DENÍČEK
29.4.2018
PEKKOMILA – OK JISKRA NOVÝ
BOR – SOSNOVÁ – MNICH
Letošní štafetový závod, uzavírající zimní sezónu tréninků OB v oblasti, se konal za
slunného a výjimečně teplého počasí. Byl totiž přesunut z obvyklého březnového termínu až na
konec dubna. Důvodem byla předpověď počasí na původní datum, slibující teploty okolo -12°C.
Borští pořadatelé Pekka a PePa se zalekli a závod na poslední chvíli odložili. Nakonec bylo
krásných -4°C.
Letos byl vybrán o trochu náročnější terén než jindy. Prostor západně od Sosnové, plný
skal, skalek a údolí, s poměrně slušným převýšením. Mapa Mnich 1:7500 poskytla náročný, ale
moc hezký závod. Naše štafeta, bohužel, jediná z CHA, startovala v obvyklém složení: Ivan Katka - Jarda.
Nahlásili jsme se do kategorie HD105, i když by nám to přesně vyšlo i na HD135. Ve
105kách jsme neměli konkurenci, neboť naši tradičně největší soupeři - Děčínští Nehasilovci také s převahou ovládli 135. Příští rok už se snad opět utkáme. Každý z nás tam vyrobil pár
menších chybiček, ale nic zásadního. Mně spíše vyhovuje ten březen, většinou mám
nalyžováno a snadněji to dám, čím déle od zimy, tím hůře. Myslím, že by se na příští ročník
mohlo přihlásit i více našich štafet, jde více o zábavu, než o vrcholné výkony. I když ta flaška
vína vždycky potěší....

Jarda Polák

5.-6.5.2018
CELOSTÁTNÍ ŽEBŘÍČEK +
ZEMSKÝ ŽEBŘÍČEK-ČECHY-ZÁPAD – SK PRAGA
PRAHA – LŠTĚŇ – TRNOVSKÁ CESTA, STUDENÝ
VRCH, CHUMAVA, JECHOVA STUDÁNKA
5. – 6. května 2018: INOV-8 CUP žebříček A,
žebříček B - Čechy západ a závod Českého poháru
veteránů
Uf! Tak název závodu jsem zvládla, ale jednoduše řečeno se
jednalo o béčkové závody, pořádané Pragovkou ve Lštěni, kousek
od Hostomic, na které se vydala početná skupinka chrastavských
borců. V pokynech jsem si přečetla, že kromě vertikální členitosti
terénu (bylo mi tedy jasné, že horizontální členitost nebude) na
nás čekají oblasti plné negativních tvarů (tedy nic pozitivního).
V sobotu se běžela krátká trať, kde rozhodovaly přesné
dohledávky právě v těch negativních tvarech. Nedělní klasika
kromě kamenných polí zase ukázala své vertikální členitosti, a tak
jsme se šplhali na strmé kopce a hledali ideální postupy. Všichni
jsme si ale se všemi nástrahami poradili, závody dokončili a
soupeře pěkně prověřili. A protože nejsme žádná ořezávátka, tak
jsme se po sobotních závodech vydali prozkoumat
pamětihodnosti a zajímavá místa v okolí Hostomic. Tak jsme

např. vyšlapali na Plešivec, tedy ne ten v Krušných horách, ale na vrchol brdských Hřebenů, na
kterém kdysi bývalo jedno z největších hradišť v Čechách. V nitru Plešivce byla dolována
železná ruda. V lidové báji se vypráví, že horníci se prokopali do podzemní jeskyně s uloženým
pokladem, který střežila Hadí královna. Dříve než mohli poklad odnést, provalila se stěnami
podzemní voda, která zatopila všechny prostory, taktak si horníci zachránili holý život. Zatopená
šachta vytvořila na východním svahu jezírko, kterému se dnes říká Smaragdové. Nejkrásnějším
místem Plešivce je Čertova kazatelna, což je rovná kamenná plošina, pod kterou je strmý 300m
hluboký kamenný sráz nad údolím řeky Litavky. Z toho místa je nádherný výhled na celé střední
Brdy a za dobré viditelnosti až k pohraničním horám. Po cestě zpět jsme se ještě zastavili u
Plešivského viklanu, který se prý už více než sto let neviklá. Nakonec nás nezviklal ani fakt, že
jsme museli trochu pátrat po nějakém pohostinství, které jsme úspěšně našli, hopsli do
vyviklaných měkkých postýlek a sbírali sílu na další den. No prostě super víkend!

Zuzka Šaffková

11.-13.5.2018
JARNÍ SOUSTŘEDĚNÍ MLÁDEŽE
– STRÁŽ POD RALSKEM
Orienťáci v lesích pod Děvínem
Jarní soustředění cca 70-ti chrastavských orienťáků
tentokrát proběhlo o víkendu 11. - 13. května 2018. Pro velký úspěch a také, protože se to
hodilo, jsme naše zázemí zvolili stejně jako v loňském roce, v Domově pro seniory Pampeliška
ve Stráži pod Ralskem. V pátek již tradičně na úvod soustředění byl noční závod, tentokrát v
prostorech za strážskou věznicí. Bylo hezké počasí a tak jsme docela dlouho museli čekat na
tmu. Nakonec se zadařilo a všichni v lese objevili viditelné i neviditelné cesty a cestičky, ploty,
kameny a jámy a hlavně všechny kontroly. Po návratu už nebylo ani pomyšlení na jinou činnost,
než uložení se do pelíšků.
Po snídani nás autobus odvezl do Hořeních Pasek. Tam si děti i dospělí odběhli závod
oblastního žebříčku. Snědli oběd, který jsme v Pampelišce fasovali ve formě balíčku a pak
následoval rychlý přesun do Podvrší. Tam byl připraven trénink v nádherném prostoru za
Chrástenským rybníkem. Děti běhaly ve dvojicích (sudá x lichá – střídaly se ve vedení), menší
děti měly připravené „smajlíky“ a „bručouny“ (při špatném rozhodnutí na křižovatce narazí na
„bručouna“ a tak se vrátí, při dobrém je tam „smajlík“). Starší děti a dospělí si mohli vybrat –
sudá x lichá nebo běžnou trať. Když se trénink rozběhl, nepříjemné se zatáhlo – blížila se
bouřka a déšť. K naší radosti nás bouřka obešla, jen z dálky zahrozil hrom, ale déšť se na nás
snesl, i když i ten nás šetřil. Když se všichni vrátili, odjeli jsme na základnu na večeři a navečer
hurá do bazénu smýt celodenní prach a osvěžit sportem unavená těla. Po bazénu došlo na
rozlosování štafet na nedělní dopoledne a pak do hajan. Na pokojích bylo ještě slyšet šepoty a
chichotání, ale ne dlouho.
Nedělní ráno bylo zase slunečné. Na štafety jsme odjeli autobusem do Hamru na Jezeře
pod Děvín. Každá štafeta měla 4 členy a celkem jich bylo 13. Jeden úsek byl po fáborkách
(nejmladší děti), ostatní pak složitější a složitější, obsazené podle výkonnosti a zkušeností.
Úseky byly různě promíchané, takže do poslední chvíle nebylo jasné, kdo bude vítěz. Nakonec
zvítězili všichni, protože všichni orazili správné kontroly, všichni se snažili vykřesat ze sebe i ty
poslední síly, všichni stoprocentně podlehli atmosféře štafet, která je jedinečná.
No a co dodat. Pak už jen balení, oběd, vyhodnocení soustředění a odjezd domů.
Poděkování jako vždy patří všem pomocníkům z OK Chrastava, všem zúčastněným i
nezúčastněným rodičům orienťáckých dětí, řidiči autobusu a taky samotným klubáčkům, kteří
zlobili jen málo.

Pavluška Vokálová

12.5.2018
OBLASTNÍ ŽEBŘÍČEK(2x)- SLAVIA
ORIENTEERING LIBEREC – HOŘENÍ PASEKY –
FRANTINA, ČERVENÝ KÁMEN

Jak vidíte, místo zeje prázdnotou. Tak příště si snad přečteme více.

