
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DENÍČEK  
 

4.-5.5.2019    ČESKÝ POHÁR MTBO – MTBO RACING TEAM 

HRADEC KRÁLOVÉ – HRADEC KRÁLOVÉ – PÍSEČNÉ DUNY, 

STŘÍBRNÝ RYBNÍK, HRADECKÉ ALPY  
 

První tři pohárové závody MTBO v roce 2019 pořádali Hradečáci na svých plackách 
jihovýchodně za městem, s centrem u Stříbrného rybníka. Přestože se jednalo o první květnový 
víkend, počasí spíše připomínalo březen, ale tam naštěstí aspoň nesněžilo, jako tou dobou tady 
v Liberci. 

V sobotu dopoledne byl start poměrně daleko, aby mohl proběhnout na louce hromadný 
start po jednotlivých kategoriích. Tratě byly rozděleny do několika okruhů s uzlovou kontrolou. 
Do centra opět větší vzdálenost na vyjetí.  

Odpoledním závodem byla krátká trať, tentokrát v prostoru poblíž centra. Těsně před 
startem se spustil pořádný liják, a ještě více se ochladilo. Zvláštností závodu na krátké trati byla 
mapa v měřítku 1:15000, se kterou jsem se několik kontrol srovnával, protože jsem v ní při té 
tmě v lese nic neviděl. Důvodem byla délka tratí na té rovině, na desítku by se většina nevešla. 

V neděli na klasiku už panovalo o mnoho lepší počasí, což bylo při trochu delších časech 
jenom dobře. Tentokráte byl využit prostor za Biřičkou, kde už není pouze čtvercová síť cest a 
dokonce je tam i nějaká vrstevnice. Na start i z cíle to ale byla opět pěkná štreka. Chvilku mi 
trvalo, než jsem po těch letech opět chytil aspoň nějaké závodní tempo a stíhal mapovat za 
jízdy. I když tady většinou nešlo ani tak o volbu postupu, ale v té rychlosti včas odbočit. 

Pořadatelé se dost prali zejména se starty, hned dva byly špatně umístěné. Měli ale také 
dost hoňku, protože dětské závody byly všechny tři kousek od centra, tak těch závodů bylo v 
krátkém čase vlastně více a pořadatelů málo. Na úvod jsem to odjezdil všechno do 15. místa, 
což celkem šlo. 

Tomáš také nějaké chyby vytvořil, občas i větší, ale i tak si nakonec odvezl kompletní 
bednu. Protože se jezdilo většinou po rovině a slušných cestách, průměry byly celkem dost nad 
20 km/h. Za celý tento víkend jsem při těch třech závodech a přesunech start, cíl, najezdil přes 
100 km ! 

Příště nás v podhůří Krkonoš čekají snad i nějaké ty kopce.  

Jarda Poláků od Tomáše 

 



15.5.2019    KRAJSKÉ KOLO PŘEBORU ŠKOL – ZOOB 

RUMBURK, TJ STADION NOVÝ BOR – RUMBURK-DYMNÍK – 

DYMNÍK-FOTBALGOLF  
 
 

Na první závod jsem se těšila. Jela jsem 
s Káťou Kaškovou do Rumburka. Bylo tam golfové 
hřiště. Běžela jsem kategorii D 10L. Na 6. kontrole 
jsem se ztratila. Ale pak jsem jí našla, bylo mokro a 
chvilku i sněžilo. Umístila jsem se na 18. místě z 24 
dětí. 

 
 
 
 

Anička Karmazínová 

 

17. a 20.5.2019    SVĚTOVÝ DEN ORIENTAČNÍHO BĚHU – 

CHRASTAVA, SMRŽOVKA 
 

Světový den orientačního běhu byl už letos počtvrté. V České 
republice připadl na týden 15. - 21. května. Konečná bilance akcí byla 
výrazně ovlivněna nepříznivým počasím. Přestože některé akce byly 
zrušeny nebo na konané akci bylo méně účastníků než byl 
předpoklad pořadatelů, je konečný součet 71 akcí, 51 pořadatelů a 
9712 účastníků.  

Také náš klub se na tom všem podílel. V pátek 17.5.2019 jsme 
připravili OB bludiště pro třetí a čtvrté třídy chrastavských škol. Na 
uspořádání nám půjčil hřiště Dětský domov se školou ve Školní ulici a 
na rozdíl od jiných akcí té naší přálo i počasí a celé dopoledne svítilo 
sluníčko. Byla se na nás podívat i regionální televize a televize 
Chrastava.  Celkem se zúčastnilo 131 dětí, každé bylo odměněno 
diplomem a perníčkem. 

Aby toho nebylo málo, byla v pondělí 20.9.2019 ve Smržovce 
další akce v rámci WODu, kterou jsme technicky, materiálově a personálně zaštítili. Pro žáky 
paralelních 1., 5. a 6. tříd základní školy i veřejnost byly připraveny 2 tratě s různou délkou v 
Městském lesoparku Smržovka a orienťácké bludiště v areálu Základní školy Smržovka. 
Účastníkům byl představen orientační běh a poté mohly s pomocí instruktorů nebo samostatně 
projít bludiště i obě trasy v parku. Celkem se zúčastnilo i přes deštivé počasí 178 účastníků, 
převážně dětí. Každý byl odměněn diplomem a sladkou odměnou. Nejlepší běžci jednotlivých 
tříd poté i buttonem MS 2021. 

Jelikož bylo pondělí, využili jsme tyto tratě a bludiště i pro trénink našich dětí. 
A ještě trochu statistiky: 
 

rok akce pořadatelé účastníci 

2016 45 32 6832 

2017 54 48 9299 

2018 73 51 10473 

2019 71 51 9712 

 
Celková statistika WOD 2019  - 85 zemí, 2 203 akcí, 398 295 účastníků.    

                Pavluška Vokálová 



17.-19.5.2019    SOUSTŘEDĚNÍ SCM V KAMENICI V ČESKÉM 

RÁJI  
 

Dne 18.5.2019  jsem s jednodenním zpožděním dorazila na soustředění v Kamenici 
v Českém ráji. Po příjezdu jsem se ubytovala a převlékla na dopolední trénink.  Zhruba za 20 
minut jsme vyrazily na trénink, který měl dvě části. První část byla po fáborkách, bez mapy 
s čipem a druhá část byl velice známý kombotech. Po doběhu první části jsem byla velice 
unavená, jelikož bylo dost velké teplo, ale přežila jsem i druhou část.   

Po doběhu jsme se po skupinkách přesunuli zpět a šli na oběd. Po obědě jsme měli 
odpolední klid. Když odpolední klid skončil, připravili jsme se na další trénink, tentokrát štafety. 
Já jsem běžela 2. úsek a byla jsem štafeta číslo 6. Po doběhu našeho 3. úseku jsme skončily 6. 
z 20.  

Po návratu do penzionu následovalo volno až do večeře a jak už bývá zvykem, tak i 
vyhlášení a po vyhlášení miništafetky.  A nemohlo následovat nic jiného, než blbnutí na pokoji a 
spaní.  

Druhý den ráno jsme se probudili a šli na rozcvičku, snídani a přípravu na trénink. 
Trénink byl tentokrát ve dvojicích, jelikož se běželo 2 s 1 čipem. Já jsem měla velice rychlou 
společnici Káju Novotnou. Byla jsem moc ráda, protože mě hodně povzbuzovala a hnala mě 
vpřed.  

