
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



DENÍČEK  
 

29.6.-12.7.2019    KRČKOVICE 1 – TROSEČNÍCI V RÁJI 
 

Na Krčkovice jsem jela podruhé a naposledy 
jako dítě (možná někdy pojedu jako praktikantka). 

Ráno jsem dobalila poslední drobnosti a 
odpoledne jsme vyrazili. Když jsme dorazili do 
Krčkovic, už tam na mě čekala Týna. Zapsaly jsme se, 
rozloučily s rodiči, "ubytovaly" a počkaly, až dorazí 
ostatní. Tábor začal klasicky seznamováním s 
ostatními, rozřazením do týmů formou hry a nakonec 
seznámením se s tématem (trosečníci). 

Asi v polovině prvního týdne jsme jeli na kole do 
Turnova, kde jsme přespávali v budově Žluté ponorky. 
Zašli jsme jako každý rok do Maškovy zahrady, ale 
bohužel byla zima, takže se koupali jen ti otužilí z nás, my ostatní jsme hráli "přehazku". Hráli  
jsme hru, jejíž cílem bylo postavit letadlo, na němž bychom jakožto trosečníci mohli odletět pryč 
z ostrova, ale žádnému týmu se to nepodařilo, a tak tábor pokračoval dál. 

Ale ne všechny dny jsme jen běhali, hráli hry a jezdili na kole, byly dny, kdy jsme měli 
něco vytvořit, například trička jsme zdobili pomocí foukacích fixů, nebo jsme si museli v týmech 
vymyslet bojový tanec kolem ohně. 

Tábor nám utekl strašně rychle a najednou jsme se celý zabahněný z humuscrossu šli 
umýt a připravit na závěrečné zhodnocení a diskotéku. A následující den už si nás rodiče 
vyzvedávali. 

       Sofi Tomanicová 
 
 

4.-7.7.2019    TATRY ORIENTEERING 2019 – KOŠ RUŽOMBEROK – PODBANSKÉ, SLOVENSKO  

 
Kdo nebyl v Tatrách na 

orienťáku, jakoby nebyl… Po 
prvním ročníku, kam vyrazila celá 
dost hojná skupina chrastavských 
běžců, jsem dospěl k názoru, že 
se to bude i letos opakovat… 
Přihlásil jsem se a koncem června 
zjistil, že náš pojízdný zvěřinec 
Strak a Vyder jede sám. 

Nejdříve jsme se 
roztrénovali pár dny s výstupy na 
Fatře a vyrazili do Podbanského.   

Eva prohlásila, že běžet pět etap svých a pak pět etap HDR s Kačenkou (malou Strakou) 
je nesmysl a že pojdu, tak jsme jí přihlásili do D10…  Když začínat samostatnost, tak 
v Tatrách… 

První etapa byla asi v 50 km vzdálené Bachledové dolině, zbytek etap v drsném okolí 
Podbanského. Kamení, hustníky, bažiny a horské bystřiny a chatové oblasti se stovkami 
chatiček, dřevníčků a kadibudek… K naší radosti se nám dítě vždy vrátilo (někdy v doprovodu 
dalších běžců) a nikdy nedisklo a Kačenky výkon měl vzestupnou tendenci… Bylo to až 
nepochopitelné a nakonec z toho bylo krásné 7. místo! A to v poslední etapě došlo i na 
medvědy… 



Závody byly pěkné, terény ale byly ve čtyřech etapách prakticky stejné (na rozdíl od 
prvního ročníku, kdy jsme si užili všeho možného)… Závodů se zúčastnili hlavně cizinci z celé 
Evropy, ale v počtu tuším jen kolem šesti stovek. I tak TOIky pěkně smrděly (celé závody pařilo 
slunce) a co se týče jídla, byla to opravdu katastrofa nehodná „našeho oblastního závodu“. 
Přístup slovenských podnikatelů v pohostinství je opravdu originální… Druhý den na dotaz „co 
mají k jídlu“ jsme dostali odpověď: „Nemám nič, včera som prodal“. A třetí den už raději ani 
neotevřeli. 

Omluvou jim nakonec byly docela pěkné originální medaile… 
A aby těch zvířat na naší slovenské výpravě nebylo málo, celý pobyt jsme absolvovali 

naším lemuřím Trafikem a spaním v něm…. 

         Straky a Vydry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kačka se startovním číslem 468 a bojovným 
výrazem na Tatrách... 
 

 
 

5.-12.7.2019    VETERÁNSKÉ MISTROVSTVÍ SVĚTA V OB – LATVIAN ORIENTEERING FEDERATION – 

RIGA, LOTYŠSKO  
 

Letošní veteraniáda se konala v Lotyšsku. Vzhledem k tomu, že 
na tyto závody v Lotyšsku byly jen samé dobré reference, přála jsem si 
také vidět Pobaltí. Výhodné letenky v červenci 2018 (rok dopředu) a 
výhodné ubytování podle AIRBNB - sdílený byt - naše rozhodnutí 
zpečetily již v létě 2018. Zuzce Šaffkové a Pavlušce děkujeme za 
přihlášky a zaplacení startovného dle pravidel a pak už se jen těšíme na 
závody v (pro nás) exotice. 

Let s Airbaltic společností byl standardní. Neletěli jsme vrtulových letadlem, i když ho 
mají, ale Boingem. Doprava z letiště autobusem byla v pořádku, nalezení bytu také. Náš pokoj i 
veškeré příslušenství bylo čisté, takže hned na začátku prostě spokojenost. 

Okamžitě, jak to bylo možné, jsme si koupili lístek na veřejnou dopravu na 5 dní. To je 
myslím velmi dobrá služba a ježdění místní dopravou jsme si opravdu užili. Prezentace v areálu 
vysoké školy byl pro nás velký oříšek. Hledali jsme ten správný vchod snad hodinu. Nebyli jsme 
sami. S námi bloudili Brazilci a ještě další cizinci. Informace a mapka v bulletinu byly tak slabé, 
že ani místní studenti nám neporadili a nikde nebylo žádné značení. No, nakonec jsme to našli, 
ale myslím, že vysokoškolský areál tak dobře prochozený nemají ani studenti.  

Kvalifikace sprintu byla na okraji Rigy. Měli jsme dost času, protože jsme přiletěli už 4. 7. 
2019, měli jsme lístek na dopravu, tak jsme se šli do této oblasti podívat. Byl tam přírodní park s 
letním kinem a v okolí zástavba rodinnými i panelovými domy. Modelový závod na tuto trať byl 
následující den ve městě a také mezi panelovými a rodinnými domy. Kvalifikace sprintu nás 
tedy moc nepřekvapila. Shromaždiště bylo v tom parku s letním kinem. Charakter tratí 
odpovídal naší představě. O výkonech já mluvit nemohu, ale líbilo se mi to, prošla jsem bez 
ztráty květinky. 



Finále sprintu pořadatelé udělali přímo v centru Rigy. To se mi také moc líbilo, protože 
město už jsme měli také prochozené, a tak to bylo orientačně pro mne přívětivější, než když se 
pohybuji někde, kde to vůbec neznám. 

Závody v lese v okolí Rigy Middle bych přirovnala tak trochu k terénu v okolí Nasavrk. 
Nejsem dobrý mapař, ale nebyla jsem disk, takže jsem spokojená.  