18.-20.5.2018

MALOSKALSKÉ SOUSTŘEĎOVÁNÍ

18. – 20.5.2018 se konalo soustředění s SCM. V pátek jsme přijeli s Týnou, Bárou a
Karlem do hotelu Kavka, nacházející se v Malé Skále. Šli jsme se ubytovat a připravit na první
trénink – middle. Hned na začátek jsme se seznámili se zdejšími kopci a někteří se podívali až
na jejich vrcholky. Po doběhu jsme šli na večeři a po večeři jsme měli klasický nočák.
Sobotu jsme započali rozcvičkou a snídaní formou švédského stolu. A pak jsme vyrazili
na trénink middle ve skalách. Ve volném čase jsme si ještě zaběhli okruh podle mapy, kterou
jsme si překreslili předchozí den. Odpoledne jsme měli čtyřčlenné štafety a po večeři noční
miništafety. Naštěstí jen po areálu hotelu.
V neděli po snídani jsme vyrazili na kopec naproti hotelu a tam jsme měli znovu štafety.
Tentokrát to byly dvoučlenné štafety, ale bylo připraveno více úseků, takže jsme se vystřídali.
Soustředění jsme zakončili odpolední týmovou hrou, kdy jsme v dané části mapy podle slovního
popisu našli kontroly s kleštičkami. Pak už nás čekal jen odjezd.

Sofi Tomanicová

19.5.2018

NA TÝ LOUCE ZELENÝ

S minimem jsme dokázali maximum!!!
Když jsme se ráno kolem osmý sešli na krčkovické táborové louce, bylo nás na stavění
letního tábora pro děti opravdu velmi málo. Ještě že měl Karel opět jako každý rok narozeniny a
připravil do skleniček zázračný životabudič. Rázem jsme všechny viděli dvakrát a to už se s tím
dalo něco dělat. A taky se dělalo. Poprali jsme se se zadanými úkoly statečně a překvapivě
rychle. A tak k obědu opečené buřty jsme zlikvidovali v časové toleranci, tak jak se na slušné
lidi sluší. Poděkování patří všem zúčastněným dospělým a také dětem (Tomáš Polák, Bára
Cihlářová a Jenda a Terezka Diener), které se opravdu činily.
Krčkovický tábor stojí, školní výlety a prázdniny už mohou začít.

19.-20.5.2018
MISTROVSTVÍ ČR V OB VE
SPRINTU + CELOSTÁTNÍ ŽEBŘÍČEK – SC VEBRSPORT – TÁBOR – TÁBOR, PINTOVKA
Na mistrovský víkend do Tábora vyrazila natěšená posádka našeho auta (Katka, Vendy,
Markét, Pája K. a já) již v pátek odpoledne. Ubytování v chatičkách u Malého Jordánu nám
připomnělo blížící se léto, poněvadž vůně i vybavení bylo jako na dětském táboře. Na večeři
jsme ale raději vyrazili do Tábora, restaurace „Dobré časy“ zaručovala krom kusu žvance i
slibné vyhlídky na sobotní závod.

Ten probíhal v malebných kulisách města Tábor, které jsme si užili dosyta. My s Káťou
dokonce i jako diváci u velkoplošné TV v cíli. Z naší výpravy se nejvíce dařilo Kátě (zlato v
D35), Ivanovi (bronz v H50), do první desítky se podívala ještě 9. Markétka v D18. Odpoledne
jsme pod dohledem bouřících mraků vylezli krátkou ferratu přímo u Lužnice, prošli geopark
Klokoty a místní klášter. Večer jsme to opět pojistili v „Dobrých časech“, tentokrát za doprovodu
kamarádů z Turnova.

V neděli panovalo tropické počasí a doběh do kopce udělal radost snad jen závodníkům,
kteří pravidelně trénují (= mně ne). Lesopark Pintovka sliboval prudké kopce a bujnou vegetaci,
což potvrdila na začátku startující Markétka. Její věta, že kopřivy měla po ramena, mě moc
neuklidnila. Závod byl náročný a absolvovala jsem ho s jazykem na vestě. Svou formu opět
potvrdila Katka (2. místo D21A), do desítky nakoukl Ivan (4. místo v H45C) a Pavel Gorčica (6.
místo v H55C). Víkend jsme zakončili prohlídkou zříceniny Kozího Hrádku a projížďkou po
drncavé D1.

Janča Valešová

23.5.2018
SVĚTOVÝ DEN ORIENTAČNÍHO BĚHU
+ ZÁVOD PRO KATEŘINSKÉ ZÁCHRANÁŘE
Ve středu 23.5 .2018 jsme u příležitosti Světového dne orientačního běhu WOD uspořádali
malý sprint pro žáky třetích a čtvrtých tříd chrastavských škol. V Chrastavě na multifunkčním
hřišti se během dopoledne vystřídalo celkem 5 tříd (cca 150 žáků). Pomáhaly nám děti z
našeho kroužku, Janča Valešová a několik klubových důchodců. Každá třída si vyslechla
Jančino povídání o OB, o mapách, o buzole, o čipech a o kontrolách. Jana přinesla také ukázat
i vzácné Pájovy medaile z MČR, z MFinska a z AMS. Pak už si naši mladí orienťáci rozebrali
školní děti a ukazovali jim, jak zorientovat mapu, jak hledat a razit kontroly. Pak si školáci oběhli
připravenou trať a v cíli jim z tiskárny vyjelo „vysvědčení“. Nakonec všichni dostali diplom a
propagační materiály. Všechny děti připravenou trať zvládly, některé byly opravdu šikovné.
Chvíli před koncem nás přepadla bouřka s mohutným lijákem, tu jsme ukrytí přestáli a pak
zdárně celou akci dokončili. Ještě něco. Tentokrát si nás vybrala regionální televize RTM, která
přijela natočit některé záběry z této akce. Záběry pak vysílala ve zprávách 24.5.2018
(https://www.youtube.com/watch?v=6YYAal5_6oA). Na naši galerii najdete i fotky.
Sotva jsme sbalili materiál v Chrastavě, přesouvala jsem se na další akci do Liberce. Nejdřív
jsem si ale promočené svršky vyměnila za suché a pak hurá pod Ještěd do Hanychova. Tam
pořádal Milan Ševčík spolu s Oldou Přindou (VLI) zápočtový závod v OB pro záchranáře, za
pomoci naší techniky. Pobyli jsme si tam docela dlouho, protože někteří studenti si vychutnávali
podještědský les opravdu důkladně.

Pavluška Vokálová

26.-27.5.2018
2 x ČESKÝ POHÁR ŠTAFET +
CELOSTÁTNÍ ŽEBŘÍČEK – OK LOKOMOTIVA PLZEŇ,
KOS SLAVIA PLZEŇ – TŘEMOŠNÁ, PLZEŇ –
BÝKOVNA, KVOČNA, PLZEŇ 12°
Již tradičně se štafetového víkendu účastnila odvážná čtyřka chrastavské omladiny. Jirka
běžel za Tatran a my – holky – jsme daly dohromady osmnáctkovou štafetu. Úseky jsme
ponechaly stejně jako na Jarním poháru a v sobotu se nám to zřejmě i vyplatilo. Bylo z toho pro
nás překvapivé 10. místo. Nutno ale podotknout, že mne po vyčtení lehce zarazilo DISK na
lístečku. Naštěstí se hned ukázalo, že pořadatelé měli špatně nastavenou krabičku a bylo
rázem po obavách.
Odpoledne nás čekal sprint v centru Plzně s doběhem v pivovaru. Bohužel právě část
v pivovaru museli pořadatelé nakonec zrušit, protože se tam konala soukromá akce. Tedy
dobíhalo se skutečně v pivovaru, ale závod byl zkrácen o 2-3 kontroly v areálu. Jinak to byl
závod hodně spekulovaný i díky nejasným nebo nečitelným pasážím v mapě, ale o tom se toho
napsalo už hodně na O-news a podobně… Já jsem měla po závodě už na K3, kde jsem dostala
skoro 3 minuty.
Abychom po tomto náročném dni přišli taky trochu na jiné myšlenky, zašli jsme své bolavé
nohy vytancovat do místního podniku. Se vstupem jsme měli nejdřív trochu trable, ale když
přišli o malinko dospělejší a zapůjčili nám své identifikační prostředky, všechno šlo rázem jako
po másle. Po první fázi regenerace (= tancovačka) následovala druhá (= asi 3 km dlouhá cesta
na intr) a třetí (= hurá spát).
Neděle byla stejně parná jako sobota a v nohách už moc sil nezbývalo. To se o chvíli
později projevilo na trati, když mi soupeřky utekly asi na K5 a do cíle už jsem je prakticky
neviděla. Vendy s Rózou běžely dobře a nějaká ta místa ještě dokázaly stáhnout, tak to v
součtu znamenalo 17. místo.

Sobotní večer pro nás z rozumných oddílů neměl žádnou dohru, ale pro členy jistého klubu
JO znamenal předvolání „na kobereček“, promlouvání do duše a pro členy výboru také dlouhé a
relativně vyostřené mailové konverzace. Věříme, že dotyčné, postižené touto kauzou, budeme
na akcích podobného typu vídat nadále, neboť OB není jen o běhání po lese s mapou.