Po obědě jsme se oblékli a vyrazili na rozhlednu Čižovku (zachraňovat princeznu). 
Proběhla skupinová fotka a jelo se zase domů. Soustředění jsem si moc užila a už se moc 
těším na další, které se koná v srpnu. Děkuji za to, že jsem tam mohla být.  

Barča Lipenská  

 

18.-19.5.2019    MISTROVSTVÍ A VETERANIÁDA ČR V OB VE 

SPRINTU A SPRINTOVÝCH ŠTAFET – OK LOKOMOTIVA 

PARDUBICE – ČÁSLAV, PARDUBICE – ČÁSLAV, POLABINY 3 

 
 Na atletický stadion v Čáslavi přijíždíme mezi prvními, a tak využíváme nulových front u 
záchodů a občerstvení. Pečlivě si prohlížíme umístěné kontroly, hledáme průchody v plotech a 
promýšlíme, kudy by to mohlo být nejrychlejší. Co kdyby zrovna tenhle postup byl náš a špatná 
volba by nás pak okradla o drahocenné vteřinky!  
 Nejprve vyráží na trať mistrovské kategorie. Hlavně si nezapomenout rychlý SIAC a hurá 
do ulic Čáslavi! Společně s ostatními veterány povzbuzujeme u závěrečných kontrol a 
okukujeme, kudy se běhá. O pár hodin později už zde pobíháme taky. Ačkoli vím, že na první 
kontrolu se nevyhrává, opět jsem to neustála. Totálně se ztrácím a pobíhám kolem startovního 
lampionu neschopná se zorientovat. Pak už to byl jen úprk ulicemi, žádné zapeklité volby. 
Přesto jsem ještě před cílem nechala svou blbostí pár dalších vteřin. Velký úspěch slavila Týna 
Matyášová, která, ač ještě čtrnáctka, běžela šestnáctky a ze čtyřiceti tří závodnic skončila 14.-
15.  
 Před nedělními štafetami jsme si ještě prohlédli Kutnou Horu, přespali ve Slatiňanech a 
ráno zvládli krátký výlet do pískovcových skal Škrovád. Mistrovství štafet se konalo 
v Pardubicích v městské části Polabiny. Byl to hrozný leťák. Veteráni měli před svým závodem 
možnost sledovat velkoplošnou obrazovku s mapou a postupy, tak už to nebylo takové 
překvapení. Bojovali jsme jako lvi a nakonec jsme odjížděli s bramborovou medailí, o které se 
nám před závodem ani nesnilo. Cestou domů jsme si ještě pochutnali na zmrzlině a třešničkou 
na dortu byl výstup na Zebín.  

 Katka Kašková 



18.5.2019    NÁVŠTĚVA KRČKOVIC  
 
 Tak tentokrát nám do bot nepršelo. A to nejen seshora. Opravdu se nás sešlo hodně a 
taky to ve výsledkové listině bylo vidět. Listí shrabáno, kuchyň, záchody a sprchy zářily čistotou, 
materiál přestěhován kam patří, stany stály na svých místech, ohniště hořelo, buřty voněly. A 
taky i ten Karel měl zase narozeniny. Díky všem zúčastněným a doufám, že i výsledky naší 
práce ocení naše ratolesti ve třech prázdninových turnusech.  
 

 
 
 

26.5.2019    OBLASTNÍ ŽEBŘÍČEK – OOB STADION NOVÝ 

BOR, KOB KAMENICKÝ ŠENOV – NOVÝ BOR – VYHLÍDKA  
 

26.5.2019 se konaly závody pořádané Novým Borem. Byla to neděle, druhý den 
dvoudenních závodů, takže někteří (například já) byli po předešlé klasice lehce unaveni.  Ale i 
přesto jsem nastoupila do závodu s tím, že ze sebe vydám to nejlepší a taky se mi to na 
začátku dařilo, hned na první kontrolu jsem doběhla své dvě soupeřky. Bohužel na šestou 
kontrolu mě síly opustily a jedna ze soupeřek zrychlila, aby dohnala ztrátu a nakonec se jí to 
podařilo, byla asi o minutu rychlejší díky mojí chybě na sběrnou kontrolu, kdy jsem zmateně 
vyběhla z lesa a vydala se na opačnou stranu. Nakonec jsem skončila 7. z 16. 

   Sofi Tomanicová  

 

 
 
 

29.5.2019    ZÁCHRANÁŘSKÝ ZÁVOD  
 
 Opět už po několikáté jsme pomohli kateřinskému učňáku při uspořádání závodu pro 
záchranářské učně. Tentokrát se celé odehrávalo z verandy haciendy Oldy Přindového 
v Bedřichově a v jejím bezprostředním okolí. Naše pomoc spočívala v zapůjčení materiálu, 
zajištění startu, cíle, výsledků a zapůjčení dvou členů OK CHA.   

Olda měl připraveny 2 tratě na mapě Viklan. Některým klukům a holkám trvalo hodně 
dlouho, než se poprali se všemi kontrolami, ale zápočet snad všichni dostali.      
 



1.-2.6.2019    CELOSTÁTNÍ ŽEBŘÍČEK + ZEMSKÝ ŽEBŘÍČEK-

ČECHY-ZÁPAD + OBLASTNÍ ŽEBŘÍČEK – OOB KOTLÁŘKA, OK 

DOKSY – NOVÁ SKALKA – SELSKÁ ROKLE, DLOUHÝ DŮL, 

JEZÍRKO  
 

 V sobotu jsme vyrazili na první 
závody žebříčku B – Čechy - západ, které 
se konaly v Doksech. Když jsme dorazili na 
shromaždiště, vzala jsem si věci do lesa a 
šla na start. Na začátku tratě se mi celkem 
dařilo, ale po páté kontrole přišel zvrat. 
Srovnala jsem si mapu a vyběhla, ale více 
vpravo než jsem měla, takže jsem doběhla 

k jinému údolí a začala bloudit. Naštěstí mi jedna hodná paní z jiné země ukázala na mapě, kde 
jsem, a tak jsem poté kontrolu našla. Potom už následovaly jen malé "chybky" a neschopnost 
běžet. V celkových výsledcích jsem skončila na osmém místě. 
          V neděli před závodem to probíhalo velmi podobně, akorát jsem čekala déle. Běželo se 
mi mnohem lépe, a to nejen kvůli tomu, že to byla krátká trať, ale hlavně kvůli menšímu 
převýšení. Alespoň my v D14 jsme museli vylézt jen jeden prudší kopec, jinak jen pár dalších, 
ale mírných kopečků. Když jsem doběhla, tak jsem byla průběžně na prvním místě, a tak to 
skončilo i po doběhu poslední závodnice v mé kategorii. Po vyhlášení všech kategorií jsme jeli 
domů. 

Týna Matyášová  

 

1.-2.6.2019    MISTROVSTVÍ ČR V MTBO NA KRÁTKÉ TRATI 

+ ČESKÝ POHÁR MTBO – OOS TJ SPARTAK VRCHLABÍ – VES 

SVATÉ KATEŘINY, CHOTĚVICE – BUDDHOVY KAMENY, 

KRÁLOVSTVÍ  
 

O víkendu 1. a 2. 6. jsem jel s tátou na MTBO závody do autokempu u Vsi Svaté 
Kateřiny u Hostinného. Závody pořádal orientační klub z Vrchlabí. Centrum závodů bylo v údolí. 
V sobotu se jela krátká trať a v neděli klasika.  