Long final organizátoři umístili k moři do rekreační oblasti, kam bylo možno zajet i 
vlakem. Ti, kteří umí anglicky, to využili, my jsme jezdili autobusy od pořadatelů nebo 
mikrobusem party z Pardubic. Terén u moře bych označila za kouzelný, převýšení tak akorát, 
měřítko 1:7500, vrstevnice po 2,5 m, přesto nemohu říci, že byl pro mne jednoduchý. Trefit se 
na tu správnou dunu a do té správné jámy nebylo v mém podání napoprvé. Jak to u mne už tak 
bývá, musím se na každém závodě dobře seznámit i s kontrolami z jiných tratí. To je součást 
mých postupů, jinak bych byla moc rychlá. Závod skončil 12. 7. odpoledne a všichni se rozjeli 
domů. Nám letělo letadlo až 13. 7. ráno, tak jsme mohli ještě celý zájezd v pronajatém bytě v 
klidu probrat. 

 
Své dojmy tedy shrnu do několika bodů.  

1. Riga je daleko a cestování letadlem za výhodnou cenu bylo fajn. 
2. Sdílené ubytování bylo příjemné, bydleli jsme s Moldavci, domlouvali se rusky a dva 

večery s nimi poseděli při skleničce vína.  
3. Závody byly pěkně připravené, ale bohužel finále sprintu bylo u některých kategorií 

zrušeno, protože nebyla regulérní trať (neotevřeli bránu u průchodu mezi domy). 
4. Doprava na/ze závodů byla organizována bez problémů. 
5. Při finále MIDDLU jsme byli svědky policejních a vojenských manévrů, protože hledali 

nějakou nešťastnici, která se v lese ztratila už předchozí den (nepatřila k závodníkům). 
Našli ji. 

 
 

6. Hygiena na shromaždišti byla standardní, žádné rozmazlování teplou vodou jako na O-
ringenu, ale dobré. 

7. Občerstvení na shromaždišti také standardní. 
8. Stravování v Rize bylo převážně z vlastních zásob nebo standardním vařením v bytě. 

Nákup surovin jsme dělali denně v obchodě nedaleko bytu. Jednou jsme navštívili tržnici, 
byl zrovna čas třešní a jahod a ty byly úplně všude. Na tržnici jsme si nenechali ujít 
pelmeně a soljanku a boršč. Lepší soljanku však dělali v restauraci proti našemu bytu. 

9. Výlety jsme absolvovali dva. Jeden do Jurmaly. To je přímořské lázeňské letovisko. 
Podél jedné promenády jsou postavené hotýlky, restaurace, obchůdky a stánky. Na konci 
promenády je velký park a v něm věž s vyhlídkou. Konají se tu různé kulturní akce - v 
den, kdy jsme tam byli, měli hrát Carmen.  Druhý výlet byl do Siguldy. Je to město ležící 



53 kilometrů od hlavního města Rigy v těsném sousedství národního parku Gauja. Pro 
své působivé okolí s údolím řeky Gauji zaříznutým do devonského pískovce je město 
někdy nazýváno Livonským Švýcarskem. Je to významné lotyšské turistické centrum. 
Středověký hrad v Siguldě byl postavený v letech 1207–1209, dochovaly se jen trosky. 
Vystoupali jsme na obranné věže hradu, které jsou opravené. Před hradem je hezká 
plastika, která vyjadřuje různá řemesla. V Siguldě se nachází místo s největším 
převýšením v Lotyšsku – 85 metrů. Neobvykle členitého terénního profilu využívali 
obyvatelé v minulosti stejně jako dnes. Na kopcích na opačném břehu řeky leží staré 
hrady Turaida a Krimulda. Na Krimuldě jsme se byli podívat, ten druhý hrad už jsme 
nestihli. Prohlídka v jednotlivých budovách je dobře zajištěna tištěnými průvodci v 
několika jazycích, řekla bych alespoň pět: lotyština, ruština, angličtina, němčina a ještě 
jeden severský jazyk. Park okolo tohoto hradu je taky krásný, ale viděli jsme ho jen z 
věže, nebyl čas. Sigulda je jedním z nejvýznamnějších center zimních sportů v Lotyšsku. 
Přes údolí řeky byly vybudovány dvě lanové dráhy. Dalšími místními atrakcemi jsou 
například svislý větrný tunel, dobrodružný park Meža kaķis (doslova kočka divoká). Mezi 
Siguldou a hradem Turaidou se nachází největší jeskyně v Pobaltí, Gūtmaņa ala 
(Gutmanisova jeskyně). Jeskyně je zdarma přístupná veřejnosti, ale tu jsme taky nestihli 
navštívit. Rozhodně tato oblast stojí za prohlídku alespoň na dva dny.  

10. Spojení pěkných závodů s poznáváním místní krajiny a života lidí považuji za úžasné 
zážitky, které mi dopřává právě orientační běh. Nejsem soutěživý typ, ale orienťák mám 
moc ráda. 

11. Přikládám mapy na ukázku (viz příloha). 

Oli Lusková 
A ještě nezbytné výsledky: 
Sprint – kvalifikace  
W 60 3 (76) 70. Lusková 29,11 
M 65 4 (68) 64. Lusk 27,27 
 
Sprint – finále   
W 60C (60) 36. Lusková 16,48 
M 65D (43) 18. Lusk 20,47 
 
 
 
 

Lesní kvalifikace  
W 60 2 (74) 66. Lusková 87,49 
M 65 1 (75) 69. Lusk 139,56 
 
Krátká trať  
W 60C (55) 30. Lusková 45,36 
M 65D (59) 44. Lusk 57,04 
 
Klasika  
W 60C (74) 50. Lusková 72,31 
M 65D (73) 57. Lusk 102,53 

 
 

12.-14.7.2019    H.S.H VYSOČINA CUP 2019 – SK CHRAST – SVRATOUCH – U ZABITÝHO, 

FORMANOVI BAHNO  
 

Letošní ročník Vysočina cupu se konal v okolí obce Svratouch v typickém vysočinském 
lese plném hustníků, potůčků a melioračních rýh s celkově těžkou podložkou. 

K závodům byla přihlášena pouze malá hrstka chrastavských závodníků, ale jak jsme 
z výsledků zjistili, nakonec běželo jen duo Ševčíků. 

Naše výsledky odpovídaly běžnému standardu, snad jenom v druhé etapě jsem měla 
pocit, že se mi konečně povedl závod bez chyby. Třetí etapa se zde běží v hendikepu, což 
z mého pohledu často ovlivní výsledky. V mé kategorii se první tři závodnice vešly po dvou 
etapách do 6 vteřin, a tak běžely celou třetí etapu společně a o umístění na bedně si to rozdaly 
na doběhu. No a já si za nimi v klidu udržela čtvrté místo. 

Byl to pro nás příjemně strávený víkend, který jsme ještě v rámci poznávací činnosti 
obohatili o návštěvou Betlému a skanzenu „ Veselý kopec „ v okolí Hlinska. 

      Alena Ševčíková 
 



 
 
 

13.-20.7.2019    KRČKOVICE 2 – VÍTEJTE V PEKLE 
 

MŮJ PRVNÍ TÁBOR – KRČKOVICE 
 

Tento rok jsem byla poprvé na táboře. Po příjezdu jsem uviděla Káju a tak jsme se 
rozhodly, že budeme bydlet spolu. Pak ještě přijela Tonička. Když mě a Káju uviděla, chytla se 
za hlavu. Proč to asi udělala? Nakonec přijela Stela. Půl dne jsem se trochu styděla před 
vedoucími. Celý týden jsme hráli „čertovskou hru“. Vařili jsme v kotli polévku, měli jsme noční 
čertovskou stezku odvahy – měla jsem čelovku a vůbec jsem se nebála. Hráli jsme brembor 
(míčovou pálkovou hru), … . Vařili tam dobře. Běhali jsme také štafety. Naše družstvo skončilo 
páté. 