Takhle to tedy rozhodně nedopadlo…

Markéta Pavlíková

2.6.2018
OBLASTNÍ MISTROVSTVÍ V OB NA
KRÁTKÉ TRATI A ŠTAFET – TJ TATRAN JABLONEC
– HRABĚTICE – SEMERINK, SLOVANKA
Sobotní závody na Slovance
V sobotu 2. 6. jsme přijeli pod rozhlednu Slovanka. Nahoře na Slovance už bylo
shromaždiště a hodně závodníků. Když jsme vyšli nahoru, šli jsme k našemu stanu, kde jsem si
ještě zkontrolovala, v kolik startuju a připravila jsem si věci, ve kterých poběžím.
Uběhla nějaká ta chvíle a šla jsem na start, kde jsem vybíhala ve stejnou dobu jako Eva
Kašková. Kontroly mi nedělaly tak velkou potíž, až na tu jednu zapeklitou sedmičku, na kterou
šel i Karel Březina. Ovšem byl tu zádrhel – nemohli jsme ji najít! Nakonec jsme ji objevili a zjistili
jsme, že jsme chodili kolem ní, ale neviděli jsme jí.
Po doběhnutí do cíle jsem se vydala zpět na shromaždiště, kde jsem načerpala síly na
odpolední štafety. Běžela jsem poprvé „14“ s Týnou a Sofi. Byla jsem dost nervózní, abych to
nepokazila, ale nakonec to dopadlo dobře. Šla jsem 2. úsek a předávala jsem Týně, která nás
vytáhla na čtvrté místo! Myslím, že se mi, ale i všem ostatním, závody moc povedly. Už se
těším na další !

Barča Lipenská

3.6.2018
OBLASTNÍ ŽEBŘÍČEK – TJ TATRAN
JABLONEC – NOVÁ VES NAD NISOU – NOVÁ VES
Jak jsem porazila Zdeňka z KB
Prý jsem porazila Zdeňka z KB – tedy alespoň mi to říkal další den na tréninku. A prý
jsem mu nadělila 10 minut – to taky říkal. A já mu zas říkala, že jsem od naší vítězky dostala 10
minut. A to už nic neříkal… Co si asi myslel?
Já si myslela, co v tom lese asi dělal. On si možná myslel, jak jsem dobře běžela… ale to
já jsem si nemyslela. Bylo to totiž náročné oboustranně – mapově i fyzicky, takže nic pro mě.
Ovšem závody to byly nádherné, tratě luxusní, Zdeněk poražený, já spokojená.
Takže… co dodat… byla to paráda, za rok na Nové Vsi, na půli trasy mezi tvým a mým
domovem, tě, Zdeňku z KB, zase vyzývám, dáme souboj! (a já pak zase napíšu, cos mi říkal �).

Bára Lankašová

7.6.2018

KŘEST V PRVNÍM PATŘE

Naše nové skladovací prostory v Liberecké ulici přivítaly výbor klubu, aby je zde
slavnostně pokřtil a poctil svou přítomností. A když už tam byl, tak si i trochu zaschůzoval,
protože bez toho nemůžeme vlastně ani existovat. Řešilo se spousta důležitých bodů, ale to se
dozvíte ze Zápisu na naší webové stránce. Vyberu pár bodů z programu – GDPR, příprava
Pohárku 2018, příprava SAXBA 2019, plány na příští roky, granty, různé, diskuse, občerstvení.
Prostředí příjemné, lidi taky. Asi se tu objevíme častěji.

9.-10.6.2018
CELOSTÁTNÍ ŽEBŘÍČEK –
MAGNUS ORIENTEERING – HRABOVÁ – MALÁ
POLANKA, ZMRZLÉ SKÁLY, KOŽENÉ MOSTY, SKOK
Jak jsme
Hrabové

jedli,

turistikovali

a

běhali

na

ŽA

v

Bylo, nebylo, chrastavská skupinka ve složení Markétka a Pavla Pavlíkovy, Jirka Bek a
Janča Valešová se vydala na Áčka do Hrabové. Cesta červeným drakem od Pavlíků byla
natolik rychlá, že jsme ještě večer podnikli pilotní průzkum kvality piva a kofoly na ubytování
(Restaurace Hvězda, Rapotín). Paní se nám asi 15x omluvila a my mohli jít spát.
Ráno jsme započali neúspěšnou návštěvou Velkolosinské papírny – nebyla volná žádná
prohlídka. A tak jsme popojeli a vylezli alespoň na zříceninu středověkého hradu Brníčko.

Následně jsme vyrazili jako správní závoďáci na shromaždiště – travnaté hřiště FC Hrabová.
V lese bylo teplo, hluboké rýhy a spousta kontrol. Všichni jsme je našli všechny, jen Jirkovi
stávkoval čip.
Naším dalším cílem se stala „Malá Vídeň“ alias Šumperk. V místním informačním středisku
nás ochotná paní nasměrovala na prohlídku města s plánkem a hlavně do mexické restaurace
„Red rat“ (červená krysa). Zde jsme polechtali žaludky tříchodovým menu, které jsme zakončili
úžasnými dezerty (rolla panatela, churros). Mexické kloboučky a jízda na divokých ořích v ceně.

Protože se naše váha v restauraci téměř zdvojnásobila, museli jsme nabrané kilojouly někde
vychodit. Rozhledna Bukovka 624 m.n.m. byla dobrým cílem. Sestup do základního tábora ale
proběhl již za tmy. Postele jsme ovšem našli. Restaurace byla zavřená a tak se nám ten večer
paní za nic neomluvila.

V neděli jsme zase běželi. Ve zkratce bych to popsala takto: kopce, kopřivy, kopce, rýhy,
dlouhý doběh. Zase jsme všichni všechno našli a zase jsme se těšili na nějaké to kulturní a
kulinářské zastavení. Tentokrát proběhlo v Hradci Králové v kavárně Vozáb. Domácí dortíky i
káva dobré.

Závěrem mi nezbývá než poděkovat mým spolucestujícím (v půlce programu se k nám
přidal Marda Novotný z TJN) a zeptat se, kdo se k nám příště na áčka přidá?

Janča Valešová

9.-10.6.2018
ZEMSKÝ ŽEBŘÍČEK-ČECHYZÁPAD – KOMETA KRALOVICE – HLUBOKÁ –
RABŠTEJN
NAD
STŘELOU,
ŽELEZNÝ
HAMR,
STŘEL_A_NICE
9.3.2018 jsem vyrazila se skupinkou Chrastaváků na závody žebříčku B západ do Hluboké,
které se konaly i v neděli 10.6. V sobotu jsme běhali klasickou trať na mapě Železný hamr. Na
shromaždišti jsem čekala hodně dlouho, než jsem vyšla na start. Tam jsem šla s mojí
soupeřkou Leou Martanovou, tak jsme si popovídaly, alespoň nám ta cesta rychle uběhla.
Běžela jsem šest minut před ní, tak jsem se trochu bála, že mě doběhne a já to zkazím, ale
naštěstí mě nedoběhla. Při závodě jsem neudělala žádnou velkou chybu, ale z šesté na
sedmou kontrolu byl prudký kopec dolů a pak nahoru, a tam jsem mohla být rychlejší. Do cíle
jsem doběhla s časem 35:37 a nakonec jsem skončila desátá z šedesáti čtyř. V neděli jsme
běželi krátkou trať na mapě Střel_A_nice. Tento závod jsem sice startovala dřív než v sobotu,
ale musela jsem delší dobu čekat na konečné výsledky. Při závodě jsem neudělala mapovou
chybu, spíše jsem už nemohla s dechem. Nakonec jsem zůstala pátá z šedesáti čtyř s časem
20:41.