V sobotu jsme jeli na start hodně do kopce. Závod jsem nezkazil, ale udělal jsem tam 
minimální chybu a to mně zařadilo na druhé místo. Ve výsledcích jsem skončil teda druhý.  

Nedělní závod jsem jel úplně bez chyby, jen pátou kontrolu jsem o pár metrů přejel. Ale 
stejně jsem vyhrál.  

Závody se mi moc líbily a s tátou jsem si to moc užil..:-)! 

  Tomáš Polák od Jardy  

 
Po prázdninách pořádá Jičín MTBO závody z kempu v Lužanech, dobrá příležitost 

vyzkoušet si OB na kolech i pro další členy OK CHA !!! 
 

 
 



9.6.2019    CHRASTAVSKÉ SLAVNOSTI  
 
 Zase spokojenost, že jsme stan s vlajkou nestavěli na náměstí zbytečně, že roznešené 
kontroly po Chrastavě a Paraďáku splnily svůj účel a neztratily se, že odstavené pódium před 
výbor tolik nerušil a stánky fungovaly celé nedělní orienťácké dopoledne. Za vše mluví mejl od 
Evy, který máte před sebou: 
 
Dobrý den, ahoj.  
Dnešní dopoledne OK CHA při Chrastavských slavnostech bylo opravdu úspěšné. Nejenže 
krásně svítilo sluníčko a lampionky na kontrolách zůstaly na svém místě, ještě navíc přišla 
spousta nových lidí seznámit se s orienťákem. Asi se z toho možná vyvrbí i noví dětští členové. 
Po Chrastavě pěšky či na kole se vydalo 80 dospělých a dětí. Kolaři si pochvalovali kontroly v 
Paradýzu. Na náměstí s čipem o nejrychlejšího píchače se zúčastnilo 50 osob (každý je počítán 
jen jednou, i když někdo si to kvůli zlepšení času zkusil i vícekrát). Uzavíraly se sázky a časy se 
zkracovaly, že chlapi Březinovi? Vládla příjemná nálada a pohoda. 
Chtěla bych poděkovat za pomoc Rudovi, Kryšpínům, Jirkovi Bartákovi, Pavlíkům, Tomáši 
Dankovi, Honzovi Březinovi a Petru Holanovi. 
Tak příští rok zase! 

    Zdraví Eva Kašková 
 
 

15.-16.6.2019    ZEMSKÝ ŽEBŘÍČEK-ČECHY-ZÁPAD – OOB 

MLOK MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, OOB RADIO-ELEKTRONIKA CHEB – 

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ – KAMZÍK, PSTRUŽÍ JEZÍRKO, NIMROD, 

POLOM  
 

Po delší době se z druhé strany mého mobilního telefonu ozval podmanivý hlas Kryšpína 
a mně bylo jasné, co nastane – článek do Chacháčku. Moje paměť už ovšem není to, co bývala, 
a tak Vám přináším jen report několika vzpomínek. 

 

 
 
Co si tedy vybavím pod Bčky v Mariánských Lázních? 

 Díky našemu geniálnímu přihláškovému systému jsem po dobu víkendu mohla používat 
honosné/pejorativní* označení VA (vedoucí akce). 

 Ač jsme měli trochu potíže zmáknout dopravu a ubytování dle požadavků v systému, 
všichni klubáčci dojeli a nikdo nespal na zemi . 

 Přijely jsme s Eliškou na prezentaci včas, což mě mile překvapilo. Ostatní členy klubu asi 
taky. 

 Výlet na Kladskou, pramen Smraďoch a Farskou louku vřele doporučujeme. 



 Největší odborníci na místní lázeňskou kolonádu jsou Gorčicovi - za necelé dvě hodinky 
nás s Eliškou provedli po krásách i zavedli do příjemné restaurace na večeři. 

 Letos ty klasiky nějak bolí (tady to bylo taky dlouhé, ale na 108 minut v Doksech jen tak 
něco mít nebude). 

 Skvělé ubytování campu La Provence – chatky s dvojmístnými pokoji se samostatnými 
vstupy, čisté a moderní zázemí.  

 Terény MS 1991 jsou opravdu zábavné a mají orientačně co nabídnout. 

 Týna Matyášová si dala vítězný víkendový double! 
 

Krásné léto plné borůvek, hub, sluníčka, pohody a skvělých OB zážitků přeje 

Janča Kubátová 

 
*nehodící se škrtněte 
 
 

19.6.2019    OLYMPIJSKÝ BĚH MILÍŘE – ČSOS – MILÍŘE – 

T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH  
 

Přihlásili jsme se s rodinou na olympijský běh v OB, který se konal na Milířích 19.6.2019. 
Já jsem běžela nejjednodušší trať (3 km), mamka s taťkou a s bráchou běželi střední trať, která 
byla 5,5km dlouhá. 

Když jsme přijeli, vyzvedli jsme si startovní číslo a startovní balíček. V něm bylo tričko a 
energeťák. První do lesa šel brácha, potom mamka, po ní já a nakonec taťka. Já jsem se hned 
na první kontrole ztratila, ale pak jsem zbývající kontroly našla. Bohužel během závodu pršelo. 

Když jsme doběhli, bylo vyhlášení. Já jsem se umístila na 3. místě. Dostala jsem medaili 
a tričko. 
S pozdravem 

  Tonička Březinová a spol. 

 
 

 

22.-23.6.2019    MISTROVSTVÍ A VETERANIÁDA ČR V OB NA 

KRÁTKÉ TRATI – OOB TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV – 

MARKOUŠOVICE – ČÍŽKOVY KAMENY, HORNÍ PANSKÁ, KOZÍ 

KAMENY  
 

„Vrcholem jarní sezony“ nazvali pořadatelé na svém webu závody třetího červnového 
víkendu, prý s unikátním terénem plným kamením, hustou sítí cest, apod. A protože jsme 
z Chrastavy a v trutnovských prostorech jsme závodili, věděli jsme své. Čekali jsme, že to bude 
mapařsky zajímavé a náš výkon bude záležet na tom, jak je zmapováno, postaveno, jak se 
vyspíme, atd., prostě na spoustě až zdánlivě nesouvisejících detailech. Některé jsme mohli 
ovlivnit sami, jiné ovlivnit nešlo. A tak jsme vyrazili dobývat vrchol jara. 



   První ránu do dobré psychiky některým 
způsobila zvěst, že na ubytování bude suchý 
záchod (bylo vyřešeno organizačně, někdo 
měl, jiní ne). Další, kde bude večeře a co se 
bude jíst – také hladce proběhlo – díky 
Dominiko!, jahodové orgie se vydařily. Jana 
dopravila stany ve spolupráci s pořadatelským 
odvozem (1500m a 100m převýšení) na 
shromaždiště.  Počasí výborné – cca 23 
stupňů a větřík, jídlo a pití zajištěno. No, a že 
by si někdo odvážil stěžovat na práci (dabl) VA 

se mi nedoneslo. Zbytek už záležel na každém jedinci, jakou pohodu bude mít a jak se 
popasuje se situací. 

A teď už k vlastnímu závodu, resp. dvojzávodu. Jak je všeobecně známo, v současnosti 
jsou pořádána mistrovství republiky formou: – v sobotu kvalifikace (některé nabušené kategorie 
běží v několika skupinách A, B, …) a v neděli vlastní finále. O tituly se bojuje ve finále A a kdo 
se neumísti správně v sobotní kvalifikaci, běží v neděli finále B nebo i C. Takže z toho je 
zřejmé, že pro někoho je nejdůležitější kvalifikace v sobotu. A letos byla. 

