
V současné době se běhají tyto závody: dlouhá trať (obvykle spojený závod v pásmu 3,5 a
144 MHz), noční závod a klasika v obou pásmech (relace 1 minuta), krátká trať v obou
pásmech (relace 30 sec), sprint a štafety – pouze pásmo 3,5 MHz (relace 12 sec) a foxoring,
což je kombinace klasického orientačního běhu a ROB (slabé vysílače vysílají trvale někde u
nakreslené kontroly – pásmo 3,5 MHz).
Od roku 1993 se pořádají pravidelně Mistrovství Evropy a Mistrovství světa, která se vždy
po roce střídají. V roce 2000 se pak přidalo Mistrovství Evropy/světa žáků a dorostu, které se
koná každoročně. V ČR se konalo ME v roce 1993 a 2015, MS pak v roce 2004. MEŽD se u
nás konalo v roce 2000, 2005, 2009, 2013 a začátkem července 2018 poběží mladí závodníci
kolem Starých Splavů a Doks.

Do nové sezóny s novými popisy!
(Daniel Wolf, 14.3.2018)
Nejen s novým mapovým klíčem, ale i s novými popisy kontrol se budeme muset naučit
pracovat od právě začínající sezóny 2018. Ovšem zatímco mapový klíč ISOM 2017 zavádí
hned několik zásadnějších změn, které budeme vídat na mapách, v popisech se toho oproti
původně plánovaným odvážnějším návrhům příliš nezměnilo. A tak více než závodníky, kteří se
budou muset přiučit pár novým značkám, zasáhne změna stavitele tratí, kteří budou muset
popisy samozřejmě bedlivě nastudovat, nahrát do OCADu a posléze také správně použít.
Po několika zveřejněných návrzích a několika kol připomínek zveřejnila Komise pro
pravidla IOF na konci listopadu dokument “International Specifications for Control descriptions
2018”. Český překlad vypracoval na přelomu roku pro metodickou komisi sekce OB Jan Fátor a
pod názvem “Mezinárodní popisy kontrol” je k dispozici mezi ostatními soutěžními dokumenty
na stránce sekce OB. Nová verze popisů kontrol vzešla v platnost k 1.2.2018.
Pokud přijedete na jaře na závody, nemusíte se bát, že nebudete popisům rozumět. Skoro
vše nakonec zůstalo na svém místě. Piktogramy pro objekty, které již byly zavedené, se
nakonec nikterak nezměnily, takže trojúhelník bude stále znamenat kámen, pod puntíkem se i
nadále bude skrývat kupka.
Jaké jsou tedy hlavní změny oproti předešlé verzi z roku 2004?
Stavitel tratí má nyní možnost do popisů kontrol vložit přídavný řádek, který udává
vzdálenost od startovní čáry (začátek měření času) k mapovému startu (začátku orientace).
V mapě je toto poté zakresleno přerušovanou linií jako povinný úsek a místo výdeje map
vyznačeno čárkou kolmou na tento povinný úsek (aktualizovaný OCAD od verze 12 pro místo
výdeje map nabízí i zvláštní symbol 702). Tato změna ulehčí závodníkovi orientaci mapy před
startem, zvláště pokud je k mapovému startu delší úsek.

Byly zavedeny dva nové symboly: “příkop” (pro novou mapovou značku 215 “příkop”,
kterou přinesl ISOM 2017) a “oblast se zákazem vstupu”. To bude symbol používaný
zejména na sprintu pro plochy vykreslené značkou 520 – privát (“olivová zelená”), typicky
květinový záhonek.

Symbol pro “ohyb” byl přesunut ze sloupce “G” do sloupce “F”, tedy k “vidlici” a “křížení”.

Dále došlo k vícero menším změnám v textech a definicích symbolů, tam kde bylo třeba
dovysvětlit či lépe specifikovat, v jaké situaci lze daný piktogram použít. Asi nejvýraznějším
příkladem je sloupec C popisů, který nám říká “který je to objekt z několika podobných”.
Zatímco v předchozí verzi bylo jasně řečeno, že je nutno toto upřesnění (např. severovýchodní)
použít vždy, když je v kolečku kontroly více podobných objektů, tak v nové verzi je řečeno, že
upřesnění se využívá “např. jsou-li objekty na mapě tak blízko sebe, že není zřejmé, který z
objektů je zamýšleným objektem kontroly. A není nutné, pokud druhý objekt leží
například blízko okraje kolečka kontroly.” Zdánlivě detail, ale je to poměrně zásadní změna,
která je spjatá s novým mapovým klíčem ISOM 2017. Ten přinesl tu novinku, že kolečka
kontroly budou na mapě oproti dřívějšímu pevně danému průměru 6 mm stále stejně velká a
budou se tak poměrově zvětšovat spolu s měřítkem mapy – tedy na mapě v 1 : 15 000 bude
kolečko kontroly 5 mm, na mapě 1 : 10 000 už 7,5 mm, atd. S větším průměrem kolečka

kontroly bude i pro stavitele tratí náročnější v členitých terénech umístit jasně popsatelnou
kontrolu – je větší pravděpodobnost, že do kolečka se vejde mnohem více podobných objektů.
Proto se nebude upřesnění, o který objekt se jedná, vyžadovat striktně, pokud budou např.
ostatní podobné objekty blíže okraji kolečka, ale pouze pokud bude více podobných objektů
blíže středu kolečka kontroly.

Pro ilustraci jsme připravili ukázku výše popsaného. Na prostředním obrázku můžete vidět,
že dle definice ve starém dokumentu popisů kontrol by byla daná kontrola de facto
nepopsatelná a neregulérní. Nové popisy kontrol jsou v tomto ohledu benevolentnější. Uvidíme,
jak se to osvědčí v praxi.
Další změny:
 Byly odstraněny dodatkové informativní piktogramy pro radiokontroly a TV kontroly.
 Tam, kde to šlo, bylo názvosloví symbolů upraveno v souladu s novým mapovým klíčem
ISOM 2017.
 Došlo k přečíslování všech symbolů kvůli nově přidaným či smazaným značkám.