Týna Matyášová

11.6.2018

POSLEDNÍ JARNÍ MAPOVÝ TRÉNINK

Obyčejný den…
Evička mě ráno budí, vstávej, jde se do práce!
Ale mně se vážně nechce, to musí být legrace.
Vem si, Evi, prosím auto a nech mě ještě chvilku chvilku spát,
já pojedu na motorce, co by se mi mohlo stát.
Dnes je trénink! A co Věci, boty, ručník, buzola?
Ty to zvládneš, vše mi sbalíš, tak sis mě naučila!
Den se vleče, práce nejde, všechno je to na nic.
Já se vidím na kontrole, těším se jak panic.
Konečně mi práce končí a já můžu do lesa,
Hondička je připravená, až mé srdce zaplesá.
Pravá, levá, plyn a brzda, to je prostě paráda,
musím ale dávat pozor, abych nešel na záda!
Vše to vyšlo, já jsem celý a parkuji na louce,
jenom slezu, už to vidím, všude samé kravince.
Asi proto nechce couvat autobus náš na louku,
tak musí jít naši borci pěšky rovnou k palouku.
Převlékání, dobré rady, rozdělení do skupin,
zase jsem si vybral špatnou, já to prostě neumím.
Beru mapu, tolik kontrol, málo času, srdce se mi rozbuší,
jak já tohle dneska zvládnu, ani Pán Bůh netuší.
Vybíhám však bez obav, mapuji, no paráda,
všechno mi to zapadá.
Až tu náhle…les tu není, jenom louka,
stojím, koukám, v hlavě brouka.
Z dáli slyším známý hlas:
„Tati, ty si se snad ztratil zas?“

„Ukaž, kde jsem? Jé?! Až tady?
To jsem ale blbec Body!“
No nic, teď už si to dám,
pár kontrol ze shluku vynechám.
Cíl, hurá, já jsem tady!
Fakt jsem si nevěděl rady.
Kontroly po lese krásně rozmístěné,
však v mé mapě špatně zakreslené!
Trénink byl krásný, spousta chyb,
cestou domů na motorce bude mi líp.
Konečně přichází zatáčky,
Hondičce zvyšuji otáčky.
Pravá, levá, paráda,
nechci si lehnout na záda.
Nakláním motorku, je to mžik!
A už se valím, jak přezrálý fík!
Trochu to bolí, chce se mi spát,
volají sanitku, jsem asi rád.
Sanita, hasiči, policie,
hoří snad Ještěd, co se děje?
Motorka v příkopě, co dělat mám.
Vytáčím Evičku, pomoc žádám.
„Co mám dělat?“ Evička Evy se zeptala,
ta hned záchrannou skupinu svolala.
Libor, Vojta a Ruda vyráží,
tak budu mít Hondu snad dneska v garáži!
V sanitce u lůžka
Kryšpín a Pavluška.
Co se stalo? Nic mi není, je mi dobře,
počkejte, prosím, u mého oře.
Skupina už vyrazila,
snad se nikde neztratila!
Rozblikaná sanitka z Ještědu uhání,
myslím, že to trochu přehání!
V nemocnici už na mě čekali,
od mé lásky instrukce dostali.
Pak přichází má Evička,
ve mně je malá dušička.
„Zase si blbnul, ty vole,
už budeš jezdit jen na kole!“
Snažím se podat vysvětlení,
naštěstí přichází vyšetření.
Ultrazvuk a rentgeny,
snad není nic zlomený!
Po vyšetření špatná zpráva,
zůstanu přes noc, to se stává.
Konečně večer uléhám,
celý den znovu probíhám.
A děkuji všem za pomoc,
není takových přátel moc.
Já jsem šťastný, že vás znám,
tak děkuji tisíckrát VŠEM VÁM!

Robert Lipenský

17.6.2018
OBLASTNÍ MISTROVSTVÍ V OB NA
KLASICE – OK JISKRA NOVÝ BOR – SRBSKÁ
KAMENICE – KAMZIČÍ ROKLE
Co napsat o závodech v Srbské Kamenici?
No přece to, že jsem se na ně těšila. Včas si přečetla pokyny a parametry pro moji
kategorii D40 (4,2 km a 215 metrů převýšení). Super, co víc si přát!
Ráno vstávám s úsměvem a pravou nohou. Sluníčko svítí, no prostě paráda. U Penny se
přidáváme ke skupince nadšenců a vyrážíme v koloně 6 aut.
Na shromaždišti jedna povzbuzující káva s domácím koláčkem na doplnění energie.
Převléknout se, do kapsy energetický gel (pro jistotu, kdyby došly síly) a už si jen vyzvednout
popisky. Ještě, že si mi tu opakují jen 3 značky, o to, to bude jednodušší. Že jsou už všichni na
trati mi neubírá na náladě, právě naopak. To nejlepší půjde nakonec.
Na start jdu s Martinou a Toničkou. S tou mám i stejný startovací čas. Cestou se pořádně
zahřejeme, to aby nám v lese nebyla zima.
A už je tu start.
První kontrolu pěkně po cestičce a mám ji, druhou jsem našla s malým zaváháním a pak
to jde úplně samo. Jenom drobné dohledávky, jako u třetí kontroly, kde se ke mně přidává Dana
z Jablonce. Na trase samé kameny a skály, ale na mapě jsou dobře čitelné, nic se nedá
přehlédnout. Na 20 metrovém srázku na 5. kontrolu potkáváme Mílu Houdovou. Rychle
probereme situaci, energii doplníme z tubičky sbalené na cesty. Bohužel na 6. kontrole Míla
vzdává boj a já pokračuji dál s Danou. Druhá polovina utíká jako voda a my se v cíli divíme, že
je tu málo lidí, No asi jsou ještě v lese?!
S úsměvem na líci přicházím do kempu. To, že jsem zamlklá, no nedivte se, musím
teprve zpracovat své dojmy a pak se můžu o ně teprve podělit u „Pavla“, až si dám za odměnu
„plzničku“.
Tak, pěkný závod jsem ještě neabsolvovala a to umístění na 2. místě. Jsem prostě
dobrá.
P.S. Co dodat k mé fotce. Bohužel realita byla jenom trošku jiná. V Kamzičí rokli jsem se
motala jak vítr v bedně, byla jsem pravidelně někde jinde, než jsem chtěla být. A to druhý místo
bylo od konce, protože můj celkový čas v lese byl 175 minut!

Míša Březinová

Spokojená Míša v cíli. (Fotka pro diváky, aby to vypadalo trochu dramaticky, po páté „plzničce“
už vypadala úplně jinak.)

18.6.2018

PŘEDPRÁZDNINOVÉ LOUČENÍ

Víte, co jsou limeriky?
Tak naše mládež už to ví, alespoň ta, která se zúčastnila na školním staveništi posledního
tréninku před prázdninami. Kromě toho ještě stihla vyzkoušet si rychlost ražení na krabičkách
v různých disciplínách (po dvou, po čtyřech, pozpátku,…), opéct si buřty, zlikvidovat tekutiny (s
vydatnou pomocí dospělých), rozloučit se s trenérkami a převzít perníkové medaile od holek
Dankových. Tak po prázdninách zase Ahóóój!

23.-24.6.2018
MISTROVSTVÍ ČR V OB NA
KRÁTKÉ TRATI – TJ TESLA BRNO – CHLÉBSKÉ –
ZÁRAZ 678, HRÁDKY 628
V sobotu ráno jsem se s Pavlíkovými vydala do obce Chlébské
nedaleko Brna. Konalo se zde mistrovství ČR na krátké trati.
Nedlouho po příjezdu už jsem se musela vydat do karantény, kde
jsem však naštěstí nečekala dlouho, jelikož jsem startovala mezi
prvními z naší kategorie. Hned první kontrolu jsem chvíli hledala, ale
našla jsem a pokračovala jsem dál bez větších chyb, ovšem
nepostupovala jsem zrovna nejrychleji, protože jsem před těmito
závody byla nemocná a neměla jsem zrovna moc natrénováno.
Nakonec jsem mohla být ráda, že jsem se dostala alespoň do finále
B. Po tom, co všichni z OK CHA dorazili do cíle, jsme jeli do obce
Dalečín, kde jsme byli všichni ubytováni. Večer jsme si toto městečko
i se zdejší zříceninou hradu prohlédli a také jsme se najedli v místní
hospodě. V neděli nás čekalo finále. Já jsem startovala v 00, takže
jsem po příjezdu hned vyrazila na start. Bylo zvláštní vybíhat do lesa, ve kterém ještě nikdo
není a také se mi to nevyplatilo. Na první kontrolu jsem vyběhla špatným směrem, a i když jsem
ji po chvilce našla, druhou kontrolu jsem zkazila ještě víc. Poté už jsem běžela dobře, sice
pomalu, protože celý závod byl v kamenném poli, ale stejně už jsem ztrátu na prvních dvou
kontrolách nedohnala. Alespoň že ostatním z našeho klubu se dařilo lépe, Kačka Kašková
zvítězila v D35, Zuzka Šaffková byla 2. v D65 a mnoho dalších se dostalo do Finále A.

Vendy Růžičková

23.-24.6.2018
ČESKÝ POHÁR MTBO – SLAVIA
LIBEREC ORIENTEERING – HAMR NA JEZEŘE –
TEKUTÉ PÍSKY, GENERÁLA SOCHORA
Moje první MTBO závody
Na závody jsem se moc těšil. Závody byly v Hamru. V sobotu se jelo na start přes 3 km po
cyklostezce. V lese bylo celkem příjemně, během závodu nepršelo. Měli jsme trať dlouhou asi 4
km a na ní 8 kontrol. Jednu kontrolu jsem zvoral, jel jsem delší postup. Ale i tak se mi podařilo
jasně vyhrát. Na neděli se zhoršilo počasí, začalo pršet. V lese to klouzalo a písek se lepil na
kolo. Start byl kousek od sobotního. Trať byla asi stejně dlouhá jako v sobotu, ale jelo se na
druhou stranu lesa.