Vlastní závody probíhaly v prostoru Čížkových kamenů u Trutnova. Terén někde 
připomínal liberecký Žulák v horních partiích nebo i Fojtku. Polohorská vegetace, kameny, 
kamenná pole a v závěrečné doběhové části „náhorní placka“. 

Výsledkově jsme kvalifikací neprošli až na výjimky nijak slavně. Do A-ček se probojovalo 
8 našich členů (a byli i tací, kteří v to nedoufali a přesto se tam dostali), což je 50% startujících 
v Mistrovství nebo Veteraniádě… Celkově pro dablVA byly sobotní výsledky rozčarováním a 
doufáním v lepší příští. 

Výsledky kvalifikace: D21 - 15. Kubátová J. (sk. B, celkově 91 závodnic ve čtyřech 
skupinách), D35 - 1. Kašková K. (se 4min. náskokem, z 29), D40 - 6. Krtičková M., 9. 
Pachnerová D. (z 37z.), D50 - 20. Pavlíková P. (z 36z.), D60 - 19. Bradnová V., 23. Kadavá E. 
(z 31z.), D65 - 8. Ševčíková A., 9. Šaffková Z. (z 18z.), D70 - 5. Kašková E. (ze 7z.), H18 - 13. 
Bek J. (sk. C, celkově 75z.), H50 - 15. Vydra I. (z 65z.), H55 - 18. Gorčica P. (z 57z.), H60 - 36. 
Kaška R. (z 44z.), H65 - 28. Ševčík M., 38. Pavlík M. (z 49z.). A pro úplnost v nepostupových 
tratích v T3 - 64.Ježková B., 83. Krtičková E., T5 - 33. Ježek L., 57. Gorčicová E. 

Tak jsme s očekáváním lepšího zítřka druhý den nastupovali do finálových bojů, kde 
jsme očekávali vesměs vylepšení nebo alespoň udržení pozic. No, dopadlo to „fše-li-jak“. 
Nakonec na bednu vystoupala jen Zuzka Šaffková, která po zaváhání na první kontrole stihla  
ještě vybojovat bronzovou medaili i přesto, že do lesa vybíhala jako první z kategorie, a proto ji 
patří obrovská gratulace k takovému výkonu. Ostatním se až tak nedařilo. Nějaká zlepšení byla, 
ale našly se též pohoršovačky, tak je celkové hodnocení mistrovství neurčité. Prostě máme už 
za sebou i úspěšnější akce, kde jsme zaznamenali úspěšnější účast výpravy… 

Na podzim nás čeká mistrovství na klasice pořádané u sousedů – pořadatelem je TJN. 
Očekáváme těžké závody v nám blízkých terénech. A tak se snad bude dařit lépe. Taky se 
snad objeví další závodníci oddílu na tomto „vrcholu podzimní sezony“. Ještě je čas potrénovat 
DablVA = milan + alena Ševčíci  
– pokud někdo neví proč dablVA ,-  tak je to jasné, páč všecko jsme prováděli společně, i když 
Milan byl určen VA na sobotu a Alena VA na neděli a tím jsme se stali dvojjedinní hodnostáři. 
Něco podobného se objevuje i v božské podobě na celém světě (Díky Péťovi rosteme). 
PS.: pro statistiky: Jak to bylo ve finále? Celkově i v dílčích finále neáčkových? 
D21 - 55. Kubátová J. (7.fiC), D35 - 5. Kašková K., D40 - 6. Krtičková M., 7. Pachnerová D., 
D50 - 22. Pavlíková P. (3.fiB), D60 - 24. Kadavá E. (9.fiB), disk Bradnová V. (fiB), D65 - 3. 
ŠAFFKOVÁ Z., 5. Ševčíková A., D70 - 6. Kašková E., H18 - 76. Bek J. (40.fiC), H50 - 13. Vydra 
I., H55 - 14. Gorčica P., H60 – 31. Kaška R. (10.fiB), H65 - 29. Ševčík M. (5.fiB), 39. Pavlík M. 
(16.fiB). Pro úplnost v T3- 52. Ježková B, 62. Krtičková E., T5- 28. Ježek L. 
Kdo nemá (fiB) startoval ve finále A. 

                            DablVA – Alena a Milan Ševčíkovi 



24.-27.6.2019    LETNÍ OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE 2019 

– SLAVIA LIBEREC ORIENTEERING – LIBEREC – LESNÍ 

KOUPALIŠTĚ  
 

V rámci LODM se konaly i tři závody orientačního běhu – sprint v areálu vysoké školy, 
krátká trať u lesního koupaliště v Lidových sadech a sprintové smíšené štafety ve sportovním 
areálu ve Vesci. Náš kraj reprezentovala mezi staršími dívkami i naše Klubačka Týna, a to 
velice dobře. Předkládáme před vás článek, který vyšel na stránce města Chrastavy v rubrice 
Sport.  
 

Vynikající úspěch Kristýny Matyášové 

  

 
  
V těchto dnech 23.-27. 6. probíhá 9. letní olympiáda dětí a mládeže ČR, kterou hostí Liberecký 
kraj s centrem v Liberci. Z celé republiky se sjelo 4500 závodníků a jejich trenérů, aby se utkali 
v 15 druzích sportu. 
Mezi nimi figuruje i jméno naší chrastavské Kristýny Matyášové z OK CHA, která na základě 
svých dlouhodobých výsledků byla vybrána, aby reprezentovala Liberecký kraj v orientačním 
běhu. 
V pondělním sprintu se jí příliš nevedlo, skončila 15. z 28 nejlepších českých závodnic. Zato v 
úterý ve velkém vedru a těžkém terénu v lesích nad libereckým lesním koupalištěm se jí 
zadařilo a získala STŘÍBRNOU MEDAILI na krátké trati. Gratulujeme a máme velikou radost. 
Týno, děkujeme. Večer jsme jí s chutí a nadšením tleskali při slavnostním předávání medailí 
před libereckou radnicí. 
  

 
 
A ještě dodáme – ze štafet si Týna odnesla bronzovou medaili. 



Další činnost telegraficky 
 
☼ Mapové tréninky zdárně proběhly za vydatného přispění dalších členů klubu (včetně KB) 

a autobusu s řidičem značky Šimon – všem z celého srdce a hrdla děkujeme. Jenom 
Vojta Tůmů byl trochu zklamán, když při tréninku buřtíků nikde nebyl oheň a klacky na 
opékání.  

 
 
☼ Děkujeme i Zdeňkovi Sychrovi za aktualizace hromadných adresářů (za přispění dalších 

členů klubu). 
 
 

ZPRÁVIČKY  
 

GRATULACE  
 
 Úvodem gratulujeme všem, kteří díky výborným studijním výsledkům byli přijati na školy 
středního a vyššího věku. Věřím, že jim pýcha nestoupne do hlavy a uvidíme se i na závodech 
s naším milovaným klubem.  
 
A teď oblíbená narozeninová rubrika, tentokrát prázdninová a trochu poprázdninová. 
 