Kalendář hlavních závodů na rok 2019 je (skoro) kompletní!
(Daniel Wolf, 26.3.2018)
Soutěžní komise sekce OB se v Hradci Králové mimo jiné zabývala i výběrem
pořadatelů, kteří projevili zájem pořádat závody ve druhém kole výběrového řízení.
Všechny termíny, na které se alespoň někdo přihlásil, byly obsazeny. Posledním
závodem, který nemá pořadatele je dvojzávod ŽB Čechy – východ v polovině června, na
který se nikdo nepřihlásil. Ten tedy poputuje do kola třetího.
Na většinu termínů však bylo zájemců více a členové Soutěžní komise tak měli z čeho
vybírat.
A jak to tedy dopadlo? Posledním opravdu celostátním závodem, který zbýval přidělit,
byla takzvaná podzimní trojkombinace. Tedy dva závody Českého poháru štafet a jeden závod
Žebříčku A ve sprintu. Soutěžní komise rozhodla, že sobotní štafety uspořádá OOB TJ Turnov
na mapě Zvonice v Kořenově v Jizerských horách, poté se závodníci přesunou pod Ještěd, kde
Slavia Liberec orienteering uspořádá odpolední sprint v centru městečka Český Dub a nedělní
štafety v blízkém lese u Smržova.
Žebříčky B budou i v roce 2019 rozděleny na tři oblasti – Čechy západ, Čechy východ a
Morava. Zdánlivě nejjednodušší situaci měli členové komise s ŽB Morava, kde evidovali dvě
přihlášky na dva termíny. Za pořadatele v prvním termínu na začátku června byl potvrzen oddíl
z Plumlova s dosud nezmapovaným prostorem u Otaslavic, na druhý termín pak uspěla
kandidatura VBM a BBM s prostorem staré mapy Babí lom.
V oblasti Čechy – východ bylo potřeba vybrat všechny tři pořadatele. Na první červnový
víkend se hlásil pouze oddíl Magnus orienteering ve spolupráci s oddílem ze Zhoře, který
uspořádá žebříčkový závod právě u Zhoře na Vysočině. Zatímco na druhý termín uprostřed

června se nepřihlásil nikdo, značný zájem byl o podzimní víkend v září. Tam nakonec byl za
pořadatele vybrán oddíl z Chocně, který uspořádá dvojzávod přímo u Chocně v prostoru staré
mapy Dívčí doly.
Největší zájem o pořádání byl v oblasti Čechy – západ, kde se sešlo hodně zájemců o
pořádání. Nakonec bylo na termín v půlce června vybráno duo pořadatelů MLA a DCH, které
závody připraví severně od Mariánských Lázní. Na podzimní termín bylo zájemců hned šest.
Vybrána byla kandidatura OK Kamenice. KAM plánuje závody ve východní a jižní
části Hornopožárského polesí, kde měl původně proběhnout i dvojzávod Českého poháru
v roce 2017, který ale nakonec musel být přesunut do Brd.
Rekapitulace kalendáře 2019: Klasika v Jizerkách, krátká u Trutnova
Prvním mistrovským závodem sezóny 2019 bude tradičně MČR v nočním, které se poběží
pod taktovkou hradecké Slavie v prostoru staré mapy Vřešťovský chlum u Hořic. Sprintový
mistrovský víkend, tedy MČR ve sprintu a sprintových štafetách, bude hostit OK Lokomotiva
Pardubice. Sprint v Čáslavi, štafety v pardubické části Polabiny. MČR na krátké trati pak
tradičně uzavře jarní část sezony. Tentokrát se poběží v náročném prostoru Čížkových
kamenů u Trutnova.

Čížkovy kameny budou hostit MČR na krátké trati 2019 pod taktovkou LTU.
Podzim se pak také ponese ve znamení kamenů a náročných terénů. MČR na klasice
budou hostit Jizerské hory, konkrétně prostor mapy Maliník (TJN). MČR štafet a klubů pak
uspořádá SK Praga Praha u Tisu u Blatna, kde je stará mapa Jelení skok.
Kalendář 2019
23. 3.
6. 4.
7. 4.
13. 4.
14. 4.
11. 5.
11. 5.
12. 5.
18. 5.
19. 5.
1. 6.
1. 6.
1. 6.
2. 6.
2. 6.
2. 6.
5. 6.
15. 6.
15. 6.
15. 6.
16. 6.
16. 6.
16. 6.

Český pohár štafet (C) – PHK, Stříbrný rybník
Žebříček B-Morava klasická trať – AOV, Háj ve Slezsku
Český pohár štafet (C) – AOV, Háj ve Slezsku
Mistrovství a Veteraniáda v nočním OB – SHK, Boháňka
Žebříček A krátká trať, WRE – SHK, Boháňka
Žebříček A sprint, WRE – KSU, Šumperk
Český pohár štafet (B) – KSU, RS Třemešek
Český pohár štafet (B) – KSU, RS Třemešek
Mistrovství a Veteraniáda sprint, WRE – LPU, Čáslav
Mistrovství a Veteraniáda sprintové štafety – LPU, Pardubice
Žebříček A, Žebříček B Čechy-západ klasická trať, WRE – DOK+DKP, Staré Splavy
Žebříček B Čechy-východ klasická trať – ASU, Zhoř
Žebříček B Morava klasická trať – PLU, Otaslavice
Žebříček A, Žebříček B Čechy-západ krátká trať – DOK+DKP, Staré Splavy
Žebříček B Čechy-východ krátká trať – ASU, Zhoř
Žebříček B Morava krátká trať – PLU, Otaslavice
Celostátní finále Přeboru škol
Žebříček B Čechy-západ klasická trať – MLA, Mariánské Lázně
Žebříček B Čechy-východ klasická trať
Žebříček B Morava klasická trať – VBM, Vranov
Žebříček B Čechy-západ krátká trať – MLA, Mariánské Lázně
Žebříček B Čechy-východ krátká trať
Žebříček B Morava krátká trať – VBM, Vranov

22.-23. 6. Mistrovství a Veteraniáda na krátké trati, WRE – LTU, Čížkovy kameny
7. 9. Žebříček A, Žebříček B Morava klasická trať – TZL, Lukoveček
7. 9. Žebříček B Čechy-západ klasická trať – KAM, Čakovice
7. 9. Žebříček B Čechy-východ klasická trať – CHC, Choceň
8. 9. Žebříček A, Žebříček B Morava krátká trať – TZL, Lukoveček
8. 9. Žebříček B Čechy-západ krátká trať – KAM, Čakovice
8. 9. Žebříček B Čechy-východ krátká trať – CHC, Choceň
14. 9. Žebříček A sprint – VLI, Český Dub
14. 9. Český pohár štafet (B) – TUR, Kořenov
15. 9. Český pohár štafet (B) – VLI, Smržov
21.-22. 9. Mistrovství a Veteraniáda na klasické trati, WRE – TJN, Maliník (Hraničná)
5. 10. Mistrovství a Veteraniáda štafet – PGP, Tis u Blatna
6. 10. Mistrovství a Veteraniáda klubů a oblastních výběrů – PGP, Tis u Blatna

O SAXBU se psalo i na O-news.