Na druhou kontrolu jsem dlouho přemýšlel kudy jet, a ztratil jsem tím hodně času. Zbytek
závodu jsem už jel dobře a rychle. Nakonec to stačilo těsně na druhé místo. Vyhrál jsem hezké
ceny na kolo. Závody jsem si moc užil, už se těším na další po prázdninách.

Tomáš Polák

DALŠÍ ČINNOST TELEGRAFICKY
■

Mapové tréninky proběhly dle plánu, děti se mohly nasytit krásnou přírodou, pokud nedostaly do batohu housku se salámem (a některé se sytily dostatečně dlouho) a autobus
Šimon všechny dopravil v pořádku domů. Dlouhodobá akce byla úspěšná!

■

Zdeněk Sychrů připravil (a dobrovolně) hromadnou mejlovou adresu dětí a mládeže, aby
pošetřil náš čas u vysedávání s PC. Díky!

■

Dobrá zpráva! Pavlušku neodvedli v poutech po zasedání revizní komise ve složení Eva
Bartáková, Věrka Bradnová a Alenka Ševčíková. Tak to účetnictví ještě může chvilku
dělat.

ZPRÁVIČKY
GRATULACE
Manželství je jak orientační závod!
Společný start, hledání kontrol, občas trochu kufrování, ale společná cesta za společným
cílem. Tak nějak podobně jsme to nedávno slyšeli na akci, kterou pořádali Janča Valešová
(posléze Kubátová) a Pája Kubát v chrastavském kostele. Tak ať ta cesta pokračuje jen
v krásném lese bez polomů, vývratů, bezedných bažin, bludných kořenů a loupežnických
jeskyní. To vám přejí vaši v zelenomodrobílých barvách kamarádi z OK Chrastava.

Dalších pár životních kroků či krůčků učinili naši školáci. Ondra
Beků odmaturoval a jeho další pobyt bude v pražském zařízení. Další
se rozhodli pro studium na středních školách – Štěpán Danko, Beky
Divišková, Martin Husák, Štěpán Srnka Krupka, Ališka Lišková,
Vojta Matyáš a Luděk Paluba. A Zuzka Štveráková se rozhodla pro
víceleté gymnázium. Přejeme jim hodně úspěchu a věříme, že se
s nimi budeme i nadále setkávat.

V létě můžeme oslavovat sluníčko, čistou přírodu, čistý vzduch, odpočinkovou pohodu,
ale i taky několik významných narozeninových výročí. Tak třeba v srpnu se narodili
5.8.
5.8.
6.8.
7.8
8.8.
12.8.
19.8.

Věrka Bradnová
Jarda Polák
Pavel Gorčica
Bert Janoušek
Ruda Kaška
Áďa Vítková
Bětka Smetanová

A nebo v září
2.9.
3.9.
5.9.
11.9.
13.9.
21.9.
21.9.
22.9.
26.9.
27.9.
27.9.
28.9.
28.9.
30.9.

Vojta Vokál
Vašek Bradna
Vojta Tůma
Adélka Schröterová
Štěpka Diener
Honza Štverák
Verča Šulcová
Verča Houdová
Eva Lipenská
Eva Kašková
Dan Vejstrk
Ondra Kaiser
Jáša Krtička
Honza Štěrba

A ještě významnější, a to kulaté výročí mají Áďa, Vojta T. a Honza Štv. Všem oslavencům
přejeme krásné oslavy v kruhu svých kamarádů, a samozřejmě i to nádherné léto.

AUTORKA OBÁLKY
Dneska se vám představuje autorka nová – Terka Koloušek Prokopová.
Verše končí, moc děkujeme za broučka v lese a těšíme se na další výjevy ze života
orientačních zvířátek, lze i od autorů různých. Chacháčky i jejich obálky jsou přece věčné!

PŘÍJMY A VÝDAJE
Letos jsme požádali o několik grantů, především na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže,
a kupodivu jsme zaseli na úrodnou půdu. A co nám na zahrádce vyrostlo se dozvíte z vložené
přílohy, kterou připravila zahradnice Pavluška.
V rámci jarních mapových tréninků jsme zaplatili za autobusovou přepravu panu Šimonovi
12 500,- Kč.

JARNÍ LICENCE
V jarním oblastním žebříčku mládeže si už v předstihu licenci B na příští rok vyběhli Týna, Sofi
a Kája, pro cizince Matyášová, Tomanicová a Březina. Gratulujeme! Jen houšť a větší kapky!

VÝSLEDKY ZE SVĚTOVÝCH AKCÍ
MISTROVSTVÍ
ŠVÝCARSKO
Sprint
Ženy

EVROPY

V OB

–

5.-13.5.2018

–

TICINO,

1. Alexandersson (SWE) 15,16, 2. Wyder (SUI) 15,40, 3. Gemperle (RUS) 15,49,
19. Janošíková 17,08, 27. Horčičková 17,27, 29. Knapová 17,33, 33. Indráková
17,40

Muži

1. Hubmann (SUI), Kyburz (SUI) 14,44, 3. Jones (GBR) 14,59, 7. Král 15,27, 45.
Sýkora 16,52, 50. Nykodým 17,21

Krátká trať
Ženy

Muži

1. Teini (FIN) 35,44, 2. Alexandersson (SWE) 35,52, 3. Aebersold (SUI) 36,02, 18.
Horčičková 41,02, 21. Indráková 41,58, 22. Knapová 42,12, 34. Janošíková 44,29,
43. Mechlová 46,31, 50. Kosová 54,49
1. Kyburz (SUI) 34,25, 2. Howald (SUI) 35,35, 3. Lundanes (NOR) 35,47, 10. Král
38,35, 19. Nykodým 40,19, 41. Sýkora 43,59, 42. Hájek 44,03, 43. Kubát 44,44

Sprintové smíšené štafety
1. SUI 62,45, 2. SWE 63,57, 3. NOR 65,55, 4. CZE (Kosová, Nykodým, Král, Knapová) 66,01
Štafety
Ženy
Muži

1. NOR 115,40, 2. SUI 116,10, 3. FRA 118,47, 4. CZE (Kubát, Nykodým, Král)
119,34

Klasika
Ženy
Muži

1. SUI 105,56, 2. SWE 108,07, 3. DEN 108,09, 14. CZE (Janošíková, Mechlová,
Šiková) 126,03

1. Alexandersson (SWE) 81,08, 2. Gemperle (RUS) 86,08, 3. Gross (SUI) 86,49,
16. Knapová 93,41, 33. Indráková 101,21, 39. Horčičková 103,57
1. Lundanes (NOR) 94,42, 2. Kyburz (SUI) 95,34, 3. Kerschbaumer (AUT) 95,54,
7. Nykodým 97,37, 13. Král 101,21, 38. Kubát 109,21

VOLNÉ PŘÍLOHY
■

Již výše jmenovanou přílohu s přehledem požádaných a získaných grantů a finančních
příspěvků v letošním roce.

ZAJÍMAVOSTI
ČEŠTINÁŘSKÉ POSEZENÍ č. 28
V posledním češtinářském posezení jsem vám slíbila, že vás seznámím se rčením BLOUDÍ
JAKO AHASVER.
„Nebudeš moci umřít“, říkávaly babičky vnoučatům, když některé z nich nechalo
nedokrojený chleba. Souviselo to s představou, podle níž se stává smrt vysvobozením z útrap
tohoto světa. Tak ji chápal celý středověk. Teprve až renesanční člověk pociťuje tak intenzivně
touhu po životě, že je mu nadevše, že se mu stává cílem, že hledá elixír života, aby mohl žít
navždy.
Z doby, kdy ještě platila smrt za utěšitelku a spasitele, pochází pověst o Ahasverovi. O tom,
kdo to byl Ahasver a proč byl odsouzen k nekonečnému bloudění, se můžeme dozvědět
v mnoha starých legendách. Poprvé ji zaznamenal ve 13. století Matouš Pařížský. Vyprávěla o
ševci Ahasveru z Jeruzaléma, který prý nedovolil Ježíšovi, jenž nesl těžký kříž na ramenou, aby
si sedl na lavičku před jeho domem a odpočinul si. Podle jiné verze byl Ahasver dveřník (vrátný)
v Pilátově domě. Když odtud Ježíš Kristus odcházel, Ahasver ho udeřil a povídá: „Jdi už, Ježíši,
hni sebou, na co čekáš?“ A on mu odpověděl: „Já jdu. Ale ty tady zůstaneš, dokud se nevrátím.“
Ale možná se to stalo při Kristově výslechu u Kaifáše, kdy Ahasver Krista uhodil. Za tyto své
skutky, kterých se dopustil, prý Ahasver nemůže umřít a musí bloudit po zemi jako „věčný Žid“,
nenalézaje nikde klidu ani odpočinku. Když se dožije sta let, dostane jakousi podivnou nemoc,
jakmile se uzdraví, je mu zase třicet. Tak pořád jenom čeká na Poslední soud.