V půlce tábora jsem vylila do postele šťávu. Tam se pak nastěhovali mravenci a my 
s Kájou do jiného stanu. Skamarádila jsem se s několika Turnovákama. Jako vzpomínka mi 
zůstal modrý nákrčník, který byl značkou našeho týmu – „čertů v nebi“. Na táboře se mi líbilo a 
příští rok bych chtěla jet znovu. 

   Koloušek Terka Prokopová 

 
 
Naše čtyři čertice v akci 



21.7.-3.8.2019    KRČKOVICE 3 – LOST NEBOLI ZTRACENI 
 

Letos jsem se již po osmé vypravila na tábor do Krčkovic, tentokrát poprvé jako 
praktikantka. Na tábor jsem se připravovala již s předstihem a to sledováním seriálu Lost 
(Ztraceni), který byl námětem pro letošní celotáborovku. Tento rok byl „velký“ turnus poprvé 
rozdělen na dva. Na ten náš se přihlásilo pouze sedmnáct dětí, ale to ve výsledku vůbec 
nevadilo. Stejně jako pro mě i pro většinu ostatních vedoucích a praktikantů byl tento tábor 
premiérou na těchto pozicích. 

Na místo jsme dorazili den předem, abychom vše nachystali, a v neděli 21. 7. už začaly 
přijíždět děti. Hned odpoledne jsme se vydali na kratší šifrovací hru do okolí, která se sice 
trochu protáhla, avšak nakonec jsme všichni šťastně dorazili ke společnému ohni. Díky malému 
počtu táborníku zde byly pouze dva týmy, zelení a modří, které spolu v průběhu tábora 
soupeřily v nejrůznějších aktivitách, ať už tradičních, jako například vysílačky či sbírání papírků, 
tak i v těch méně tradičních. Kromě toho jsme také jezdili na kole a absolvovali jsme i několik 
orienťáckých tréninků, včetně nočních štafet „Krčkola“. Tímto vším nás provázela tématika 
seriálu Lost, stavbou přístřešků počínaje a mačkáním tlačítka ve skrytém bunkru konče. Také si 
trosečníci museli dát pozor na záhadné „druhé“ a výzkumníky z Dharmy. Tábor jsme již tradičně 
zakončili humuscrossem v nedalekých bažinách, celodenní hrou a samozřejmě závěrečnou 
diskotékou. 

Myslím, že i přes malý počet účastníků jsme si všichni tento tábor náležitě užili. Nejdříve 
jsem se role praktikantky trochu obávala, ale nakonec to bylo stejně super jako vždy. Už se 
těším na příští rok a doufám, že se řady účastníků opět rozrostou. 

                  Vendy Růžičková 
 

 
 

 
 
Humuscross 



24.-28.7.2019    BOHEMIA ORIENTEERING 2019 – OK JISKRA NOVÝ BOR – NOVÝ BOR – 

RADVANECKÉ HOUPAČKY, JEZÍRKO, ÚDOLÍ VZDECHŮ, SRBSKÝ KÁMEN, POD STRÁŽIŠTĚM   
 

Dne 24.7.2019 jsem se ráno vypravila na moje první 5ti 
denní závody. Vyzvedli mě Matyášovi a společně s Týnou jsme 
dojeli na místo konání 1. etapy.  

Po příjezdu jsme si našly stan a došly pro popisky, abychom 
na to potom nezapomněly. Uběhlo pár minut a já se začala 
připravovat na svůj závod. Ještě naposled jsem si zkontrolovala, 
jestli mám vše a šla jsem na start. Před startem panovala 
nervozita, ale po posledním pípnutí hodin už to bylo všechno za 
mnou. Rychle jsem vyběhla a snažila se doběhnout co nejdříve. A 
povedlo se, nakonec jsem skončila 2. o pár vteřin za Kájou 
Novotnou z Turnova. Týna na tom byla líp, skončila totiž 1. 

No nic, druhý den to bylo na start trošku dál, ale pořád blízko. Vystartovala jsem a 
běžela, co nejrychleji to šlo a povedlo se! Dnes jsem byla 1. Byla jsem strašně ráda, že se mně 
i Týně podařilo vyhrát. 

Nastala 3. etapa a únava už byla znát, ale Týna zase vyhrála a já zase zaostala o pár 
vteřin na 2. místě, opět za Kájou Novotnou. Přesto jsem byla hrozně ráda, že se nám tak pěkně 
daří a doufala jsem, že to ještě vydrží i na poslední 2 etapy.  

A moje přání se vyplnilo. 4. etapu jsme s Týnou zase vyhrály a to znamenalo v 5. etapě 
startovat z 1. místa. Týna si za 4 etapy stihla vyběhnout až 14timinutový náskok, což bylo oproti 
mému, 3 minutovému, strašně moc. 

Když jsem vyběhla, pořád jsem se musela otáčet, jestli za mnou neběží Kája Novotná… 
a neběžela! Už jsem se blížila k cíli a věděla jsem, že mě nepředběhne. Byla jsem 1., i když 
časově až 4., ale to nevadilo, čas teď nebyl důležitý. Týna už byla v cíli nadšená, že jsme obě 
vyhrály 5tidenní závody. 

Ostatním se taky dařilo, takže myslím, že za 2 roky by nás mohlo jet víc. Nemusíte se 
bát, že jsou 5tidenní, úplně v pohodě to zvládnete! Tak doufám, že pojedete. 

Jinak závody byly super, mohu vřele doporučit! 

        Barča Lipenská 
 
 

3.-4.8.2019    LOKOTOUR BEDŘICHOV 2019 – LOK-o LIBEREC – BEDŘICHOV – KANÁL, VODNÍ 

ZÁMEK  
 
      Dne 3.8 a 4.8 proběhly v Bedřichově závody s názvem Lokotour.  Na start to bylo něco přes 
kilometr, takže se tam šlo jen chvíli.  Po vyběhnutí jsem si vzal svou mapu a vyběhl na 1. 
kontrolu. 
       Závod šel dobře až na mojí 7. a 9. kontrolu. Sedmičku jsem chvilku hledal, protože jsem 
vběhl do nesprávného průseku. Poté následovaly jen další 3 kontroly. A menší chybu jsem 
udělal i na 9., protože jsem neviděl kontrolu, která byla za kamenem, a já ji asi o 100 metrů 
přeběhl. Jinak celkově jsem dopadl 2. za Erikem Heczkem, který mi dal necelou minutu. Už 
jsem se těšil na vyhlášení výsledků, ale najednou přišla velká bouřka a krupobití, takže se 
vyhlašování přesunulo na druhý den závodů. 
       Druhý den byl start dál a hlavně do kopce. Na start jsem došel 5 minut před závodem, 
takže nebylo moc času se rozcvičit.  Vyběhl jsem a říkám si, že by se mi tenhle závod mohl 
povést, ale hned na 2. kontrolu jsem nechal 15 minut, protože jsem si otočil mapu a běžel na 
druhou stranu. Ale po této chybě se závod docela povedl, i když jsem se neumístil tak jak bych 
chtěl. 
       Ale celkově hodnotím závody povedeně a moc se mi líbily. 