O-víkend: Vyprahlé nominačky a další závody
Ještědská oblast: SAXBO
Česko-saské dny orientačního běhu, neboli SAXBO, uspořádal o uplynulém víkendu opět
oddíl OK Chrastava ve spolupráci s německými kluby HSG Turbine Zittau a SG Zittau Süd. V
sobotu se běžela klasická trať, v neděli pak middle. Oba závody měly centrum v německém
Lückendorfu a oba se běžely na německé straně hranice. Na klasice byl v mužské kategorii
nejlepší Jakub Škoda (VLI), druhý Michal Horáček (VLI) na něj ztratil 2:56 min a ještě o 46
sekund ztratil na třetím místě Matouš Fürst (LLI). Kategorii žen ovládla Barbora Baldrianová
(VSP) o necelé dvě minuty před druhou Kerstin Uiboupin (TU Dresden), o další minutu zpět
byla třetí Simona Karochová (DKP).
Nedělní middle na mapě Česká brána/Böhmisches Tor se sice počítal do oblastního
žebříčku, ale nikoliv do rankingu. V ženách byly tentokrát nejlepší německé závodnice, vyhrála
Patricia Nieke (TUR) těsně před Dorotheou Müller (Post SV Dresden) a třetí Kerstin Uiboupin
(TU Dresden), mužskou kategorii vyhrál Moritz Döllgast (TUR) o půl minuty před Matoušem
Fürstem (LLI), další minutu zpět doběhl na třetím místě Patrik Horák (TUR).

Saxbo 2018 a middle H21L na České bráně.

Z NAŠEHO ARCHÍVU
V roce 1995 se už běhaly i štafety. Tyto jsou první velké.
(Chacháček 4/1995)

17.-18.6.1995
1. A 2. KVALIFIKAČNÍ ZÁVODY ŠTAFET –
LOKO PARDUBICE, SKP HRADEC KRÁLOVÉ – HORNÍ JELENÍ,
MOSTEK – RADOST, HOLUBÍ VRCH
Ráno jsme vyjížděli směr Horní Jelení s poměrně veselou náladou a ve složení D 18:
Bára Kašková, Káťa Kašková a já; H 21: Michal Horáček, Jarda Polák a Ivan Vydra.
Shromaždiště bylo v jakémsi rekreačním středisku s mírně nepřehlednou sítí koridorů a
s výhledem na diváckou kontrolu.
V sobotu se běželo na mapě Radost (jak pro koho). Na prvním úseku reprezentovali
barvy OK Chrastava Michal a absolutně a pro zmatení nepřítele zcela neočekávaně rozbíhala
za D 18 Káťa. (Bára byla štěstím bez sebe, že může běžet 2. úsek.) Ještě před startem jsme to
pojistili výtažkem z ovesných klíčků na zklidnění. Na „divácké“ se jako první objevila Káťa –
avšak ne ve své kategorii (před Michalem – blahopřejeme!). V závěrečné části Michal stahoval
Kátin náskok, ale nestihl to. Na druhém úseku Bára stáhla jedno místo a Jarda se vydal na
špionážní cestu k JZD (zastavil se však včas – bohudík).
Třetí úsek jsem finišovala já, ale pojala jsem to trochu netradičně. Chtěla jsem dát
soupeřkám náskok, ale vymklo se mi to z rukou. Navíc jsem zřejmě chtěla překontrolovat práci
tamních masařů. Po čtvrthodinové ztrátě na sedmé kontrole jsem měla pocit, že to ještě nestačí
a přes další chyby jsem s klesající nadějí pokračovala na diváckou. Už ani stáhnutí dalších čtyř
soupeřek mi nepomohlo. Skončili jsme jednadvacáté.
Třetí úsek u kluků běžel Ivan, který je asi ekologicky šetrný, a proto srazil 2 kontroly do
jednoho políčka a byl DISK.
Celkově však musím říci, že tratě byly postaveny kvalitně v terénu nepříliš kopcovitém,
avšak místy řádně zapráskaném.
Odpoledne nastal problém: jak se dostat do místa ubytování čili do Mostku a dobře se
najíst? Odjeli jsme tedy s Boráky, kteří se vraceli domů, do Hradce Králové, kde jsme se
v restauraci Avion řádně navečeřeli. To však již bez Ivana, který odjel do Chrastavy. V neděli ho
vystřídá Pavel Gorčica.
Asi v půl sedmé večer jsme odjeli vlakem do Mostku. Cesta to byla vskutku na úrovni.
Jak řekl Jarda: když na jedné stanici 50 lidí z vlaku vystoupí, dalších 150 jich tam ještě zbude
(upozorňuji, že onen vlak se sestával z jediného vagonu). Cestující měli jízdu zpestřenou
prohlídkou kabiny strojvedoucího a naší ruskou konverzací. Dlouhé čekání na přidělení chatky
někteří z nás plnohodnotně využili k regeneraci svých sil, k čemuž jim posloužilo místní
koupaliště (teplota vody asi 10°C). Teplo, dědečkové Mrazíčkové (Michale a Jardo), teplo? Poté
přišel správce a sdělil nám, že chatky už nejsou, ale že má pár míst „nahoře“. To nahoře
znamenalo v místě startu a cíle a jednalo se o penzion. Správce nás tam dovezl autem a
omluvil se nám, že nebudeme mít satelit. Měli jsme však ČB-TV a vlastní koupelnu.
Po krátké svačince vyrazilo mužské osazenstvo obhlédnout místní hostince a před
odchodem ještě požádali o povlečení postelí, což jim bylo splněno. Bára zalehla do vany a my
sledovaly Drákulu (Katka pod peřinou). Pak jsme ve strachu zalehly a dříve než jsme stačily
usnout, vrátili se kluci.
Ti si potmě sdělovali své večerní zážitky a my se smíchy, Bára zimou, klepaly pod
peřinou. Načež kluci zaregistrovali, že ještě nespíme. Po krátké debatě jsme usnuly. Ve čtyři
ráno se začalo pokojem ozývat křupání brambůrek a hlas komentátora NHL. Ráno jsme se
postupně probouzeli a využívali svého pohodlí. Z oken bylo vidět jak na diváckou, tak na
sběrnou kontrolu, cíl a první přicházivší promoklé závodníky.