Srpen         

5.8.  Věrka Bradnová 
5.8.  Jarda Polák 
6.8.  Pavel Gorčica 
8.8.  Ruda Kaška 
19.8.  Bětka Legátová 

 
Září 

2.9.  Vojta Vokál 
3.9.  Vašek Bradna    
5.9.  Vojta Tůma 
11.9.  Adélka Schröterová 
13.9.  Štěpka Diener 
21.9.  Honza Štverák  
21.9.  Verča Šulcová    
22.9.  Verča Houdová 
26.9.  Eva Lipenská 
27.9.  Eva Kašková 
27.9.  Dan Vejstrk 
28.9.  Jáša Krtička 
30.9.  Honza Štěrba 
 
 Nulu nebo pětku na konci mají kulatí Bětka, Vojta V. a Eva L. Všem, včetně nekulatých 
přejeme hodně štěstí a hlavně to zdraví.  



AUTORKA OBÁLKY 
 

Když dojdou obrázky, Pavluška nezklame. A tak máte možnost se pokochat letním 
sluníčkem. Takže celým jménem – autorkou je Pavluška od Kryšpínů. Díky za vytržený trn 
z paty.  
 
 

PŘÍJMY A VÝDAJE  
 
 Začneme příjmy, ať vás dobře naladíme: 
Grant města Chrastavy – 35 000,- Kč, 
Dotace MŠMT – 84 700,- Kč, 
Příspěvek za WOD Chrastava – 2 000,- Kč, 
Příspěvek za záchranáře – 1 500,- Kč, 
Příspěvek za Chrastavské slavnosti – 2 000,- Kč. 
Na cestě je ještě příspěvek za WOD Smržovka – 2 000,- Kč a za Dny orientace v přírodě – 
2 000,- Kč. 
 
Výdaje – 13 000,- Kč za autobus Šimon. 
 
 

NÁSKOK DO PŘÍŠTÍHO ROKU  
 

Byly zveřejněny konečné výsledky Jarního žebříčku mládeže Ještědské oblasti a v něm 
si vyběhali pro rok 2020 licenci B: D12 Bára Lipenská, D14 Týna Matyášová, D18 Vendy 
Růžičková, H14 Karel Březina, H14 Filip Kučera. Gratulujeme. Ostatní mají ještě možnost v 
podzimní části žebříčku.  
 
 

VÝSLEDKY ZE SVĚTOVÝCH AKCÍ  
 

Světový pohár v OB – 7.-11.6.2019 – Helsinky, Finsko  

 
Krátká trať 
Ženy  1. Alexandersson (SWE) 29,54, 2. Gemperle (RUS) 31,32, 3. Teini (FIN) 31,53, 
  27. Kosová 35,55, 36. Horčičková 37,01, 61. Indráková 39,51, 62. Mechlová 39,54 
  65. Čechová 40,44, 66. Janošíková 41,11 
 
Muži  1. Bergman (SWE) 30,20, 2. Tranchard (FRA) 31,23, 3. Lundanes (NOR) 31,51,  
  8. Král 32,42, 46. Nykodým 36,50, 48. Minář 36,59, 59. Kubát 38,40, 72. Sýkora  
  40,13, 79. Kubelka 40,43 
 
Stíhací závod 
Ženy  1. Alexandersson (SWE) 88,43, 2. Teini (FIN) 90,14, 3. Olaussen (NOR) 91,19, 
  45. Kosová 101,31, 51. Horčičková 104,49, 63. Janošíková 111,49, 67. Mechlová  
  112,16, 73. Čechová 113,50 
 
Muži  1. Bergman (SWE) 102,38, 2. Tranchand (FRA) 104,36, 3. Daehli (NOR) 104,42, 
  7. Král 105,22, 39. Kubát 116,42, 40. Minář 116,45, 41. Nykodým 116,48, 63. Sý- 
  kora 123,52 
 
Sprintové smíšené štafety  

1. SWE 50,53, 2. SUI 51,24, 3. CZE (Kosová, Nykodým, Král, Janošíková) 51,47 



Mistrovství Evropy v MTBO – 8.-10.6.2019 – Wroclaw, Polsko 

 

 
 
Sprintové smíšené štafety  

1. CZE (Kubínová, Ludvík, Bogár) 115,31, 2. RUS 116,45, 3. FIN 118,26, 5.  
CZE (Staňková, Hradil, Stránský) 121,05, 14. CZE (Nováková, Wohanka, Hašek) 

  126,59, 26. CZE (Musilová, Králová, Březinová) 146,44 
 
Sprint  
Ženy  1. Kubínová 21,06, 2. Sogaard (DEN) 22,23, 3. Larsson (SWE) 22,31, 14. Králová  
  24,35, 20. Staňková 24,49, 21. Březinová 24,50, 26. Nováková 25,02, 33. Musilo- 
  vá 25,34 
 
Muži  1. Malsroos (EST) 20,47, 2. Bogár 20,50, 3. Gluhov (RUS) 21,15, 17. Hradil 22,10, 
  19. Hašek 22,12, 42. Stránský 23,56, 45. Wohanka 24,18  
 
Hromadný start 
Ženy  1. Sogaard (DEN) 66,15, 2. Dallimore (GBR) 68,37, 3. Stengard (FIN) 68,46, 7. 

Kubínová 72,22, 16. Nováková 75,19, 27. Staňková 79,12, 31. Musilová 82,47, 35. 
Králová 91,05 

 
Muži  1. Foliforov (RUS) 72,18, 2. Kaskinen (FIN) 72,41, 3. Garcia (ESP) 73,20, 4. 

Ludvík 73,36, 6. Hradil 73,40, 19. Stránský 75,17, 21. Wohanka 75,20, 22. Hašek 
75,35 

 
 

Mistrovství Evropy dorostu v OB – 27.-30.6.2019 – Grodno, 

Bělorusko  

 
Klasika  
D 16  1. Karlová 39,44, 2. Niggli (SUI) 40,54, 3. Czako (HUN) 41,45, 19. Mulíčková 

53,43, 41. Vávrová 62,35, 54. Smolková 68,36  
D 18  1. Gardonyi (HUN) 47,44, 2. Kuze (LAT) 49,52, 3. Scheele (NOR) 51,11, 7. 

Dittrichová 54,13, 10. Semíková 56,43, 31. Chrástová 65,00, 52. Pekařová 73,40  
 
H 16  1. Šimša 46,41, 2. Chaloupský 47,13, 3. Ronkainen (FIN) 49,22, 11. Vitebský 

53,50, 63. Valík 74,43 
H 18  1. Jonas (HUN) 56,52, 2. Basset (FRA) 57,26, 3. Seppa (FIN) 58,03, 11. Janovský  
  63,17, 14. Malačka 63,34, 70. Zalaba 84,27 
 
Štafety  
D 16  1. FIN 105,14, 2. RUS 106,03, 3. SUI 106,30, 4. CZE (Karlová, Vávrová, 

Mulíčková) 110,12 
D 18  1. FIN 103,27, 2. HUN 105,33, 3. SUI 105,43, 5. CZE (Dittrichová, Chrástová, 

Semíková) 113,33 



H 16  1. CZE (Chaloupský, Šimša, Vitebský) 93,25, 2. RUS 93,45, 3. LIT 96,20 
H 18  1. FIN 94,35, 2. HUN 95,58, 3. SWE 96,49, 10. CZE (Metelka, Malačka, Janovský)  
  114,13 
 
Sprint  
D 16  1. Mulíčková 9,05, 2. Sudol (POL) 9,11, 3. Mag (HUN), Karlová 9,19, 7. Smolková   
  9,28, 36. Vávrová 10,48 
D 18  1. Kristiansson (DEN) 11,12, 2. Petrova (BUL) 11,43, 3. Riazanova (RUS) 11,55, 

14. Dittrichová 12,31, 40. Chrástová 13,30, 54. Semíková 14,04, 65. Pekařová 
14,33 

 
H 16  1. Kunckel (GER) 8,57, 2. Schaerer (SUI), Aleksandrov (RUS) 9,06, 7. Vitebský  
  9,15, 10. Šimša 9,22, 23. Valík 9,39, 24. Chaloupský 9,40 
H 18  1. Kurzyp (POL) 11,37, 2. Szabo (HUN) 11,38, 3. Johansson (SWE) 11,41, 11. 