Co by za nesmrtelnost dali všichni ti, kteří se snažili vyrobit elixír věčného mládí, aby mohli
na světě zůstat navždycky? Jenže Ahasver je člověk vykořeněný, smutný a osamocený. Chybí
mu jistota, smysl a cíl cesty. Nikdy nenajde klid. A právě v tom je jeho neštěstí.
K AHASVEROVI je přirovnáván NESPOKOJENÝ ČLOVĚK, KTERÝ NENACHÁZÍ NIKDE
UPLATNĚNÍ.
Ať vy vždy najdete při orientačním běhu jistotu, smysl a cíl cesty a nebloudíte jako Ahasver!

Eva Kašková

ZAJÍMAVOSTI Z O-NEWS
Finále Světového poháru v Praze 4. – 7. října hledá
dobrovolníky!
(Jana Kubátová, ještě nedávno Valešová, 15.5.2018)
Bavilo Tě sledovat hvězdy světového orientačního běhu na proběhlém mistrovství
Evropy ve Švýcarsku? Chtěl bys je poznat blíž? Rád bys nahlédl pod pokličku jednoho z
nejprestižnějších závodů na české půdě? Chceš se podílet na prvním ostrém testu nové
sprintové disciplíny tzv. knock-out sprintu? Tak se přihlas mezi dobrovolníky finále SP,
které proběhne 4.-7.10.2018 v Praze!
Přípravy závodů jsou v plném proudu. Mapy byly připraveny již na konci roku 2017,
prostory závodů i ubytovací kapacity pro světovou o-špičku jsou zamluveny. Klíčovým prvkem
této významné akce jsou ovšem dobrovolníci, kterých stále není dostatek. Podle organizačního
ředitele akce Matěje Suchého je v současné chvíli naplněna kapacita dobrovolníků přibližně z
poloviny. Vedoucí pozice jsou obsazené, ale stále se hledají řadoví pořadatelé na zajímavé
funkce jako je například roznos kontrol, start či ceremoniály. Proto neváhejte a přidejte se do
týmu!
Co nabízíme dobrovolníkovi
 zkušenosti s pořádáním světové akce
 pořadatelské oblečení (tričko a vesta)
 ubytování a strava
 přiblížení se k hvězdám světového OB
Co od něj očekáváme
 nadšení a pracovitost
 spolehlivost a ochotu
 čas v období 3. – 7. 10. 2018
 minimální věk 16 let
Pokud Tě tato nabídka láká, není nic jednoduššího, než se zapsat na webových stránkách
Akce.
Na co se můžete při světovém poháru v Praze těšit?
Krom tradičního závodu v middle a sprintu, čeká na závodníky,
pořadatele i diváky atraktivní kombinace moderních sprintových
disciplín – sprintových štafet a knockout sprintu. Právě tzv. knockout
sprint, který by měl doplnit program budoucího MS/ME sprintových
disciplín na tři závody, bude mít na SP v Praze svou závodní premiéru.
4. října 2018 nová sprintová disciplína – knockout sprint (Praha),
stavitel tratí Jan Flašar
5. října 2018 sprintové štafety (Praha), stavitel tratí Jan Mrázek
6. října 2018 middle (Turnovsko), stavitel tratí Jindřich Kořínek
7. října 2018 sprint, finále SP (Mladá Boleslav), stavitel tratí Daniel Wolf
Pro diváky z řad orientačních běžců bude nachystán v sobotu 6. října žebříček Ještědské
oblasti na krátké trati, o den později v Mladé Boleslavi sprint hned tří oblastí – Pražské,
Středočeské a Ještědské.
Neváhejte a zapište si víkend 4. – 7. 10.2018 do Vašich diářů. Podpořte (nejen) české
reprezentanty při finále světového poháru v orientačním běhu!

Většina z nás zná Páju, reprezentanta, který se v poslední době pohybuje v blízkosti našeho
klubu, a tak vám ho trochu představíme v následujícím rozhovoru.

Sloupek reprezentanta: Pavel Kubát
(Jana Kubátová, 18.5.2018)
Reprezentanta Pavla Kubáta asi není třeba dlouho představovat. Tento usměvavý
běžec z Hradce Králové, nyní žijící a trénující na severu Čech, je dlouholetým členem
českého národního týmu. Doma má stříbro z akademického MS v Maďarsku, juniorské
zlato z Dánska a dva tituly Píchače roku z Pěkných Prázdnin. Jak lze skloubit OB, práci a
vzdělávací proces? To vše se dozvíte v následujícím sloupku reprezentanta…
Na nominační závody na ME jsem neodjížděl v nikterak oslnivé formě. Dalo by se spíše
říci, že přímo ve formě bídné. Ale což, říkal jsem si, alespoň si odpočinu od monotónního
programu v podobě 7 hodin práce, lehkého proběhnutí (když byla energie) a zbytek dne až do
pozdních nočních hodin psaní diplomové práce. Dráhový test napověděl, že jsem v opravdu
prachbídné formě. Na krátkou jsem se ale dokázal lehce vzchopit (díky bohu, že se skoro
všichni vychybovali). Při klasice vše zachránila až delší volba postupu na sběrnou kontrolu a
druhé místo jen vteřinku za prvním Dýmem. To mi vlilo krev do žil, abych se připravil na
poslední 2 týdny před začátkem ME, pardon, před termínem odevzdání diplomky.
Při zjištění, že mi chybí ještě téměř třetina práce, začínám být značně nervózní. Ideálním
odreagováním je tak poslední úsek na Tiomile, kam letím pouze na víkendovou otočku. V pátek
4. 5. většina repre týmu odjíždí směr Švýcarsko. Já ještě horko těžko dopisuji úvod a závěr
diplomky. V ten samý den pak ve 14:15 zadýchaný a ještě s teplým výtiskem práce dobíhám
do kanceláře sekretářky. Uf, stihl jsem to. Ve 14:30 totiž paní sekretářka odchází na zasloužený
víkend. Jdu si dát dobrý oběd a balím věci na ME. Kde mám sakriš všechny repre dresy? Jsou
ty tam. No, snad mi kluci nějaký zapůjčí….

14:12 diplomka vytištěná, autor tomu sám nevěří
V sobotu o den později už se přesouvám se zbytkem týmu do Švýcarska. Teď už se do
úterka (kdy běžím kvalifikaci na middle) jen trochu rozběhat. Kvalda dopadá dobře – 5. místo
v rozběhu a jasný postup. Další den mi však finále kazí dobrý pocit – mnoho chyb, 43. místo a
propastná ztráta přes 10 minut na vítěze. I tak dostávám šanci poprvé v životě být členem A
štafety. Trochu se toho obávám, protože fazóna opravdu není, ale nakonec chytám šanci za
pačesy a štafetu rozbíhám poměrně solidně. Ztráta 1:17 na prvního a jen s drobným odstupem
na balík. Nakonec je z toho 4. místo, jen těsně za medailí, kdy Dým a Vojťas předvádí dobré
výkony, ale chybí trochu toho štěstí.

4. místo na ME pro trio Kubát-Nykodým-Král
Den nato se běží klasika, která svými parametry 14,9km a 910m převýšení vzbuzuje
respekt. Po půlhodině cítím, že nohy opravdu netáhnou, nestíhám držet krok s ostatními borci,
kteří mne postupně dobíhají o 3 a 6 minut a proto jsem velmi rád, že po 109 minutách
doklopýtávám do cíle. Celkový dojem z ME trochu jako na houpačce – jednou seš dole, jednou
nahoře. Ale já se nevzdávám. Slibuji, že příště si dovezu alespoň vlastní repredresy!
Už jste o tom slyšeli nebo četli. Taky nás to čeká.