Klika cvakla, dvéře letí, Pavel vchází do dveří, v posteli furt Michal leží, Pavel tomu
nevěří.
9,00 Michal plně vychutnává pohodlí své postele; 9,10 Michal se pomalu, ale jistě hrabe
z postele; 9,30 – start – Michal vyráží na trať, doufejme, že již plně probuzen.
Po jisté době: z okna povzbuzuju Káťu, která dobíhá na diváckou kontrolu. O 3 minuty
později znovu vyhlédnu z okna. Katka opět dobíhá na diváckou kontrolu. V cíli ji obohatí
klasickým tvrzením, že je DISK. Omyl! (dodnes nepochopen).
Michale, styď se! Opět poražen, Katka tu byla dřív. Na druhé úseky vyráží Jarda s Bárou.
Nemohu se Báry dočkat, ale kde nic tu nic. A hle! Již je zde. Konečně mohu vyběhnout já. Vše
jde jako po másle a už ležím i s novým výronem. Odhodlaně však pokračuji dál. Probíhám
diváckou kontrolou a již se těším do cíle. Zbývají mi však ještě 3 kontroly. Díky radám,
nepatřícím mně, nýbrž soupeřkám, daří se mi zvládnout následující část tratě za kratší čas, než
byl předpokládaný. Díky tomu nezaregistrovala Bára můj doběh a zařadila nás o několik příček
vzad. Za chvíli sprintuje Jarda do cíle a já do sprchy. Do lesa se vřítil Pavel v nových botkách
nakoupených speciálně pro tento účel a pomocí nichž naváděl soupeře do cíle. Pak ho už čeká
jen teplá vana, kterou jsme mu nezodpovědně nenapustili. Budiž nám odpuštěno! Teď už jen
zbývá najít borský autobus a hurá domů!

Dominika Hlubučková (Pachnerová) + odborný spolupracovník a poradce
Katka Kašková

Naše děti také jezdily do krčkovického orienťáckého tábora, který jsme jim my
vyspělí už tenkrát stavěli (někdy i dva dny, aby se ten soudek vypil).
(Chacháček 4/2000)

30.6.- 15.7.2000

KRČKOVICKÝ KÁMEN MUDRCŮ

Zprávu o letošním krčkovickém táboře Vám přinášíme formou exklusivního rozhovoru
s nejoblíbenějšími členy tábora (Štěpka a Vojta), který pro náš světoznámý časopis Chacháček
dodala dvojice našich nejlepších redaktorů (Štěpka a Vojta).
Jaký je Váš celkový dojem z letošního tábora?
Oba: Náš pobyt v Krčkovicích byl obzvláště vydařený ostatně jako každý rok. Co by také
člověk jiného čekal. Vždyť jsme tam byli my dva, takže měl kdo pozvednout úroveň povadlou
nízkým intelektem ostatních táborníků.
Jaké bylo vlastně téma letošního tábora?
Oba: Hledání kamene mudrců, takže chemie, chemie, chemie. To byla Dana ve svém živlu.
Ovšem kromě chemie se děti učily i o bylinkách, šifrách, matiku, děják, zemák, astronomii,
hudbu a podobný krávovinky.
A co děti? Které bylo podle vás nejhodnější?
Vojta: Asi Baruška Svobodová, ale kdybych já byl ještě dítě, tak bych to byl určitě já.

A nejukecanější?
Štěpka: To se nedá přesně určit. Ale kdyby byl Vojta ještě dítě, tak by to byl bezesporu on, i
když o sobě tvrdí, že je v jádru tichý člověk.
Vojta: Ale já opravdu jsem.
Štěpka: Potrefená husa ….
Máte určitě řadu skvělých zážitků. Který by se dal ohodnotit jako nejkrásnější?
Štěpka: Je těžké říct, který zážitek byl nejkrásnější. Všechny hry byly perfektně připravené a
doufám, že se všem dětem líbily. U vedoucích o tom není pochyb. Mně osobně se asi nejvíce
líbila hra potulných kejklířů, kde obzvláště vynikaly herecké výkony pánových družiníků (krásně
cválali na koních).
Vojta: To mně se na rozdíl od Štěpky líbila například hra potulných kejklířů. Ale v ní
především skvělý výstup zlého pána v černém plášti, který by snesl i nominaci na Oskárka.
Štěpka: Spíš Antioskárka. (smích)
( Bum,bum, Vojta mlátí Štěpku)
A zahráli jste si také v této geniální hře?
Štěpka: Samozřejmě. Já jsem hrála družiníka na koni a Vojta ztvárnil zlého pána v černém
plášti (taková drobná role).
Zkrvavený a zmlácený Vojta: Kromě nás, au, si tam, au, zahráli, au, ještě: Karel – vypravěč,
Bára – sličná slečna máchající prádlo, Vašek („pan Chytrý“) – sličný zbrojnoš, který porazil
v souboji zlého pána v černém plášti, plyšový duch – život zlého pána v černém plášti, Martina,
Jirka, Káťa, Kačka, Janina, Martin – družiníci zlého pána v černém plášti, Janička, Kája – potok,
u kterého zabil sličný zbrojnoš zlého pána v černém plášti, jenž chtěl znásilnit sličnou slečnu
máchající prádlo, Martina – vodič života zlého pána v černém plášti. Au, to je bolest. Už mě
prosím nemlať.
Kterou akci považujete za nejtajemnější?
Vojta: Ty byly dvě. První se odehrála hned první večer, kdy děti po tmě navštívily záhadnou
laboratoř v lese. Já jsem tam ztvárnil ďábla, který zapaloval prskavky.
Štěpka: A ta druhá se konala téměř na konci tábora, kdy děti po tmě navštívily záhadnou
laboratoř v jiném lese. Vojta tam opět ztvárnil ďábla, který zapaloval prskavky. Podružnou roli
v obou případech ztvárnil Jirka coby Faust (potrhlý chemik).
A jak vám přálo počasí?
Vojta: Nevím, já osobně jsem žádnou gratulaci neobdržel.
Štěpka: I ty vtipálku! (pozn. red.: Věta, řečená mezi záchvaty pohrdavého úšklebku). Já jsem
dostala hned dvě přání, vždyť jsem ti o tom říkala. Děti se dokonce dvakrát koupaly. Občas nám
zapršelo, ale dalo se to vydržet. Nejvíce jsme zmokli, když jsme jeli z Turnova na kolech.
Vojta: To se konečně projevila ukecanost Barušky Svobodové, která mi na otázku „Jak se ti
jede?“ odpověděla snad nejdelší větou v jejím životě: „Dobře, až na ty kaluže.“
Oba: Nechceme Vám radit, ale když už jsme u toho Turnova, tak by se hodila otázka:
„Jaká byla největší smůla na táboře?“
Když už jsme u toho Turnova, jaká byla největší smůla na táboře?
Vojta: Největší smůlu jsme asi zažili v Turnově, kde jsme chtěli v hvězdárně pozorovat noční
oblohu. Bylo zataženo a do hospody jsme nešli, takže z hvězdiček jsme neviděli vůbec nic.
Jaká byla nejdojemnější akce tábora?
Štěpka: Nejdojemnější akce byly dvě. První z nich byla promoce na bakaláře, při níž byla
velice slavnostní atmosféra. Pro děti byla dojemná, protože jsme jim potřásli rukama, dali
zapečetěné diplomy s jejich alchymistickými jmény a zazpívali jsme jim Gaudeamus igitur. Pro
vedoucí to bylo dojemné (nebo spíše smutné), protože to, čeho se snaží dosáhnout po několik
let na vysoké škole (a čeho možná ani nedosáhnou), se dětem podařilo získat za týden.
Vojta: Další dojemnou akcí byla promoce na magistra, při níž byla velice slavnostní
atmosféra. Pro děti byla dojemná, protože jsme jim zazpívali Gaudeamus igitur, potřásli
rukama a dali zapečetěné diplomy s jejich alchymistickými jmény. Pro vedoucí to bylo dojemné
(nebo spíše smutné), protože to, čeho se snaží dosáhnout po několik let na vysoké škole (a
čeho možná ani nedosáhnou), se dětem podařilo získat za týden.
Vojta: (šeptem ke Štěpce) – ať se zeptají na to fandění.