Janovský 121,12, 24. Malačka 12,28, 28. Zalaba 12,34, 33. Metelka 12,41 

 
 
 
 

ZAJÍMAVOSTI  
 

ZAJÍMAVOSTI Z O-NEWS  
 

Započaly přípravy k MS 2021 

(Honza Picek, 23.5.2019) 
 

 
 
Mistrovství světa v orientačním běhu v roce 2021 se bude konat v České republice. To už 
ví skoro každý český orientační běžec. Jaké další plány už představili 
pořadatelé? Poslední půl rok se přípravy výrazně posunuly a řada věcí již může znát 
veřejnost. 

Centrem celého klání budou Doksy. Toto pětitisícové městečko nabízí řadu ubytovacích 
kapacit, a to jak pro závodníky pro Mistrovství světa a doprovodné týmy, tak pro závodníky 
doprovodných šestidenních závodů, fanoušky či další příznivce OB. Obě skupiny sice budou 
mít své vlastní zázemí na trochu odlišných místech, pojítko však bude kromě závodů večerní 
vyhlašování v centru Doks s doprovodným programem. Datum závodů je pro trávení dovolené 
s orientačním během ideální – 3. – 10. července 2021. Díky dvěma státním svátkům tak není 
potřeba tolik dovolené jako při běžném pracovním týdnu. Zároveň z Doks je to blízko do 
závodních destinací. Jednou z lokalit by mělo být Kokořínsko, druhou pak Jizerské hory. 
Doprovodné závody, které se budou pojit s MS, se do většiny terénů také podívají. Stejně jako 



letošní MS v Norsku se jedná o MS pouze v lesních disciplínách, a tak nejprve na programu 
bude kvalifikace a finále na krátké trati, po dni volna štafety a celý šampionát uzavře klasická 
trať. 16. května byla již spuštěna webová prezentace MS, kde najdete základní informace o 
šampionátu. Na přelomu června a července vyjde první Bulletin, kde najdou závodníci, ale i 
diváci, první porci ucelených informací, včetně revidovaných embargovaných prostorů.  

Celou značku a logomanuál Mistrovství světa v orientačním běhu vytvořil tým pod 
vedením Petra Hostaše. “Představa emocionálního vypětí od nervozity po extatickou 
radost z úspěchu, to vše se objevila jako potencionální inspirace pro vznik brandu na 
WOC 2021. Zásadním momentem se stává fakt, že se jedná o lesní mistrovství, relativně 
mladý koncept, kdy jsou vyřazeny sprintové a městské disciplíny a celý sport se vrací ke 
kořenům. Doslova. Do hlubin lesů, délek, které berou dech a převýšení, které se nezdá 
reálné,” uvádí autor, který je podepsaný pod řadou projektů v českém orienťáku, zmiňme 
například dresy pro českou reprezentaci nebo videa propagující orientační běh. 

Od ledna se již schází pravidelně výkonný organizační výbor. V něm usedá například 
Jana Kubátová (sekretář OV, administrativa), Daniel Wolf (zodpovědný za sportovní část 
MS), Matěj Burda (arény), Dominika Pachnerová (HR, VIP, ubytování a další), Mirek Kalina 
(šéf doprovodných závodů) nebo David Procházka (sociální sítě a grafika) a další. Celé jednání 
řídí předseda OV Jan Picek. Vedle toho funguje poradní orgán (supervizorský tým), který vede 
Petr Klimpl a zde kromě něho usedá také Jiří Šubrt, Jan Picek a nově starostka Doks paní Eva 
Burešová. Národním kontrolorem je Adam Chromý, jeho asistentem Jan Fiala. Mapařský tým 
vede Aleš Hejna. Rozpočet celé akce se pohybuje k 20 milionům Kč. Televizní vysílání se bere 
již jako standard, připravují se tři přímé přenosy ze všech finálových závodů s renomovaným 
režisérem a producentem Karlem Jonákem.  

Mistrovství světa ale není jen o týdenní akci, ale o dalších principech, které se k MS pojí. 
Podtitulem závodů je “návrat ke kořenům snoubený s nejnovějšími technologiemi”. Jak již bylo 
výše uvedeno, MS bude pouze v lesních disciplínách, tedy tam, kde OB vznikl. Pořadatelé se 
vracejí do regionu, kde bylo MS v roce 1972, tedy téměř po 50 letech. Celé zázemí nejen pro 
závody, ale i tréninkové kempy či nominační závody bude uprostřed lesů u Máchova jezera. 
Závodníci z hotelů tedy nebudou vycházet na rušnou ulici, ale do přírody. Pořadatelé také 
dávají velký důraz na ekologii. Arény budou postavené tak, aby co nejméně znečišťovaly místní 
prostředí. V kempech i aréně bude tříděný odpad, ekologické přípravky, minimalizovat se bude 
tištěný materiál. Pořadatelé deklarují, že využijí moderní nástroje k zjednodušení organizace i 
závodu. Placení platební kartou v centru závodu či u prezentace považují za samozřejmé, měla 
by být i vytvořená mobilní aplikace se všemi důležitými informacemi na jednom místě. 
 

 
 
Krásná krajina v okolí Máchova jezera přivítá ty nejlepší orientační běžce z celého světa. 

https://woc2021.cz/


Vedle MS bude orientační běh představován jako moderní ekologický sport ve školách, 
místních komunitách zejména před akcí a také během MS. Ta úplně první akce proběhla již v 
pondělí 20. května, ve Smržovce. Obecně by měla vzniknout řada nových výukových map nebo 
areálů pevných kontrol v blízkosti MS. Stejný tým uspořádá i Euromeeting v termínu 4. – 6. září 
2020 na stejném místě, tedy v Doksech, což by měla být generálka na šampionát v roce 2021. 
Vedle podobných terénů budou i stejní stavitelé a mapařský tým. Čeští závodníci budou mít o 
víkendu 5. – 6. září na stejném místě Žebříček A. 

Je to již čtvrtý šampionát v orientačním běhu, který bude uspořádán na území Česka. 
Ten první, v roce 1972, se odehrál ve stejném regionu jako je plánován ten v roce 2021. V roce 
1991 hostily MS v OB Mariánské Lázně. Poslední uspořádaný šampionát na našem území byl 
v roce 2008 v okolí Olomouce. Právě díky tomuto šampionátu se výrazně nastartovala 
spolupráce s Českou televizí a přinesla řadu významných úspěchů. Co přinese další MS na 
našem území? To uvidíme po termínu 3. – 10. července 2021. 
 
 
 

Z NAŠEHO ARCHÍVU  
 
A už jsme se při našem vzpomínání dokodrcali do Ročenky 1995. I v prvním roce našeho 
působení jsme navštívili Hrabětice. To byly ještě časy, když na horách touto dobou býval už 
sníh. 
 