           Karel Březina 

 



Zde by mělo být povídání o krkonošských závodech Orienteering Adventure, věříme, že 
se dočtete v příštím Chacháčku. 
 
 

16.-18.8.2019    RUMCAJSOVY MÍLE 2019 – SPORTCENTRUM JIČÍN – ZÁMOSTÍ-BLATA-PAŘEZ – 

KAZATELNA, PAŘEZ, HŮRKA  
 

 
 
Je to divný, ale na Jičínem pořádaných Rumcajsových mílích, které letos byly 

v atraktivních terénech v okolí skalního hradu Pařez, jsem dojížděl opět sám…  
Trochu statistiky a zamyšlení nad kvalitou iontových nápojů a mých střev. Nic jsem 

nenechával náhodě a před první etapou jsem požít tři Kláštery 11°, bylo z toho etapové 
vítězství. Druhá etapa – před startem troje Svijany (Klášter došel) a musel jsem se spokojit 
s velkou ztrátou a 7. místem v etapě. Třetí skalní etapa – dovezli Klášter – tři kusy a etapové 
vítězství. Závěr si udělá každý sám. Závody byly docela dobře obsazené a moc jsem si je užil! 

Jo, a taky měli krásné originální dřevěné medaile s Rumcajsem! 

      Ivan Jeleň Vydra 
 

 Výraz inteligenta na stupních na Rumcajsových mílích 
 
 
Zde by mělo být povídání o turnovských PPčkách, věříme, že se dočtete v příštím 
Chacháčku. 
 
 

29.8.-1.9.21019    SOUSTŘEDĚNÍ SCM NA MUHU 
 

Ve čtvrtek 29.8.2019 jsem odjela na soustředění s SCM JO na Muhu v Jindřichově.  
Po příjezdu jsem se ubytovala a připravila na první trénink s názvem „Kupky“. Trénink spočíval 
v hledání kupek v daném prostoru a měli jsme zjistit, jestli mají fáborek či ne a pokud ano, tak to 
po doběhu ještě zakreslit do mapy. Po tréninku jsme měli ještě přednášku od Vojty Krále a po ní 
jsme už šli spát. 

Druhý den ráno jsme se vydali na další trénink, tentokrát middle. Terén ani mapa mi moc 
nesedly, takže za mě dost špatný trénink, ale odpoledne se to vylepšilo, běželi jsme totiž       



štafety. Na štafetách jsme skončili 4., což byl 
dobrý výsledek. Potom jsme měli ještě 
miništafetky, které skončily tragicky! Udělali jsme 
totiž chybu a snažili se jí opravit, ovšem nastal 
problém, že se mi již nic nevešlo do čipu. 
Naštěstí jsme ale nebyli disk. 

Sobota byl předposlední den našeho 
soustředění, a taky poslední den v srpnu. Ráno 
jsme šli běhat na Bramberk sprintové štafety. 
Skončili jsme 5. ze 6., takže nic moc, ale mohlo 
to být ještě horší. Po obědě nás čekala skupinová 
hra, kterou jsme málem vyhráli, ale nakonec 

z toho bylo 3. místo. Když skončila hra, tak jsme měli teorii. Zkoušeli jsme testy, které se dělají, 
když přestupují 14ky do 16tek a běháte v SCD. Po testech nastala nejhorší věc soustředění, a 
to „nočák“. Běžela jsem ho nakonec s Bárou Novotnou z Turnova, abych si mohla zkusit 14. 

A byla neděle, poslední den soustředění, což byla škoda, ale nedá se nic dělat. 
Dopoledne byly na programu „okruhy“ a odpoledne hra jednotlivců. Hra byla super, akorát po ní 
už soustředění skončilo. 

Moc se těším na další a doufám, že nepojedu sama z Chrastavy! 

        Barča Lipenská 
 
 

30.8.-1.9.2019    WESTCUP 2019 – NEJDEK ORIENTEERING – NEJDEK – KVĚTNICE, SEJFY, 

PLAHOČINY  
 

Tak jsem dostala za úkol napsat 
něco o tradičním, skoro posledním 
prázdninovém závodě Westcup, 
kterého jsem se zúčastnila jako jediný 
zástupce OK CHA, i když to pro mě 
byla pouze doplňková aktivita. Do 
Nejdku, kde všechny etapy proběhly, 
jsem se vypravila za jiným účelem: 
natáhnout si nohy v hotelovém pokoji, 

pořádně se nacpat v hotelové restauraci, přečíst si nějakou tu knížku v hotelové posteli a to vše 
spláchnout skleničkou či dvěma v hotelovém baru. Mezi těmito zásadními činnostmi jsem ale 
také vystoupala na Tisovský vrch, vylezla na rozhlednu Pajndl, prošla si Nejdeckou křížovou 
cestu, navštívila loketský hrad a prolezla Svatošské skály. No a pak bylo potřeba natáhnout si 
nohy, pořádně se nacpat, něco si přečíst a spláchnout to vše skleničkou či dvěma. Takže 
závody byly skutečně pouze doplňkem.  V příjemné atmosféře s cca 400 závodníky, super 
zázemím a dobrým bufíkem jsem si v pohodě, i když docela v kopcovitém, kamenitém a 
zabušeném terénu, proběhla krátkou trať v etapě 1 a klasiku v etapě 2. Trochu mě zaskočila 
etapa 3, což byla opět klasika, ale tentokrát s volným pořadím kontrol. Fixou jsem si namalovala 
pořadí, nevynechala jsem ani jednu kontrolu a tak i tu poslední etapu jsem úspěšně zvládla. 
Pak to ale samozřejmě potřebovalo natáhnout si nohy, pořádně se nacpat, něco si přečíst a 
spláchnout to skleničkou či dvěma. Recepční v hotelu, mimochodem maminka hlavního 
pořadatele závodů, už mi tam rezervuje místo na další ročník Westcupu.  

      Zuzana Šaffková 

 



31.8-1.9.2019    SUDETY OPEN – KOB DĚČÍN, KOB KAMENICKÝ ŠENOV – KAMENICKÝ ŠENOV, 

ČESKÁ KAMENICE, RAJEC I TISÉ - ŠENOFF, ČESKÁ KAMENICE, PTAČÍ SKÁLY, RAJECKÉ SKÁLY 
 

Na závody Sudety Open jsme jeli celá rodina. 31. srpna jsme jeli do Kamenického 
Šenova a České Kamenice na  městské sprinty a druhý den, 1. září, jsme jeli do Rajce u Tisé, 
kde byly 2 závody v lese. V sobotu se nám počasí vydařilo, ale v neděli odpoledne hodně 
pršelo. Sprinty ve městě mi docela šly, protože byly lehké. Na prvním závodě jsem skončila na 
4. místě a na druhém závodě jsem skončila na 5. místě. Byla jsem spokojená. Druhé dva 
závody byly mapově těžké, protože ještě neumím používat buzolu na azimuty. Borůvčí bylo až 
po kolena a kapradí větší než já. Celkově jsem skončila na 5. místě v zelené kategorii a brácha 
byl na 1. místě v modré kategorii.  

      Tonča Březinová 

 
 
 

DALŠÍ ČINNOST TELEGRAFICKY 
 
► Seznamte se: Nový přírůstek do klubu se jmenuje Majda – CHA1950 (viz další článek), 

takže nás je přesně 132. 
 