Štěpka: Co kdybyste se nás zeptali na nejzuřivější fandění?
Při mnoha hrách jste si jistě perfektně zafandili. Vzpomenete si, kdy to bylo
nejzuřivější?
Vojta: To je velice pěkná otázka, tu bych nečekal. Trochu mě to zaskočilo. Nechte mě chvíli
přemýšlet. … A už to mám. Bylo to při fotbalovém zápase, kdy jsme drtivě porazili krčkovické
vesničany. Já jsem po celou dobu fandil z branky. Oproti tomu bylo fandění při finále ME
slabým odvarem. Mimochodem napište tam, že jsem byl nejlepším hráčem zápasu.
Štěpka: To my jsme si nejvíce s děvčaty fandily, když jsme jely na rybíz. Fandily jsme si, že
natrháme alespoň osm sáčků, ale natrhaly jsme pouze čtyři a stačilo nám to.
Děti byly zajisté jako každý rok rozděleny do družstev. Které bylo podle vás nejlepší?
Štěpka: Samozřejmě že moje družstvo z Valdštejna. I když nevyhrálo celotáborovku, přesto
jsem přesvědčená, že bylo zaručeně nejlepší rozdílem několika tříd ve srovnání s ostatními
družstvy z Trosk, ze Skal, z Kosti a z Humprechtu.
Vojta: Zaručeně družstvo stavitelů tratí, jehož jsem byl členem. Tréninků jsme sice
nepostavili mnoho, ale zato byly všechny velice kvalitní. Ostatní členové družstva jsou Martina,
Jirka a Vašek.
A kdo byl nejlepší praktikantkou?
Štěpka: Janička, protože byla jedinou praktikantkou, zbytek byli praktikanti.
A nejhorší?
Vojta: Janička, protože byla jedinou praktikantkou, zbytek byli praktikanti.
Teď by nás zajímalo, jakou hru hodnotíte jako nejnáročnější?
Oba: Nejnáročnější hrou byla bezesporu celotáborovka „Hledání kamene mudrců“.
Stalo se něco záhadného na tomto táboře?
Štěpka: Největší záhadou bylo neustálé mizení různých předmětů, jako jsou tužky, propisky,
fixy, apod.
A jak to tam vypadalo s jídlem?
Vojta: Když vám vaří nejlepší kuchařka na světě, tak to nemůže dopadnout jinak než
výborně.
Nemohli byste nám na závěr vyprávět nějakou veselou příhodu z natáčení, pardon
z vašeho pobytu?
Vojta: Tak jo. Při jedné hře v Čertoryji jsem opět přestrojen za ďábla pomáhal dětem. Měl
jsem na sobě dlouhý plášť, paruku a vousy. Najednou okolo projížděli turisté na kole a já jsem
se nestačil divit, co jsem uslyšel. Slyším, jak druhý cyklista křičí na toho prvního: „Hele úchyl,
viděl jsi toho úchyla.“ Celý tábor měl z toho ještě dlouho legraci a někteří mě potom dokonce
nazývali úchylem.
Na závěr bychom chtěli poděkovat Daně a Karlovi, bez nichž by se tábor vůbec
neuskutečnil.