1.-3.12.1995    HRABĚTICE ANEB PŘÍPRAVA NA → → → →↓ 
 
 První prosincový víkend jsme se rozhodli strávit na 
chatě v Hraběticích. Někteří už na této chatě byli, ale bylo i 
dost nováčků. Poprvé se Mikulášská akce rozrostla do 
klubových rozměrů a měla být pojata jako první soustředění 
na lyžích. Odjíždělo se již v pátek auty (Liberečáci od Silnic, 
Chrastaváci – jak se domluvili). Na chatě nás přivítal milý 
správce a ještě milejší a dotěrnější ratlík Azorek, ze kterého se 
soudě podle Benovy reakce vyklubala pěkná ratlice. Tak jsme 
se trochu zabydleli, navečeřeli a stále pomáhali nosit věci nově přijíždějícím spolubydlícím. 
Večer se povídalo, hrály karty, hrálo na kytaru a najednou byly dvě hodiny a my – poslední 
hrstka nejvytrvalejších – se rozhodli, že půjdeme do hajan, což se neobešlo bez spousty hluku, 
a tak se těm probuzeným omlouváme. Ale zkuste se nesmát, když Vojta z ničeho nic pronesl: 
„Báro, ty seš v tom přiléhavém spacáku tak sexy“, atd. 
 Další den jsme vstali už v 9,00, nasnídali se a začali se dělit do skupinek na lyžaře nebo 
na pěšaře. Naše pomalá lyžařská skupina si zajela takový malý pětikilometrový okruh, zatímco 
nejrychlejší (Jarda) jela na Smědavu. Pěšáci vyrazili na Bramberk a velmi vychvalovali místní 
restauraci. Někteří jedinci s malými dětmi zůstali u chaty. Po vydatném obědě a chviličce 
poledního klidu jsme se opět vydali na lyže. Tentokrát naši mládežnickou skupinu z dopoledne 
(Jana Ř., Lenka, Bára, Vojta a já) rozšířil Jarda, Majka, Pavluška, později se přidali Katka, 
Ruda, Ondra a Martinka. Jeli jsme na Slovanku a zpět. Večer se opět zpívalo, klábosilo, jedlo, 
pilo, hrála mafie. Mládež toho stále neměla dost a tak se vypravila ven na louku na běžky. 
Jezdili jsme štafety a hráli „ovečky, ovečky, pojďte domů!“. Spát jsme šli o malinko dřív než 
v pátek. Stejně bylo těžké nás ráno v 9,30 vzbudit.  
 Po snídani jsme opět vyrazili na lyže, většina spíš blbnout než opravdu jezdit. Dospělci 
nás strčili do kapsy, jeli na Královku i na Slovanku. Bylo krásně, svítilo sluníčko a nám se 
krásně jezdilo. No, a pak už jen sbalit, uklidit, naložit auta a rychle domů, abychom stihli večerní 
věneček, na kterém se někteří z nás opět sešli.   

Štěpka, tehdy Vokálová  



Jarda=Polák, Jana Ř.=Řepková, Lenka=Krupková, Bára=Kašková, Vojta=Vokál, 
Majka=Horčíková, Pavluška=Vokálová, Katka=Kašková, Ruda=Kaška, Ondra a 
Martinka=Horáčkovi, Ben=asi Čechlovský 
Básnické střevo se v roce 2005 probudilo u Báry Kaškové, nyní Lankašové: 
(Chacháček 3/2005) 
 
 

7.-8.5.2005    Celostátní a zemský žebříček – KOB 

Baník Sokolov, Ekonom Praha – Horní Slavkov – Krudum, 

Třídomí 
 

 
 
Brzy ráno vstávat musím, 
na závodech zase zkusím.  
Jedem někam na áčka, 
to zas bude makačka! 
 
Do Horního Slavkova 
vyjeli jsme z Turnova. 
V buse jsou všichni veselí, 
já se však vidím v posteli. 
 
Proto hnedka zavřu oka 
a než skončí tato sloka, 
musím zase z busu ven, 
že prý dál už nejedem. 
 
Venku zima jako blázen 
na shromaždišti je bazén. 
A tak místo postele 
stavíme stan – „vesele“. 
 
Vypadá to tu bledě, 
pozoruji všechno v sedě: 
Péťa skáče na Pavlíka 
a on křičí – trochu vzlyká: 
„NE TADY A NE TEĎ, 
buď hodný a klidně seď.  
Heslo dne je rázem tu,  
doufám, že to nespletu. 
 
Počasí se rychle mění,  
ze zimy, deště – ve sněžení. 
Tuhne nám úsměv na tváři, 
třeba se závod vydaří. 

 
 
Já hnedka první kontrolu,  
hledala dlouho – potvoru.  
Pak ještě další chybné kroky, 
furt neumím to, za ty roky. 
Bažiny, klestí, kopečky 
dělají z nás dnes blbečky. 
 
Holt klasika dnes byla dlouhá 
a výsledky jsou slabé – ouha. 
Snad zítra – tedy v neděli 
nebudeme tak v … 
 
V Sokolově jsme se vyspali 
a na další závod čekali. 
Na stejném místě zas to bylo 
a venku znova děsně lilo. 
 
V neděli zase klasika,  
pomůže nám dnes taktika? 
Počasí stále hnusný je, 
zvítězí ten, kdo přežije. 
Chyb tu dělám trochu méně, 
pot ze mě ale děsně leje. 
Jsem ráda, když už jsem v cíli, 
čas osmdesát není milý. 
 
Fyzicky náročné to bylo 
a komu se to nelíbilo, 
trénovat by začít měl,  
aby příště netrpěl. 

               Baru Kašková



VZDĚLÁVACÍ KOUTEK 
 

JAZYKOVÝ POSED č. 127 
 

Na minulou anglickou hádanku se ozvali autaři i neautaři. A jak zněl výsledek? 
AERIAL - ANTÉNA 
Takhle to mělo vypadat. A za tuto odpověď tři šťastní výherci získali pouzdro na cokoliv. Jsou to 
Věrka Bradnová, Pavel Pachner a Pavluška Vokálová. 
 

V novém Posedu si procvičíme frázová slovesa, jako např. look for (hledat), give back 

(vrátit) atd. Doplňte text frázovými slovesy z tabulky. U některých bude potřeba změnit čas. 

Pokud je doplníte správně, přečtete tajenku (opět frázové sloveso) po vyznačených písmenech 

postupně shora dolů.  

set off          take off          get on          check in          get into          break down      
                    put back          get out          touch down          get off      

 

We didn´t want to miss the flight, so we decided to _ _ _ _ _ _ really early. We _ _ _ _ _ _ _ the taxi at  6 a.m.  But 

unfortunately the taxi _ _ _ _ _ _ _ _ _ on the way to the airport and we had to _ _ _ _ _ _ with all our luggage. 

Luckily, a bus came along and we _ _ _ _ _ it. By the time we _ _ _ _ _ _ the bus at the airport and went to _ _ _ _ _ 

_ _  we were 20 minutes late. But by another stroke of luck the departure had been _ _ _ _ _ _ _ by one hour. The 

plane _ _ _ _ _ _ _ 70 minutes late, but there was a following wind so it _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ with only a 50-minute 

delay.  

 
 
 

SOUTĚŽNÍ KOUTEK 
 

ZÁHADY A HLAVOLAMY  
 
Nepravidelné sudoky ani součtovky jste se nezalekli a pár řešitelů se sešlo. Opět uvádíme 
správné řešení. 
 
Nepravidelné sudoku      Součtovka 

 

    



A cenu v podobě záhadného hlavolamu, na jehož řešení jsme zatím nepřišli, si odnesli Eva 
Bartáková, Zdeněk Kadavý a Kryšpín. 
 