► V pondělí 16.9. byly zahájeny podzimní tréninky, které plynule přejdou do zimních, 

posléze do jarních, a už tu bude léto co by dup. Mimoto tu máme další nabídku od Janči: 
 Ahoj všem, 

i letos každou středu tělocvična v ZŠ Dobášova, Liberec. 
 19-19:50 společný výběh a pokec  
 20-21:00 posilování, jóga, hry  

Začínáme 16.10. 2019. 
 

► Pro účely zapůjčování jsme pořídili 6 kousků čipu SIAC. 
 

 



ZPRÁVIČKY 
 

GRATULACE 
 

Gratulační článek zahájíme několika důležitými mejly. 
 
Mejl 30.7. 
 
Ahoj kamarádi, 
dneska ráno se nám narodila Majda. Vše nasvědčuje tomu, že má všechny předpoklady pro 
úspěšnou orienťáckou kariéru: svalnaté nohy, vynikající smysl pro orientaci a silný sací instinkt. 
Barušce se taky daří velmi dobře. 

Mějte se! 
      Ježci 

 
 

Báro a Lukáši, babičky a dědečci, tetičky a strýčci, máme velkou radost z dalšího 
příspěvku do klubu. Majda už je zaregistrovaná (CHA 1950), takže bude mít kolem sebe 131 
chrastavských Klubaček a Klubáčků. To je dobrý vstup do života, ne? A co popřát? Zdravíčko, 
dobrou pohodu a žádné kufrování. 
 
Mejl 15.8. 
 
Zdravíme, 
rádi bychom Vás všechny pozvali na naši svatbu, která se bude konat v sobotu 21. září v 
kostele v Hrádku nad Nisou.  
 
Moc rádi vás tam všechny uvidíme.   

    Marťa a Dan 
 
Mejl 15.8. 
 
Ahoj, stejně byste se to dozvěděli, takže nebudeme napínat... Ještě jedna veteránská svatba... 
(Je to narychlo, ale miminko nečekáme – máme Káču...) 

        Ivan a Eva 
 
Osoby a obsazení dvou předešlých zpráv: 
Marťa – Martina Valešová 
Dan – Daniel Vejstrk 
Eva – Eva Straková 
Ivan – Ivan Vydra 
Kačka – Kačka Straková 



 
 

Za diváckou obec přejeme všem hercům jenom samé životní komedie bez dramat a 
tragedií, nekonečný potlesk na otevřené scéně a všechny hry jen a jen s dobrým koncem. 
 
 A teď pravidelná rubrika – kdo si se narodil v nejbližším období. 
 
Říjen:         
5.10.  Radim Smetana 
6.10.  Zdeněk Kadavý 
11.10.  Mirek Balcar 
15.10.  Jiřík Nový 
17.10.  Markéta Pavlíková 
19.10.  Hanka Vajcová 
22.10.  Janča Kubátová 
30.10.  Štěpán Srnka Krupka 
 

Listopad:        
1.11.  Matyáš Krojidlo 
1.11.  Jan Kryšpín Kopřiva 
4.11.  Roman Orel Krupka 
8.11.  Míra Kavalek 
8.11.  Eva Bartáková 
10.11.  Lenka Švorcová 
10.11.  Lucka Holanová 
14.11.  Šimon Knap 
18.11.  Honza Němec 
19.11.  Zuzka Hradcová 
22.11.  Verča Poláková 
25.11.  Kamil Šírl 
26.11.  Markéta a Zdeňka Šírlovy 
27.11.  Petr Kadavý 
30.11.  Jirka Bek 
 
 Kulatiny oslaví tentokrát Zdeněk a Jan Kryšpín. Všem přejeme kromě bohatých pugétů 
a movitých darů i spoustu nemovitých dárků v podobě zdraví, lásky, štěstí a jiných krásných 
věcí. 



 

AUTORKA OBÁLKY  
 

Malířka Týna Matyášová nám obrázkem připomněla, co by mělo být výsledkem našeho 
snažení v lese – najít cíl. Díky za pěknou kresbu, čímž se osvobodila od psaní příspěvku do 
tohoto Chacháčku. 
 
 

PŘÍJMY A VÝDAJE 
 

Honza Březinů zajistil příspěvek od Nadačního fondu Severočeská voda 10 000,- Kč na 
zakoupení čipů SIAC. 

V zápětí jsme zakoupili 6 ks čipů SIAC za 10 500,- Kč. 
 
 

DOPLNĚNÍ KASY 
 
 300,- Kč – tak málo stačí, abyste udělali radost Pavlušce a její pokladničce. Příspěvky od 
těch, kteří absolvovali na jaře alespoň 3 závody, očekává do 15.11.2019. 
 
 

LOBÁCI, POZOR! 
 
 Předběžné informace jsou tady. Citujeme z internetu: 
 

Termínovka mezinárodních závodů pro rok 2020 je známá již delší dobu, ta domácí se 
ještě dolaďuje, nicméně základní obrysy jsou již jasné. 

Mezinárodní sezóna začíná v rakouském Seefeldu, kde se v rámci Winter World 
Masters Games (s centrem v Innsbrucku) uskuteční 14.-19.1.2020 i Mistrovství světa veteránů. 
LOB tak bude jedním z 12 sportů na této multisportovní megaakci. 

4.-9.2.2020 bude v Lotyšsku (lyžařské středisko Madona) MS juniorů, ME dorostu a SP 
dospělých. 

Mistrovství Evropy dospělých bude hostit Rusko v termínu 8.-15.3.2020. 
Na konci sezóny 23.-27.3.2020 se ve finském Rovaniemi pojede Akademické mistrovství 

světa. 
  

Domácí sezóna předběžně vypadá takto: 
11.-12.1.2020 - STH - Studenec 
18.-19.1.2020 - VPM - Abertamy 
15.-16.2.2020 - VLI - Harrachov/Jakuszyce 
V jednání je ještě jeden víkend ( 22.-23.2.2020) v Německu kousek za hranicemi nedaleko 
Chebu. 

LOB je opět součástí Zimní olympiády dětí a mládeže, kterou hostí Karlovarský kraj 19.-
24.1.2020 
 
 

ZAJÍMAVÉ TERMÍNY 
 
Plánovaný termín Posaxba – 2.11. 2019 v Německu, 
termín hrabětické chaloupky – 6.-8.12.2019 v Hraběticích, 
termín klubového Silvestra – někdy v roce 2020. 
 

https://www.innsbruck2020.com/en/winter-world-masters-games
https://www.innsbruck2020.com/en/winter-world-masters-games
https://www.innsbruck2020.com/en/sports/ski-orienteering/40-970.html
https://wscup2020.lv/
https://wscup2020.lv/
http://www.esoc2020.org/
https://wucskio2020.com/
https://wucskio2020.com/
https://odm.olympic.cz/2020


VÝSLEDKY ZE SVĚTOVÝCH AKCÍ  
 

VETERÁNSKÉ MISTROVSTVÍ SVĚTA V OB – 5.-12.7.2019 – RIGA, LOTYŠSKO  
 

 
 