Štěpka (vedoucí) a Vojta (sporťák) Vokálovi

CESTOVATELSKÉ OKÉNKO
KUBA A KARIBIK
V lednu jsme byli se Zdeňkem na zájezdu, plavbě po Karibiku, kterou pořádala CK
Riviera Tour, která se specializuje na plavby po mořích a oceánech velkými luxusními loděmi
italské společnosti MSC Cruises. Loď, na které jsme se plavili my, prý byla menší, jen asi pro
1500 lidí. Už instrukce, co si máme vzít s sebou na loď, byly pro nás zajímavé. Jeden večer byl
gala – dlouhé večerní šaty pro dámy a společenská oblek pro pány, další večer byl v bílém a
naplánovaný byl i večer v italských barvách. Tak i naše zavazadla obsahovala i trochu jiné
oblečení, než normálně na dovolenou vozíme.
Naše cesta začínala v Brně, kde jsme nastoupili do autobusu CK Riviera Tour, který nás
odvezl na letiště do Vídně. Z Vídně přímým letem do Havany – doba letu byla cca 12 hod, ale
cesta docela uběhla. Letěli jsme přes den proti času s časovým posunem 6 hod, tak to byl
docela dlouhý den. Po přistání v Havaně jsme se nalodili. Opět jsme prošli kontrolou jako na
letišti, protože naloděním jsme opustili Kubu, vyfotili nás a dostali jsme kartičku, která nás
opravňovala ke vstupu na loď, byl to i klíč ke kajutě a přes kartičku jsme si objednávali i pití. Při
každém opuštění a vstupu na loď jsme procházeli kontrolou, podobnou jako na letišti při odletu.
Naše loď odplouvala až druhý den večer a my měli naplánovaný výlet do údolí Viňales,
které patří k nádherným přírodním klenotům Kuby. Nachází se v pohoří Sierra de los Organos
cca 150 km od Havany s vápencovými útvary nazývanými mogotes. Oblast Viňales je tak
jedinečná, že je považována za národní památku. Necelé dva kilometry západně od městečka
Viňales vede silnice do údolí Valle de los Guasas, která končí pod strmou mogotou Dos
Hermanas. Blízko tohoto útvaru je kubánská rarita. Krása mogoty je překryta obrovskou naivní
nástěnnou malbou – Mural de la Prehistoria. Nechal ji zde vytvořit v roce 1961 Fidel Castro.
Výtvor je dlouhý 180 metrů a představuje vývoj člověka až k revoluci. Kresba je zajímavá, ale
překrýt krásnou skálu? To můžete být jen na Kubě. Také jsme viděli tabákovou plantáž, jak se
suší tabák a vyrábí se z něj doutníky. Slyšela jsem, že doutníky balí Kubánky na svých
stehnech. Ale tady je balil Kubánec na stolku, tak teda trochu zklamání… (hlavně pro Zdeňka).
Třetí den je odpočinkový, celý strávený na lodi při přeplouvání z Havany do Belize City,
hlavního města státu Belize. Belize /dříve Britský Honduras/ je malý stát s rozlohou cca 23 000
km a 350 000 obyvateli, který sousedí s Mexikem a na západě a jihu s Guatemalou. Pobyt na
lodi jsme si velmi užívali a nenudili jsme se. Koupání v bazénu, koktejly, drinky,… Na lodi si
svých pasažérů váží a věnují se jim. Od rána do pozdní noci je na lodi program, který je jak pro
dospělé, tak pro děti. Přes den byly různé soutěže a cvičení. My jsme každý den večer navštívili
divadlo (např. árie z Italských oper, vystoupení artistů, komponovaný program - zpěv a balet).
Vše na velmi vysoké úrovni. Dále hrála živá hudba k tanci v několika salónech. Po půlnoci byla
také diskotéka, které jsme se už neúčastnili. Velkým gurmánským zážitkem byla servírovaná
večeře, která trvala cca 1-2 hodiny, podle toho kolik chodů jsme si objednali.
Čtvrtý den prohlídka Belize City a koupání v moři a noční plavba do Hondurasu na ostrov
Roatan.
Pátý den opět výlet s krásnou vyhlídkou na ostrov, návštěva farmy s leguány a rybami,
plavba lodí k vraku lodi, koupání a kulturní vystoupení, které je v nějaké formě v každé kavárně
a restauraci v celém Karibiku i Kubě. Roatan je jeden z nejkrásnějších ostrovů Karibiku
s nádhernou přírodou. Objevili ho už i Češi a založili tam vesnici.
Šestý den je vylodění v Mexicu – Costa Maya a návštěva Mayských ruin, poutního místa
Chacchoben, které bylo postaveno v letech 700 našeho letopočtu. Také jsme viděli delfíny a
jejich vystoupení s turisty.
Sedmý den je opět Mexico – ostrov Cozumel, který svojí rozlohou 478 km² je třetím
největším mexickým ostrovem a zároveň největším mexickým ostrovem na atlantickém pobřeží
Mexika. Žije na něm zhruba 80 000 obyvatel. Prohlídka města a odpoledne odplutí zpět do
Havany.

Osmý den prohlídka staré Havany, mimo jiné hotelu, kde napsal Ernest Hemingway
knihu Stařec a moře, Capitol, La Fuerza – pevnost, přesun na Plaza de la Revolucion, kde se
konají politické demonstrace s dominantou památníku José Martí - obrovského betonového
obelisku a na výškové budově obraz Che Guevara, který nás provázel celou Kubou. Pak už jen
poslední drink – Piňa colada a cesta na letiště.
Naše cesta nebyla dlouhá, stihli jsme navštívit Kubu, Belize, Honduras a Mexico.
Nemůžeme říci, že bychom tyto země hlouběji poznali, ale alespoň jsme se setkali s jejími
obyvateli, navštívili některé památky a trochu poznali i přírodu těchto zemí.
Celá dovolená uběhla rychle a splnila, až na drobnosti, naše očekávání. A jak říká slogan
CK Riviera Tour, zažili jsme opravdu jinou dovolenou.

Eva Kadavá

Naše loď

Plaza de la Revolucion

Mayské ruiny – Chacchoben Murai de la Prehistoria

Capitol

Leguáni

KAM DO ALP? CO TŘEBA…
Mílovými kroky se blíží doba letních cest a poznávání. Úmyslně nepoužívám slovo
dovolená, poněvadž dovolit si odpočívat bychom se měli naučit i v průběhu roku. Ne pouze na
několik týdnů v rámci prací vyčleněného času. Někdo už má v hlavě nápad, někdo tápe. A jiný
(třeba my) to prostě letos nechává plynout, kam ho vítr zavane. Možná se smějete, ale tenhle
text píšu z Austrálie, o které jsem nikdy nepřemýšlela jako o cestovatelském cíli...
Jeden TIP, kam zajet za přírodou a turistikou z loňského roku máme. NP Kalkalpen a Totes
Gebirge, naše nejbližší Alpy.
Cesta do předhůří regionu Pyhrn-Priel je poměrně jednoduchá. Liberec - Praha - Tábor České Budějovice - Linz a pak směr Liezen ..... 440 km/5-6 hodin jízdy. Podle toho, kolik aut
se zašprcne v okolí architektonického a finančního skvostu pana B. – Čapího hnízda.

Kde složit hlavu?
Při hledání ubytování doporučuji použít regionální stránky Pyhrn Priel, které jsou dostupné i
v češtině. Můžete zde filtrovat dle různých požadavků. My jsme chtěli dvě oddělené ložnice
a Pyhrn-Priel Card, se kterou se dá ušetřit kupa peněz (u nás přes 3 000 Kč). Útočištěm pro
výlety nám byl statek Almhof Unterranner a můžeme ho jedině doporučit. Příjemné prostředí,
každou středu společné opékání buřtíků s majiteli a ostatními ubytovanými, nižší cena (statek je
na kopci, trochu stranou hlavního údolí) a přes louku bosonohá stezka.