GDPR – strašák nebo ochránce?
(Jana Kubátová, 25.5.2018)
Dnešním dnem vstoupilo v platnost Obecné nařízení o ochraně osobních údajů,
tzv. GDPR. Co přinese do lesa mezi červenobílé lampióny? Je potřeba se ho bát? A kde
se dozvíte více informací? Základní přehled níže.
Český svaz orientačních sportů (ČSOS) ve spolupráci s Českou unií sportu (ČUS) a
odbornou orienťáckou veřejností připravil hned několik dokumentů, které mají sloužit jako
odrazový můstek k bezproblémové implementaci tohoto diskutovaného Nařízení nejen pro
členské kluby ČSOS, ale i svaz samotný. Stále se čeká na prováděcí zákon, který v ideálním
případě situaci sportovním svazům trochu zjednoduší.
Jaké dokumenty najdete ve složce Dokumenty GDPR na webových stránkách ČSOS?
 Směrnice o ochraně osobních údajů v ČSOS – která seznamuje členy ČSOS (kluby) a
evidované osoby (závodníky) se způsobem ochrany jejich osobních údajů. Stanovuje
základní principy a povinnosti ochrany těchto údajů v ČSOS. Zavádí pojem Pověřené
osoby ČSOS, Klubový administrátor a Běžný uživatel v systému ORIS. Směrnice též
stanovuje způsob nakládání s informacemi (pod heslem, v tištěné podobě pod zámkem)
a jejich případnou likvidaci.
 Informace o zpracování osobních údajů v ČSOS – je v podstatě analýzou
požadovaných a archivovaných osobních údajů, které ČSOS pomocí svého informačního
a administrativního systému ORIS shromažďuje. Podobnou analýzu by měl provést
každý klub a řádně informovat svou členskou základnu například pomocí informace a
formuláře souhlasu (viz níže).
 GDPR- doporučení k tvorbě rozpisu – dokument s radou pro “vzdálený souhlas”
závodníka s uveřejněním jeho přihlášky, startovního času a výsledku. Závodník by se
měl dopředu dozvědět minimálně to, kde budou tyto údaje vyvěšeny, v jaké podobě a na
základě toho se svobodně rozhodnout, zda se na akci přihlásí či nikoliv. Krátce je zde
probráno i doporučení pro obeznámení závodníků s focením na akci.





GDPR- otázky a odpovědi ke zpracování -dokument vytvořený ČUS by měl odpovědět
na nejčastější dotazy ze sportovního prostředí vyplývající ze zavedení GDPR. Třeba, zda
se má vybrat nový souhlas s poskytnutím osobních údajů po dosáhnutí plnoletosti (ano)
nebo v případě změny jména po svatbě (ne).
GDPR- vzorový formulář pro kluby – posledním dokumentem, který naleznete ve
složce je vzorový formulář pro kluby, který by se měl upravit podle konkrétních klubových
zvyklostí, obsahující i souhlas s poskytnutím osobních údajů.

Je nutné se Nařízení GDPR bát? Ačkoliv za nedodržení GDPR hrozí značné pokuty (20
milionů EUR nebo 4% z ročního obratu), prvním krokem je podle odborníků vždy pokus o
nápravu nevhodné situace. Přesto je dobré brát GDPR vážně a podniknout příslušné kroky.

Z NAŠEHO ARCHÍVU
V roce 1999 jsme si jako OK Chrastava dovolili pořádat mistrovství republiky na krátké trati,
tehdy ještě jednodenní, ráno se běžela kvalifikace, odpoledne finále (v sobotu pořádal
mistrovství na klasice oddíl Slavoj Severotuk Ústí spolu s TJ Doksy v Ostrově u Tisé).
(Chacháček 5/1999)

19.9.1999
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MČR na KT z pohledu závodníka
Ano, právě tak mi byl zadán úkol napsání článku do našeho klubového časopisu. Předlouho
jsem přemítal, jak se této přetěžké úlohy zhostit. Během úvah jsem si uvědomil, že popisovat
klady a zápory by bylo více méně zbytečné, jelikož každý z Vás, pořadatelů, o tom již zajisté
slyšel nebo alespoň četl ažaž, načež jsem se rozhodl napsat článek ve stylu prostého, strohého
a neodborného popisu, jak jsem M ČR na KT zažil z pohledu závodníka.
Na shromaždiště jsem dorazil brzo ráno. Působilo na mě obyčejně (shromaždiště i ráno).
Vyzvedl jsem si Identu. Po chvíli čekání jsem vyrazil do lesa. Mile mě překvapilo občerstvení
před startem v podobě vody. Start na mě působil zvláštním, avšak famózním dojmem. Trať
jsem absolvoval v pohodě, ale nohám se moc nechtělo. Byla taková normální, konec trochu
ošklivý. Výsledky byly hnedka. Zanedlouho jsem si to opět zamířil směr les. Cestu na start
zpříjemnil vodopád. Start byl normální. Trať jsem shledal již zajímavější, obzvláště ji zpestřila
vypečená smyčka uprostřed. Běžel jsem pomalu a rychleji to už nešlo. Langoš byl takový
zvláštní, ale to již počalo vyhlašování. Docela fajn závody. Zažil jsem konflikt s mapou.

Ondra Horáček

MČR na KT z pohledu pořadatele
Příprava pořadatelů na mistrovský závod začala pro některé členy klubu více jak před
rokem. Rozsah přípravných prací nedokážu posoudit. To by měli jiní, ale byl určitě takový, že
před aktéry smekám. Sám jsem byl zapojen až měsíc před konáním s Karlem Čihovským jako
ubytovatel s tím, že ředitel závodu Radim se nemůže zúčastnit ve dni konání závodu a že ho
mám ten den zastupovat. Tím, že Radim zajistil pro všechny požadující nocleh na zemi v
jediné hale, bylo ubytování v kempech po náhodném objevení kempu Zátiší mezi Novým Borem
a Sloupem celkem bezproblémové a to i díky Karlově zpracování požadavků na PC.
O to větší jsem měl strach z ředitelování v den závodu. Nikdy jsem nic podobného nedělal a
neměl jsem tušení, co to obnáší. Absolvování jediné schůzky pořadatelů týden předem mě nijak
neuklidnilo. Složka papírů, které mi Radim předal, obsahovala korespondenci s orgány, které
mohou do pořádání zasáhnout, ač je k samotnému pořádání nepotřebujeme, ale minimálně
musí se závodem souhlasit. Až mě překvapilo, co jich je. Během víkendu se však objevila
pouze policie a místní revírník, a pokud vím, nebyly z jejich strany závažnější výhrady.
V den závodu jsem vlastně už neměl určeno, co dělat a tak jsem přecházel po shromaždišti
a cíli a snažil jsem se alespoň vědět, co se kde děje a zda někde někdo něco nepotřebuje.
Každý odpovědný si však své problémy dokázal řešit okamžitě sám a tak jsem byl v podstatě
bez práce a byl jsem rád za potřebu vyvěsit výsledky či něco pohlídat. Zpestřením tak byly
pouze požadavky něco donést na hlasatelnu a dvě návštěvy. První se dostavili zástupci
Antidopingového výboru ČR s pověřením dle stanoveného klíče odebrat vzorky u 6ti lidí, kteří
se umístili den předem v Tisé. Jedním z nich byl i Michal Horáček. Úsměvný byl požadavek na
uzavřený stan a stůl se židlemi. Byla s nimi řeč a tak postačilo vyčlenění stolu u počtářů, kteří
se uskrovnili a rezervace jedné buňky WC. Nikdo z vybraných se nezpěčoval, pouze jedna
neměla doklad totožnosti a někteří museli vypít větší množství tekutin, než ze sebe na několik
pokusů vyloudili požadované množství.
Druhou návštěvou byla regionální televize. Připravený papír s Petrem Klimplem
vytipovanými favority byl zbytečný, protože kameraman spěchal točit hokej do Liberce, a tak na
ně nechtěl čekat. Přesto asi tři čtvrtě hodiny točil v cíli i v lese a jsem rád, že z těch záběrů,
které natočil čelem ke mně vybral to bez koktání a hlavně, že se pak silně zredukované záběry
objevily i v televizi a to hned v pondělí po závodech v 17.20 na Primě se zdůrazněním významu
SportIdentu.