Sprint – finále   
D 35  1. Somova (RUS)  13,37  H 35  1. Osterbo (NOR)  12,42  
D 40  1. Vinogradova (RUS)  11,51  H 40  1. Krumins (LAT) 13,25  
D 45  1. Gunell (FIN)   11,43  H 45  1. Barrable (GBR)  11,38 
D 50  1. Toivonen (FIN)  12,25  H 50  1. Ambrazas (LTU) 11,57 
D 55  1. Hoglund (SWE) 12,46  H 55  1. Goossens (BEL) 12,01 
D 60  1. Amman (SUI)  9,54  H 60  1. Ziaziulia (LTU) 9,54 
D 65  1. Kiddier (GBR) 10,38  H 65  1. Kohler (SUI)   10,05 
D 70  1. Ovsiannikova (RUS) 9,24  H 70  1. Bozhko (UKR)  10,10 
D 75  1. Kvaal (NOR)   9,39  H 75  1. Conrad (GER) 9,21 
D 80  1. Thunell (SWE)  10,27  H 80  1. Bucher (SUI)  9,23 
D 85  1. Harzenmoser (SUI) 10,53  H 85  1. Hutzli (SUI)  10,18    
D 90  1. Hall (SWE)  10,55  H 90  1. Dose (DEN)  10,06 
 
Krátká trať  
D 35  1. Efimova (RUS) 27,50  H 35  1. Mikhalkin (BLR) 30,08 
D 40  1. Vinogradova (RUS) 29,43  H 40  1. Krumins (LAT) 29,14 
D 45  1. Gunell (FIN)  21,52  H 45  1. Rimkus (LTU) 24,22 
D 50  1. Toivonen (FIN) 24,14  H 50  1. Ambrazas (LTU) 26,06 
D 55  1. Hoglund (SWE) 23,42  H 55  1. Eriksson (SWE) 24,06 
D 60  1. Andersson (SWE) 24,34  H 60  1. Westlund (SWE) 26,44 
D 65  1. Abola (LAT)  29,09  H 65  1. Fries (SWE)  25,18 
D 70  1. Laugen (NOR) 21,30  H 70  1. Bozhko (UKR) 21,29 
D 75  1. Berge (NOR)  17,28  H 75  1. Karvonen (FIN) 25,10 
D 80  1. Sjoeberg (SWE) 15,43  H 80  1. Osterbo (NOR) 21,41 
D 85  1. Antonsson (SWE) 19,57  H 85  1. Reischl (GER) 22,10 
D 90  1. Nyman (SWE) 21,37  H 90  1. Dose (DEN)  18,23 
 
Klasika  
D 35  1. Efimova (RUS) 53,41  H 35  1. Mikhalkin (BLR) 64,54 
D 40  1. Vinogradova (RUS) 47,11  H 40  1. Krumins (LAT) 56,44 
D 45  1. Pukite (LAT)  38,37  H 45  1. Rimkus (LTU) 54,44 
D 50  1. Toivonen (FIN) 37,35  H 50  1. Yliluikki (FIN)  52,19 
D 55  1. Molin (SWE)  39,39  H 55  1. Ericsson (SWE) 42,31 
D 60  1. Fries (SWE)  42,04  H 60  1. Junkala (FIN) 43,45 
D 65  1. Abola (LAT)  39,26  H 65  1. Daehli (NOR) 41,11 
D 70  1. Eriksson (SWE) 42,43  H 70  1. Loukonen (FIN) 43,06 
D 75  1. Berge (NOR)  30,16  H 75  1. Conrad (GER) 42,42 
D 80  1. Sjoeberg (SWE) 26,53  H 80  1. Osterbo (NOR) 40,57 
D 85  1. Antonsson (SWE) 29,06  H 85  1. Bengtsson (SWE) 41,41 
D 90  1. Nieminen (FIN) 31,31  H 90  1. Dose (DEN)  42,04 
 

 



JUNIORSKÉ MISTROVSTVÍ SVĚTA V OB – 6.-12.7.2019 – SILKEBORG, DÁNSKO  
 
Sprint  
Juniorky 1. Gemperle (SUI) 12,18, 2. Ostberg (SWE) 12,21, 3. Molloy (GBR) 12,32,  

6. Janošíková 12,38, 35. Chaloupská 13,39, 49. Sieglová 13,57, 64. 
Kopecká 14,21, 66. Grycová 14,25, 79. Thýnová 14,49 

 
Junioři  1. Key (AUS) 12,20, 2. Pihlstrom (SWE) 12,33, 3. Elias (FRA) 12,34, 9.  

Křivda 12,47, 34. Gajda 13,24, 39. Fencl 13,31, 44. Horčička 13,34, 48. 
Hlaváč 13,38, 71. Rusin 13,58 

 
Klasika 
Juniorky 1. Haapala (FIN) 53,46, 2. Kalinina (RUS) 63,46, 3. Molloy (GBR) 54,17, 6.  

Janošíková 55,59, 25. Chaloupská 59,33, 31. Kopecká 60,49, 35. Sieglová 
61,29, 62. Grycová 65,55, 107. Thýnová 79,08 

 
Junioři  1. Fosser (NOR) 62,19, 2. Jonsson (NOR) 65,28, 3. Key (AUS) 67,49, 20.  

Křivda 72,57, 26. Horčička 74,10, 27. Hlaváč 74,14, 49. Gajda 77,31, 54. 
Fencl 78,42, 63. Rusin 80,26 

 
Krátká trať – finále  
Juniorky 1. Envall (SWE) 29,59, 2. Bunn (GBR) 30,53, 3. Janošíková 31,23, 21. Chaloupská 34,41, 27. 
  Sieglová 35,19, 31. Kopecká 35,37 
 
Junioři  1. Fosser (NOR) 25,03, 2. Elias (FRA) 26,12, 3. Liland (NOR) 26,37, 27. Křivda 30,36, 29. Horčička  
  30,49, 45. Fencl 33,21, 46. Gajda 33,25 
 
Štafety  
Juniorky 1. GBR 94,35, 2. RUS 94,53, 3. SWE 95,28, 5. CZE (Kopecká, Chaloupská, Janošíková) 97,50 
 
Junioři  1. NOR 90,52, 2. SWE 93,01, 3. FRA 94,15, 5. CZE (Horčička, Hlaváč, Křivda) 96,27 
 
 

AKADEMICKÉ MISTROVSTVÍ EVROPY V OB – 24.-27.7.2019 – OLOMOUC, ČR   
 
Sprint – finále  
Ženy  1. Janošíková 11,36, 2. Weiler (HUN) 11,48, 3. Ramstein (SUI) 12,21, 5.  

Šimková 12,48, 11. Hančová 13,09, 15. Aschermannová 13,17, 18. 
Kopecká 13,27, 19. Voborníková 13,34, 31. Vališová 14,22, 33. 
Jeřábková 14,28, 43. Kavánková 15,24, 51. Ondráčková 16,28 

 
Muži  1. Rancan (SUI) 11,20, 2. Attinger (SUI) 11,27, 3. Schonleber (SUI) 
11,36,  

10. Schuster 12,13, 14. Vystavěl 12,19, 15. Horvát 12,20, 44. Matúš 
13,23, 64. Fajkus 14,38 

 
 
Krátká trať 
Ženy  1. Janošíková 33,27, 2. Valdmane (LAT) 35,47, 3. Müller (SUI) 36,01, 7. Hančová 37,12, 13. 
  Aschermannová 39,49, 17. Voborníková 42,56, 20. Kopecká 43,57, 24. Šimková 45,48, 26. Vali- 
  šová 45,58, 37. Kavánková 50,02, 42. Jeřábková 54,32, 47. Horová 59,51, 49. Ondráčková 60,12 
 
Muži  1. Horvát 32,47, 2. Schonleber (SUI) 33,56, 3. Attinger (SUI) 34,23, 25. Schuster 40,03, 39. Fajkus  
  43,24, 46. Matúš 45,58, 64. Vystavěl 56,34 
 