Kam na výšlap?
Dolomiten Steig
Ačkoliv nevede po vršcích alpských velikánů, stala se pro nás největším zážitkem. Zpočátku
se škrábete do prudkých kopců v hlubokém lese, následně mírným výšlapem skrz nádherně
kvetoucí alpské louky, přes kamenité "Dolomity" a celou cestu zakončíte v lavinovém poli.
Slyšíte jen svůj vlastní dech a cinkání zvonů krav. Trek se nachází na úplném konci údolí, takže
sem nezabloudí mnoho turistů.
PS.: Je to jediné místo v regionu, kde se (ne)platí parkovné. Pozor, musíte mít drobné, nebo
půjdete na grázlíka jako my.

Ferrata Poppenberg
Krátká sportovní ferrata, která nezabere mnoho času, ale nás moc bavila. Pro trpaslíky
mého vzrůstu má obtížnější nástup, střídají se těžší a lehčí pasáže. Z vršku nádherný výhled do
údolí.

Warscheneck Runde
Doporučujeme na tuto trasu vyrazit ve středu, neboť jezdí i přibližovací lanovka pod
Frauenkar. My jsme trasu absolvovali v pondělí, takže pěkně po svých. Ke konci výšlapu na
Warscheneck využijete ferratové vybavení, ale trasa není nijak obtížná. Z vrcholu Warscheneck
(2388 m.n.m.) vede nádherná hřebenovka přes Toter Mann (2137 m.n.m.), Roter Wand (1872
m.n.m.) až do ledovcového karu Wurzelalm. Znaveným nožkám můžete ulevit v jezírku po
sestupu z Roterwand nebo v mrazivém Kneippově chodníčku nedaleko od jezírka.

Kalkalpen Runde
Překvapivě hezká odpočinková túra trochu stranou zájmu většiny turistů. Pokud z trasy
odbočíte a vyšlápnete na vrcholek Kleinerberg, naskytne se Vám výhled na celý region PyhrnPriel. Při troše štěstí navíc budete moct pozorovat startující rogala a paraglidy. Strmé svahy a
úzká pěšinka v druhé půlce výšlapu berou dech. Pája mezitím absolvoval na své silničce jinou
lahůdku - Dreipassweg RR1.
Další tipy: fotogenické Schafkogelsee, soutěska Dr.Vogelgesang - Klamm (my jsme
absolvovali v dešti, nechtělo se nám tomu místu věnovat celý den, ale dají se odsud podniknout
i výšlapy), zábavná bosonohá stezka v Oberwangu, pramen řeky Pießling, Mattehorn
připomínající Spitzmauer (tůra spíše na dva dny, my ji nechali na příště), ferratová
hřebenovka Wildfrauensteig (taky příště)...

Co, když prší?
Muzeum "Zwischen Himmel und Erde"
Musím přiznat, že kdyby nepršelo, nevyrazili bychom sem a to by byla chyba. Mají zde
trenažér laviny, můžete si vyzkoušet oblečení a výbavu horolezce, seznámíte se sympatickou

rodačkou a skvělou horolezkyní Gerlinde Kaltenbrunner. Celá expozice se nachází v krásné
klášterní budově Spital am Pyhrn. kousek odtud je i výborná kavárna a pekárna Kemetmüller,
kterou protéká řeka.
Wurbauerkogel
Na vršek se dostanete kraťounkou lanovkou nebo pěškobusem. Nahoře fotogenická
panoramatická věž s výstavou a výukovým střediskem NP. Při hezkém počasí se dá pokračovat
výše zmíněnou Kalkalpen Runde.

Je libo koupačku?
S kartičkou máte přístup hned do několika krytých bazénů. My jsme večer jezdili do Spital
am Pyhrn, kde si sice moc nezaplavete (25m bazén), ale regeneruje se tu nádherně.
Za
dobrého
počasí
vyražte
na
přírodní
koupálko
Edlbach,
koupaliště
ve Windischgarstenu nebo k jezeru Gleinkersee. V teplých dnech jsou u něj kvůli
panoramatům davy lidí, proto si přivstaňte či zajeďte večer cestou z túry. Pokud zůstanete na
vedlejší pláži, nemusíte platit vstup.

Máte hlad?
K ochutnání doporučuje Kaspresknödelsuppe (vývar s velkým sýrovým knedlíkem).
Mňamózní špecle s
regionálním
uzeným
sýrem v Bergrestaurant
Wurzelalm pod
Warscheneckem. Kdo je na sladké neměl by vynechat Kaiserschmarren (trhanec) s borůvkami
nebo domácí dortík třeba v kavárně Thallinger ve Windischgarstenu.

Pro koho se NP Kalkalpen a Totes Gebirge hodí?
Pro všechny milovníky Alp, kteří chtějí mít hory pro sebe. My se sem v budoucnu určitě ještě
vrátíme.
Jaké místo v Rakousku byste doporučili Vy?

Janča Valešová

LITERÁRNÍ KOUTEK
MALÁ CHVILKA KLUBOVÉ POEZIE
Ta určitě nikoho nezabije.
Ukázka šlehacích rýmovaček:
Hody, hody, doprovody,
já jsem Danda malý,
přiběhl jsem k vám podél vody
a teď už jsem starý.
A chci Rum!
Dan Vejstrk
Hody, hody,hodky,
natáhl jsem spodky.
Zahřeju se šleháním,
co dostanu, vypiju a sním.
Kryšpín (byla hrozná zima a bylo bílo)
Ukázka jedné z limerik ze závěrečné velikonoční šlehačky:

Nesmělá studentka z Telče
při tanci řekla mi: "Smělče!"
Zrudla jí líce.
Nešáhnu více
na hýždě stydlivky z Telče.
A ještě zvací dopis pro kuchyňské kutily v rámci letošního SAXBA:
Ahoj Klubáci, Klubačky, fanoušci, příznivci, přátelé, ....
Rok se s rokem sešel
a je to tady zas,
kdo s buchtou vloni nešel,
teď přišel jeho čas.
Vrhněte se do kuchyně,
navlečte si zástěru,
využijte i své tchyně,
vždyť nepatří do sběru.

Komu není sladké k chuti,
může škvařit sádélko,
v lese potom snadno zpotí
svoje hebké prádélko.
Škvarky, buchty, palačinky,
chlebíčky či koláče,
na Saxbu se zbaští všechno,
zbudou prázdné pekáče.
Za to bude plná kasa,
hurá, hurá a klub jásá!