A Jirka Barták pro nás připravil dva nové úkoly: 
 

Mozaika – Kačenka 

- Vybarvěte některé buňky v mřížce tak, aby vznikl obrázek kačenky. 

- Můžete vybarvit i buňky s číslicí s výjimkou 0 

- Číslice vyjadřuje počet vybarvených těsně sousedících buněk, a to i diagonálně.  

- buňka s číslicí se do tohoto počtu zahrnuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanový tábor 

Jste vedoucím kempu, v němž rostou stromy. Postavte stany podle následujících pravidel: 

- Stanů je přesně tolik jako stromů. 

- Pod každý strom přiřaďte právě jeden stan (vodorovně nebo svisle do sousední buňky). 

Pokud se vyskytnou u jednoho stromu dva stany, musí být každý přiřazen k jinému 

stromu. 

- Žádné dva stany se nesmějí dotýkat (vodorovně, svisle, ani diagonálně). 

- Čísla po stranách mřížky udávají, kolik stanů bude v příslušném řádku nebo sloupci 
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SOUTĚŽ PRO FŠECHNY 
 
 Urologie, gynekologie a podobné nesmysly jste hravě zvládli (zajímavé, že se neozvali 
žádní zaměstnanci zdravotnických ústavů), a tak jsme vylosovali zajímavé ceny – mycí houby. 
Houbu získala potencionální houbařka Eva Bartáková, houby sbírá určitě i Tom Danko a taky 
Pavluška Vokálová na mytí.    
 

 
 

V další testíku pokračujeme díky námětu Pavla Pachnera, a tak se podívejte na zadky, 
případně předky některých auťáků. Znáte AUTOMOBILOVÉ ZNAČKY?  
 
 

 
 

  A       B        C 
 

 
 

      D            E         F 
 

 
 

      G            H         I 



 
 

 
 

     J               K           L 

 
 

  M        N          O 
 

 
 

 P           R     S 
 
 
 

1 AUDI       10 OPEL 
2 CADILLAC     11 PEUGEOT 
3 CITROËN      12 RENAULT 
4 FERRARI      13 SEAT 
5 HYUNDAI      14 SUBARU 
6 LADA      15 SUZUKI 
7 MAZDA      16 ŠKODA 
8 MERCEDES     17 TOYOTA 
9 MITSUBISHI     18 VOLKSWAGEN 
 
Další náměty se přijímají. 
 



ZNÁTE JE? 
 

 Poblíž skalní vyhlídky Hlavatice můžete narazit na hrad VALDŠTEJN. Kdo na něj narazil 
i při svých odpovědích, narazil správně (Jirka Bartáků v rámci tolerance narazil i mimo správné 
odpovědi na Kavčiny, ale zde se jedná spíš o zříceninu skalního hradu). Losovačka proběhla a 
ceny ve tvaru lžíce na med a život si můžou osladit Jirka Barták, Tom Danko a Pavel 
Pachner.   
 
A jako vždy si trochu popovídáme. 
 
Hrad Valdštejn – nejstarší hrad Českého ráje byl založen kolem roku 1260 jednou z větví rodu 
Markvarticů, předků pánů z Valdštejna. Po Valdštejnech se držiteli hradu stali Vartenberkové až 
do husitských válek. Po obsazení hradu husity a loupeživými rytíři pak došlo k častému střídání 
majitelů a koncem 15. století byl hrad opuštěn. Poté se na dalších 200 let vrátili Valdštejnové a 
po nich Aehrenthalové, kteří ze zřícenin v první polovině 19. století vybudovali poutní místo, 
dále skalní vyhlídky a lázně Sedmihorky. V současné době je hrad v majetku města Turnova.  
Zajímavosti:  Obraz světce v kapličce je možná jedinou existující podobiznou Karla 

Hynka Máchy. 
Na Valdštejně složil Josef Bohuslav Foerster oratorium Sv. Václav a Pátou 
symfonii. 

   Hrad se německy nazýval Waldenstein, v překladu Lesní kámen. 
 

 
 
Skalní vyhlídka Hlavatice – jedná se o pískovcový skalní blok, na který vede točité železné 
schodiště. Vznikla v roce 1894, nejdříve s dřevěným schodištěm, které v roce 1908 bylo 
nahrazeno železným. Skala je vysoká více než 12 metrů a z ní se vám naskytne krásný výhled 
na Turnov, Jizeru, Ještěd, Bezděz, Ralsko nebo Kozákovský hřbet. Je zde i stánek 
s občerstvením, který občas i funguje. 
Zajímavost:  Skále se kdysi říkalo také Napoleonova hlava nebo Zub času.  
 
A kam se porozhlédneme dál? Tak zpátky z Českého ráje do Jizerek. 
 Poblíž bedřichovského Viklanu vede většinou turisticky neznačená cesta z Bedřichova 
na Novou louku. Počátek této cesty v Bedřichově je vzdálen vzdušnou čarou 270 m od 
křižovatky v Bedřichovském sedle, 660 m od vjezdu na centrální parkoviště v Bedřichově, 520 
m od vrcholu Malinového vrchu, 1000 m od kostela sv. Antonína Paduánského v Bedřichově. A 
dotaz? 

 
 
Jak se nazývá tato cesta mezi Bedřichovem a Novou loukou? 
 
Jako vždy, my a ceny se těšíme na vaše odpovědi. 



ORIENŤÁCKÝ ZPĚVNÍK 
 

To jste mi neřekli o Osvětimi  
(Jarek Nohavica) 
 
      A         E             A 
To jste mi neřekli, co mě čeká před branou 
D        A   E 
Že mě tam čerti dostanou, do svého referátu 

     A       E        A 
To jste mi neřekli, a já se oblík jak do kostela 
D     A                    E 
Že tam snad potkám svého anděla anebo tátu 

 
 

                F♯mi  D         A            E 
Vy jste mi říkali, že jedu na prázdniny na Rábí za babi 
               F♯mi              A                      E 
A pak jste mávali, a po obloze pluli jeřábi, jak lodě po Labi 
 
 
     A     E          E 
Vy jste to věděli, že žádné Rábí nikdy nebude 
D         A          E 
A že je mým napsaným osudem, nevrátit se z cest 

          A  E        A 
Proč jste mě klamali, já už mám přece roků bohatě 
D            A      E 
A hvězda na mém šedém kabátě, má cípů šest 
    F♯mi 
To nelze splést... 
 
 
To jste mi neřekli, že vyryjou mi číslo na paži 
A že tam na tom divném nádraží nás bude tak moc 
To jste mi neřekli, že smrt je jako kabát bez kapes 
A že když za humnama štěká pes, že už je noc 
 
Vy jste mi říkali, že jedu na prázdniny na Rábí za babi 
A pak jste mávali, a po obloze pluli jeřábi, jak lodě po Labi 
 
 
Vy jste to věděli... 
 
  
 

A CITÁT NAKONEC… 
 

Markus Zusak: 
 

Jsou lidé, díky kterým je svět krásnější prostě jen proto, že tu jsou. 



KDO JE TO? 

 
Móda velkých bambulí pronikla už i do Chacháčku. Poznáte dnešní příšerku, která je velmi 
aktivní v OB? Podle vlasů to asi nebude muž. Ale kdo ví…? Nebudu napovídat, nechám to na 
vás. Pokud správně odpovíte, můžete vyhrát krásný diplom, který Vám bude nad postelí 
nadosmrti připomínat Váš úspěch v této prestižní soutěži. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