Sprintové štafety 
WW  1. SUI 56,36, 2. CZE (Voborníková, Aschermannová) 58,17, 3. LAT 58,29, 4. CZE (Kopecká, Ho- 
  rová) 58,46, 9. CZE (Vališová, Jeřábková) 63,53 
 
MM  1. SUI 51,48, 2. BEL 51,58, 3. SUI 52,00, 5. CZE (Vystavěl, Horvát) 52,27, 20. CZE (Fajkus, 

Matúš) 62,09 
 
WM  1. CZE (Janošíková, Schuster) 51,34, 2. SUI 51,38, 3. HUN 51,43  
 
 



MISTROVSTVÍ SVĚTA V MTBO – 27.7.-3.8.2019 – VIBORG, DÁNSKO  
 

 
 
Sprint  
Ženy  1. Kvåle (GBR) 22,08, 2. Kubínová 22,47, 3. Dallimore (GBR) 22,51, 10. Nováková 24,47, 13. 
  Drobníková 25,43, 17. Březinová 26,09, 22. Musilová 26,53, 35. Staňková 31,21 
 
Muži  1. Medvedev (RUS) 22,27, 2. Foliforov (RUS) 22,28, 3. Courtois (FRA) 22,38, 7. Bogár 23,04, 14. 
  Stránský 23,28, 20. Laciga 24,02, 30. Hradil 25,10, 33. Ludvík 25,19, 34. Ševčík 25,37  
 
Krátká trať 
Ženy  1. Kvåle (GBR) 56,07, 2. Kubínová 56,12, 3. Soegaard (DEN) 58,24, 16. Drobníková 64,29, 18.  

Nováková 64,42, 21. Březinová 66,05, 33. Musilová 71,16, 35. Staňková 72,47 
 
Muži  1. Ludvík 53,59, 2. Foliforov (RUS) 54,43, 3. Medvedev (RUS) 54,50, 13. Laciga 57,14, 17. 

Stránský 59,04, 23. Hradil 59,39, 28. Ševčík 60,46,  
 
Klasika  
Ženy  1. Kvåle (GBR) 115,51, 2. Kubínová 119,25, 3. Andrasiuniene (LIT) 119,54, 19. Nováková 132,13, 
  22. Drobníková 132,59, 23. Březinová 133,33, 26. Staňková 135,22, 28. Musilová 137,45  
 
Muži  1. Gritsan (RUS) 110,49, 2. Fuchs (FRA) 112,18, 3. Foliforov (RUS) 112,36, 6. Ludvík 113,28, 7. 
  Bogár 113,43, 14. Hradil 115,20, 16. Stránský 115,29, 30. Laciga 124,09, 32. Ševčík 124,51  
 
Hromadný start 
Ženy  1. Kvåle (GBR) 61,50, 2. Soegaard (DEN) 61,56, 3. Svir (RUS) 62,00, 7. Kubínová 63,21, 21. 
  Březinová 66,13, 25. Staňková 67,47, 29. Nováková 69,58, 33. Drobníková 71,05, 35. Musilová  
  71,35 
 
Muži   1. Hradil 60,09, 2. Bogár 60,10, 3. Stránský 60,11, 13. Laciga 62,02, 20. Ludvík 63,17, 37. Ševčík  
  67,10 
 
Štafety  
Ženy  1. RUS 142,33, 2. FIN 143,18, 3. SWE 149,35, 4. CZE (Nováková, Drobníková, Kubínová) 151,29 
 
Muži  1. RUS 134,09, 2. CZE (Hradil, Ludvík, Bogár) 135,39, 3. FIN 139,40 
 
 

JUNIORSKÉ MISTROVSTVÍ SVĚTA V MTBO – 27.7.-3.8.2019 – VIBORG, DÁNSKO  
 

 
 
Sprint  
Juniorky  1. Pauly (FRA) 14,29, 2. Splittorff (DEN) 15,00, 3. Nurminen (FIN) 15,19, 14. Svobodová 16,32, 21. 
  Zrníková 17,55, 23. Kuchařová 18,04 
 
Junioři   1. Steinthal (DEN) 17,34, 2. Hašek 17,38, 3. Buzovkin (RUS) 18,48, 20. Hasman 21,00, 21. Wo- 
  hanka 21,01 



Krátká trať 
Juniorky 1. Splittorff (DEN) 45,26, 2. Králová 47,28, 3. Nurminen (FIN) 48,12, 7. Svobodová 52,24, 17.  
  Zrníková 59,19, 29. Kuchařová 64,14 
 
Junioři  1. Hašek 47,14, 2. Lilja (FIN) 49,08, 3. Steinthal (DEN) 49,29, 6. Hasman 50,57, 9. Wohanka  
  53,11 
 
Klasika   
Juniorky  1. Nurminen (FIN) 91,44, 2. Denoual (FRA) 94,00, 3. Králová 94,11, 16. Zrníková 103,40, 22.  
  Kuchařová 107,16 
 
Junioři  1. Hašek 89,28, 2. Steinthal (DEN) 91,19, 3. Kaksonen (FIN) 92,42, 6. Wohanka 94,52, 12. Has-

man 99,02 
 
Hromadný start 
Juniorky 1. Splittorff (DEN) 49,06, 2. Králová 50,10, 3. Nurminen (FIN) 52,20, 11. Kuchařová 54,03, 21. 
  Zrníková 57,17, 24. Svobodová 59,52 
 
Junioři  1. Steinthal (DEN) 49,06, 2. Hašek 49,13, 3. Buzovkin (RUS) 49,14  
 
 

MISTROVSTVÍ SVĚTA V OB – 11.-17.8.2019 – SARPSBORG, NORSKO  
 

 
 
Klasika  
Ženy  1. Alexandersson (SWE) 69,00, 2. Strand (SWE) 75,16, 3. Aebersold (SUI) 75,50, 12. Horčičková  
  81,25, 16. Kosová 82,07, 29. Mechlová 91,03  
 
Muži  1. Lundanes (NOR) 90,09, 2. Fosser (NOR) 91,48, 3. Hubmann (SUI) 93,07, 7. Král 96,03, 23.  
  Kubát 103,41, 25. Minář 106,03 
 
Krátká trať – finále  
Ženy  1. Alexandersson (SWE) 38,20, 2. Aebersold (SUI) 38,25, 3. Gemperle (RUS) 40,05, 8. Kosová  
  40,37, 15. Mechlová 43,15, 30. Horčičková 46,12 
 
Muži  1. Lundanes (NOR) 34,18, 2. Bergman (SWE) 34,29, 3. Daehli (NOR) 34,47, 14. Král 37,28, 15.  
  Nykodým 37,53, 26. Kubát 39,26 
 
Štafety  
Ženy  1. SWE 95,49, 2. SUI 95,53, 3. RUS 96,56, 5. CZE ((Horčičková, Kosová, Janošíková) 100,31 
 
Muži  1. SWE 100,42, 2. FIN 102,16, 3. FRA 102,25, 4. CZE (Kubát, Nykodým, Král) 102,32 
 

 
 

VOLNÉ PŘÍLOHY 
 
► plánovací kalendář na rok 2020 (to to letí) nám připravil Jirka Bartáků  
 
► ukázku map z letošního veteránského mistrovství světa v Lotyšsku nám připravili jediní 

zastupitelé našeho klubu – Oli a Karel Luskovi 



ZAJÍMAVOSTI 
 

ČEŠTINÁŘSKÉ POSEZENÍ č. 32 
 

Co znamená spojení PANDOŘINA SKŘÍŇKA? 
Každý z nás asi rád dostává dárky. Ale o takovou skříňku, jakou obdržela Pandóra, není 

co stát. 
Na Diovo přání uhnětl Héfaistos, bůh ohně a dovedný kovář, z vody a hlíny krásnou 

pannu. Všichni bohové ji něčím obdarovali. Athéna jí utkala nádherné šaty a naučila ji ženským 
pracím. Afrodita ji vybavila přitažlivým kouzlem a vdechla jí milostné touhy, Hermes jí věnoval 
do vínku nejen lež, ale i svůdnost, rozum a obratnost, jiní bohové líbeznost, krásu apod., 
zkrátka každý bůh jí něco dal, takže se právem jmenovala PANDÓRA, tj. všemi 
OBDAROVANÁ. 