Eva Lipenská

VZDĚLÁVACÍ KOUTEK
JAZYKOVÝ POSED č. 120
Kdo se minule dopídil ke správné odpovědi HANDSFREE, dobře udělal a mohl být
vložen do losovacího pytle. A pokud byl ještě jako bonus vylosován, získal krásné, nové,
kuchyňské škrabky. A výsledek? Škrábat se v kuchyni mohou Věrka Bradnová, Zdeněk
Sychra a Pavluška Vokálová.
Nový úkol, nová výzva, nové výhry:
K vyluštění křížovky budete potřebovat znát rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou.
Doplňte křížovku britskými výrazy pro americká slova uvedená v nápovědě. Příklad: petrol (UK)
= gas (US). Tajenku přečtete ve vyznačených políčkách shora dolů.
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SOUTĚŽNÍ KOUTEK
SOUTĚŽ PRO FŠECHNY
Tak mořskou havěť jste zvládli na jedničku. Žádná chybka se neobjevila, a tak teď si dáme
něco těžšího. Znáte ŠLECHTICKÉ RODY? Mrkněte na to, když tak vám pomůže kamarád
internet. Nejdříve si ale ještě řekneme, kdo vyhrál dekorační ozdobu. Jsou to abecedně Zuzka
Hradcová, Lipeňáci a Jiřík Nový. Gratulujeme!
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COLLOREDOVÉ
ČERNÍNOVÉ
KINŠTÍ
KOLOWRATOVÉ
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REDERNOVÉ
ROHANOVÉ
ROŽMBERKOVÉ
SCHWARZENBERKOVÉ
ŠTERNBERKOVÉ
VALDŠTEJNOVÉ

ZNÁTE JE?
Minule jsme se ptali na název kopce, který se nachází jižně od Kryštofova Údolí. Tak ten kopec
se jmenuje MALÝ JEŠTĚD a řada z vás to věděla. A z nich zvýrazňovače získali Jirka Barták,
Věrka Bradnová a Pavel Pachner.
Nalejvárna:
Malý Ještěd – (754 m n. m., německy Moiselkoppe) je vrchol na Ještědském hřbetu a je
součástí Přírodního parku Ještěd. Vrch je převážně zalesněn smrčinami, částečně smíšenými
s bukem a břízou. Na vrcholu stávala od roku 1906 dřevěná Jäckelova bouda, kterou otevřel
vysloužilý voják Wenzel Jäckel s rodinou, která byla po 2. světové válce odsunuta. Po válce se
zde vystřídalo několik dalších provozovatelů, naposled Lesní správa, která nechala boudu v 60.
letech 20. století zbourat. Lze zde najít už jen její zbytky.

Jírův betlém – o Kryštofáku jsme si už povídali kdysi v Chacháčku č. 4/2009 a tak se jen
v krátkosti zmíníme o místní zajímavosti. Letos již pošestnácté zde vyrostl v předvánočním čase
rozměrný betlém, vytvořený akademickým malířem Josefem Jírou. Dílo dostalo formu triptychu.
Levé křídlo znázorňuje Herodese a vraždění neviňátek, uprostřed je nejsvětější rodina ve
chlévě a pravé křídlo sleduje útěk svaté rodiny do Egypta. Betlém je dlouhý 16 metrů a postavy
jsou vysoké až 3 metry. Figurky jsou z dřevěných desek.
A cestujeme dál. Kde jsme ještě v Jizerkách nebyli?
Spojnici mezi Ferdinandovem a Bílým Potokem protíná potok, podle něhož je pojmenován i na
něm ležící vodopád. K němu vede dokonce i zelená turistická odbočka. Vodopád je vzdálen
vzdušnou čarou 1,36 km od vodopádu Velkého Štolpichu, 3,58 km od vodopádu Malého
Štolpichu, 0,37 km od Poledního vodopádu, 3,71 km od Hájeného vodopádu a 6,64 km od
vodopádu Jedlová. A teď se hlavičky snažte.
Jak se nazývá vodopád na stejnojmenném potoce?

Ferdinandov – historický

zbrojnice

Cimrman

ORIENŤÁCKÝ ZPĚVNÍK
MARIE
(Tomáš Klus)
F
A
Je den. Tak pojď Marie ven.
B
C
Budeme žít. A házet šutry do oken.
F
A
Je dva necháme doma trucovat.
B
C
Když nechtějí - nemusí. Nebudem se
vnucovat.
F
A
Jémine. Všechno zlý jednou pomine.
B
C
Tak Marie. Co ti je?
Všemocné jsou loutkařovi prsty.
Ať jsou tenký nebo tlustý. Občas přetrhají nit.
A to pak jít a nemít nad sebou svý jistý.
Pořád s tváří optimisty. Listy v žití obracet.
Je to jed, mazat si kolem huby med.
A neslyšet, jak se ti bortí svět.
Marie. Kdo přežívá, nežije. Tak ádijé.
Marie. Už zase máš (k)tulení sklony.
Jako loni. Slyším kostelní zvony znít.
A to mě zabije. A to mě zabije.
A to mě zabije. Jistojistě.

REF.:
F
A
B
C
Já mám Marie rád. Když má moje bytí spád.
F
A
B
Býti věčně na cestách. A k ránu spícím plícím.
C
F
Život vdechovat. Nechtěj mě milovat.
A
B
C
Nechtěj mě milovat. Nechtěj mě milovat.
Já mám Marie rád, když má moje bytí spád.
Býti věčně na cestách. A k ránu spícím plícím
život vdechovat.
Copak nemůže být mezi ženou a mužem
přátelství - kde není nikdo nic dlužen. Prostě.
Jen prosté. Spříznění duší.
Aniž by kdokoli. Cokoli tušil.

A PŘÁNÍ NAKONEC…
Ťuk, ťuk, ťuk!
Kdo to klepe na dveře? A ejhle, léto už stojí za dveřmi! A s ním prázdniny, dovolené, (to neplatí
pro důchodce, ti i v létě mají nejvíc práce), zlaté sluníčko na modré obloze, průhledná vodička
pod nohama, zeleňoučké lesy plné červených jahůdek, malin a kontrol, krásné výhledy ve
správném azimutu, ale hlavně dobrá pohoda ve správné partě kamarádek a kamarádů (a taky
kamarádů a kamarádek, aby to bylo genderově vyvážené). Jó, a taky si kufry sbalte na pláže a
ne na letní závody.
To vám všem přejí Kryšpíni.

A CITÁT NAKONEC…
A. Aragonský:
Staré dřevo ke spálení, stará kniha ke čtení, staré víno k pití, starý přítel
k vyprávění.

KDO JE TO?
A máme tu další příspěvek do galerie klubových příšerek. Poznáte, kdo se to vrací z lesa?
Pokud ano a budete vylosováni, dostanete diplom a příšerku si budete moci vyvěsit třeba
nad svou postel.