A na konec proč jsem se vlastně odhodlal napsat bez vyzvání Kryšpína?
V den závodů jsem jako ředitel měl čas a možnost pozorovat jednotlivá pracoviště a musím
všem, kteří se podíleli na přípravě tohoto koncertu poděkovat. A koncert to byl a i svazový
předseda Petr Klimpl při vyhlašování hodnotil závody jako vydařené. Podle mně je potřeba
zvlášť poděkovat těm, co se podíleli na pořádání dlouhodobě, ale úmyslně je nejmenuji, abych
na někoho nezapomněl. Svůj podíl mají však i všichni ti, co se zúčastnili pořádání či jako
sponzoři. Zde bych ty nejdůležitější vyjmenoval:

SportIdent
- určitě způsobil ten největší umělecký dojem
OK Jiskra Nový Bor - náklaďák materiálu a nepostradatelný Vráťa Lamač nám určitě vytrhli trn
z paty
Bukovec software s.r.o s Tomášem Poloprutským rovněž mají podíl na hladkém zpracování
výsledků
OL Team Žitava
- kamarádi, kteří zajišťovali les
Sponzoři pak umožnili, že závod mohl být i po stránce společenské na úrovni a ceny mohly
odpovídat významu závodu. Patří mezi ně :
Preciosa a.s. Jablonec n.N, závod 3 a 7
Crystalex Nový Bor
Tiskárna Mountain, agentura Liberec
Masáková Eva - Likrem
Sport-Glass-Service - Jiří Krafka
Zeměměřický inspektorát Liberec
Nechtěl bych zapomenout ani na špičkového hlasatele Petra Klimpla. Opravdu neznám
nikoho jiného, kdo by s takovým přehledem a elegancí dokázal okomentovat takovýto závod.
Určitě ke spokojenosti účastníků mistrovství přispěla i spokojenost jejich doprovodů, kteří se
mohli zúčastnit veřejného závodu a který celý připravili Gorčicovi s Kopáčky.
Při úklidu po závodě jsem zaslechl poznámku, že jsme si vybrali problémy při Saxbu a že
jsme si z nich alespoň mohli vzít ponaučení. Něco na tom je a jsem rád, že tomu tak bylo a že
jsem mohl být alespoň malinkým nástrojem při tomto vydařeném koncertu.
Díky všem!

Jirka Barták

Z ORIENŤÁCKÉ KUCHYNĚ
AMERICKÉ COOKIES
Účastníci našeho dětského soustředění mohli ochutnat výbornou maškrtku, kterou
vyrobila Irča Danková. Tady máte od ní rozpis surovin, postup vám ráda sdělí.
Ať se vám podaří jako jí.
Americké cookies
1 hrnek polohrubé mouky
1 lžička prášku do pečiva
1 lžička jedlé sody
1 lžička soli
1 lžička skořice
3/4 hrnku rozpuštěného másla
1 hrnek cukru krupice
Dobrou chuť!

1 lžíce medu
1 vanilkový cukr
2 vejce
3 lžíce mléka
3 hrnky jemných ovesných vloček
dle chuti - rozinky, kokos, ořechy

VZDĚLÁVACÍ KOUTEK
JAZYKOVÝ POSED č. 121
S chutí do toho, půl je hotovo! Myslím tím, pustit se do losování.
Nejprve začneme správnou odpovědí. Ta zněla LABEL (vizitka, štítek), tak krátká byla. A kdo si
odnese cenu? Abecedně: Věrka Bradnová, Zdeněk Sychra, Pavluška Vokálová. A cena?
Ubrousky.
A co dál?
Trochu gramatiky neuškodí, a tak si procvičíme přídavná jména. Doplňte věty správným
přídavným jménem. Tajenku přečtete shora dolů podle písmen, vyznačených číslicí. Příklad:
The ________ hospital is two miles from here. (next, nearest) = 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

He has ________ knowledge in programming language. (little, few) 1
Carrie plans to shop for a dress ________ this afternoon. (late, latter) 4
________ persons can own a private jet. (little, few) 1
Tell mi the ________ news. (last, latest) 3
I have a brother. He is ________ than me. (older, elder) 1
He visits the dentist ________ three months. (each, every) 2
We could see someone in the ________ distance. (close, near) 2

8. The ________ hospital is two miles from here. (nearest, next) 4
9. The ________ time I saw him he was in high spirits. (last, latest) 3

SOUTĚŽNÍ KOUTEK
SOUTĚŽ PRO FŠECHNY
Šlechtické rody taky nedělaly problémy. Všechny došlé odpovědi byly správné. Z nich byli
vylosováni a fixy získali Jirka Barták, Věrka Bradnová a Jiřík Nový.
A teď se vrátíme do přírody. Pomalu začíná houbařská sezóna, a proto se ptám. Znáte NAŠE
JEDLÉ HOUBY? Určitě ano, a tak se těším na vaše odpovědi.

A

B

D

E

G

J

H

K

C

F

I

L

1
2
3
4
5
6

BEDLA VYSOKÁ
HOLUBINKA MANDLOVÁ
HŘIB DUBOVÝ
HŘIB KOVÁŘ
KLOUZEK SLIČNÝ
KOTRČ KADEŘAVÝ

7
8
9
10
11
12

KOZÁK BŘEZOVÝ
KŘEMENÁČ OSIKOVÝ
LIŠKA OBECNÁ
MUCHOMŮRKA RŮŽOVKA
RYZEC SYROVINKA
SÍROVEC ŽLUTOORANŽOVÝ

KDO JE TO?
Tak to se ještě nestalo, aby zrůdičku téměř nikdo nepoznal. Proto dávám druhou šanci.
Jak jinak můžete získat nádherně strašidelnej diplom, který zkrášlí váš příbytek. Tak do
příštího Chacháčku, ani o den déle.

ZNÁTE JE?
Nebudu vás dlouho napínat. Mezi Ferdinandovem a Bílým Potokem se nachází Černý potok a
na něm Vodopád Černého potoka. Kdo takto odpověděl, udělal dobře a dostal se do losování.
A ceny v podobě odpuzovače hmyzu (na léto jak dělané) si vyzvedne Jiřík Nový, Zdeněk
Sychra a Alenka Ševčíková.
A protože se našli i tací, kteří si výjimečně nevzpomněli na správnou odpověď, tak si něco
poučného povíme.
Vodopád Černého potoka – vodopád leží na Černém potoce, který má dva prameny pod
Černou horou u rašeliniště Na Čihadle a u Vánoční louky. Vodopád je v nejvyšší části vysoký 7
m a vznikl zaklíněním mohutného balvanu mezi skalními stěnami. Ten rozděluje vodopád do
dvou ramen, která jsou doprovázena řadou kaskád. Okolí je jen těžko přístupné, terén
připomíná pralesní divočinu. Od roku 1999 je oblast vodopádu vyhlášena národní přírodní
rezervací a je součástí Ptačí oblasti Jizerských hor.

Vodopád letní a zimní
Ferdinandov – je částí města Hejnice, vzdálená cca 2 km. Ves byla založena roku 1781 a byla
nazvána po třetím synu majitele panství, hraběte Clam-Gallase. V její horní části bývala velká
papírna a stálo zde i několik mlýnů na řece Smědé a potoce Štolpich. V současné době se zde
nachází několik zajímavostí, např. Arboretum Josefa Eberta, Pamětní deska Járy da Cimrmana
a pozůstatek hasičské zbrojnice.

A jedeme dál. Naše okolí je pestré a zajímavé.
Na jih od Bäumelova kříže se nachází známé rozcestí turistických cest, které znají dobře
například účastníci J 50, a kdysi i my co by kontroloři při této akci. Křižovatka cest je vzdálena
vzdušnou čarou 0,9 km od Bäumelova kříže, 1,1 km od rozcestí Na Hřebínku, 2,5 km od
rozcestí Závory, 6,8 km od rozcestí Na Knejpě a 3,7 km od rozcestí Oldřichovské sedlo
(Hemmrich). A dotaz zní:

Jak se nazývá křižovatka turistických cest, vzdálená necelý kilometr od
Bäumelova kříže?

Bäumelův kříž a detail

A CITÁT NAKONEC…
Jan Werich:
„Smích chytré lidi léčí. A jen blbce uráží.“

ORIENŤÁCKÝ ZPĚVNÍK
DIVOKEJ HORSKEJ TYMIÁN
(Pavel Žalman Lohonka)
C
F
C
1. Dál za vozem spolu šlapem,
F
C
někdo rád a někdo zmaten,
F
Emi
kdo se vrací, není sám,
Dmi
F
je to věc, když pro nás voní
C
F C
z hor divokej tymián.
C
F
C
2. Léto, zůstaň dlouho s námi,
F
C
dlouho hřej a spal nám rány,
F
Emi
až po okraj naplň džbán,
Dmi
F
je to věc, když pro nás voní
C
F C
z hor divokej tymián
C7 F
C
F
Emi
R: Podívej, jak málo stačí, když do vázy natrhám
Dmi
F
C
F C
bílou nocí k milování z hor divokej tymián.
C
F
C
3. Dál za vozem trávou, prachem,
F
C
někdy krokem, někdy trapem,
F
Emi
kdo se vrací domů k nám,
Dmi
F
je to věc, když pro nás voní
C
F C
z hor divokej tymián.