Pandóra byla také darem. Zeus ji poslal nejdříve Prométheovi, aby se s ní oženil, ale ten 
odmítl, a proto byla nabídnuta jeho bratrovi Epimétheovi. Ten v božské štědrosti netušil nic 
špatného, Pandóru si zamiloval, vzal si ji za ženu a neštěstí bylo na světě. 

Do výbavy dostala Pandóra i skříňku, do níž každý z bohů odložil věci, kterých se rád 
zbavil. Žena se nesměla do skříňky podívat. Byla však stejně zvědavá jako pramáti Eva a hned 
po svatbě ji otevřela. Z ní se vyhrnuly nemoci, bolesti, trampoty, svízele, bědy, strasti i zla a 
rozletěly se po světě. Zděšená dívka honem víko zavřela, ale uvnitř už nic nezbylo. Vlastně 
přece něco: docela na dně se krčila marná naděje. Šťastný věk lidstva tak skončil. 

Často můžete ve svém životě slyšet hlášku, že někdo svým jednáním otvírá 
PANDOŘINU SKŘÍŇKU, která se stala SYMBOLEM ZVĚDAVOSTI, JEŽ PŘINÁŠÍ ZLO. 

            Eva Kašková 

 
 
 

ČEŠTINÁŘSKÉ POSEZENÍ, MIMO POŘADÍ  
 
Před letošní Bohemií přišla veršovaná pozvánka od Jardy. Citujeme: 
 
Mejl 23.7. 
Ať jsi píč a nebo pička,   
sbal si plavky a dvě trička. 
Má být vedro jako prase, 
velká žízeň na terase. 
Nezapomeň sbalit s sebou, 
půllitr na dovolenou! 
Limča ti nic neříká, 
už se těšíš na Flika! 



Zhruba za 14 dní přišlo upřesnění od stejného autora. Zkrácená citace: 
 
Mejl 3.8. 
Ahoj všichni,  
tento email je určen těm, kteří jedou na pětidenní, 
konkrétně závodníkům spícím hromadně ve Sloupu, 
kteří nejsou abstinenti či vinaři. 
Ostatních se následující netýká. 
 
Předem bych chtěl upozornit, že článek neobsahuje žádná sprostá slova 
či vulgarismy, i když to tak na první pohled nemusí vypadat. 
Jde o vysoce odborné pojednání. 
 
Vážené pičky, Vážení píči......... 
 
( pozn.  -    píč / pička   =  člen OK CHA, aktivně se podílející na odlehčování sudů ze Studánky, 
nehledat v tom jiné p..oviny )  
 
Rok se s rokem sešel, a potom ještě s jedním a máme tady zase pětidenní. 
Protože má byt vedro a nejhorší smrt je prý z dehydratace, rozhodl jsem se opět,   
jako již obvykle, zachránit vaše životy. 
 
Dle ubytovací manažerky Zuzky spí ve Sloupu 32 dospělých, z toho asi polovina již od úterý. 
Pro tento účel jsem pro odhad spotřeby musel zavést novou dílčí jednotku, tzv. píčoden. 
To je pro přehled, kolik celkem píčů a piček bude bumbat po kolik dní. 
Nejedná se tedy, jak si asi mnozí z vás myslí, o naprosto nepovedenou etapu člena/ky OK 
CHA, přestože i toto může po prodlouženém večeru na druhý den nastat – jednotka je tedy 
univerzální.  
 
Při pohledu do startovky vás tam vidím zajímavých tak 18 - 20, z toho tedy asi polovina od 
úterý. Seznam nebudu vypisovat, ale omlouvám se těm, které jsem mylně započítal, a ještě 
více těm, které jsem opomenul. 
Tj. cca   9 x 5  + 10 x 4  =  85  píčodní. 
Mám zatím předjednané 2 sudy, tj. 200 piv, což nám vychází 200 / 85  = cca 2,35 piva na večer 
pro každého píče či pičku. Můžu přiobjednat. 
Pro dva velké sudy a štěně (60 piv, žádná Dášenka ....) je průměr 3,06 piva, pro tři velké sudy 
je průměr  cca 3,53 piva na večer pro každého. 
Dva sudy se téměř vypily na Velikonocích za 3 večery, jsem pro variantu 2 velké + malý. 
Vím, že určitě dáte tak tři na shromaždišti, pak další tři k obědu, dvě k večeři - vše jinde.  
A kolik tedy k večerním rozborům postupů a taktickým přípravám na další etapy? 
Co vy na to? Na co se cítíte? 

     Jarda 
 
A proč to zde uvádím? 
Mnozí puritánští jazykozpytci se možná cítili pohoršeni některými výrazy v textu, což nenechalo 
chladným Martina Švancara, který si dal práci a na internetu vyhledal patřičné vysvětlení. Opět 
částečně citujeme: 
 
Pijačky nebo píčky? 
2. 08. 2019 20:39:43  
V textech, jež překládám z němčiny, si už nikdo nedovolí opomíjet ženy či je uvádět na druhém 
místě za muži. Genderová rovnoprávnost to tak vyžaduje a dámy mají přednost.  
A tak v obchodní korespondenci, reklamních a propagačních materiálech, letácích, brožurách 
apod. figurují zákaznice a zákazníci, klientky a klienti, spotřebitelky a spotřebitelé, pacientky a 



pacienti, manažerky a manažeři, ředitelky a ředitelé, šéfky a šéfové, pracovnice a pracovníci, 
zástupkyně a zástupci. Někdy ovšem při překladu není snadné najít ženský ekvivalent 
mužského tvaru. Němci to mají jednoduché, k podstatnému jménu rodu mužského přifaří 
příponu "in" a je z toho podstatné jméno rodu ženského. Ale my Češi to máme o něco složitější. 
Nedávno jsem překládala povídání o vinných sklepech ve vinařské oblasti Rheinau v curyšském 
kantonu. V minulosti to byly klášterní sklepy, které dodávaly víno především do kantonálních 
nemocnic a veřejných institucí, což je dnes pro nás nepředstavitelné, že by nemocnice a úřady 
odebíraly za erární peníze víno, nota bene právě nemocnice, kde se má léčit, a ne chlastat. 
V článku zmiňují, jaké víno mají ponejvíce v oblibě pijáci a .... A zde jsem zasekla. Jaký je 
vlastně správný výraz pro ženskou konzumující víno? První mě napadla pijačka. Jenomže 
google jednoznačně říká, že pijačka je sklenice, ze které se pije. Pijákyně? To zní blbě a na 
rozdíl od předsedkyně, žákyně, soudkyně, horolezkyně apod. takové slovo ani neexistuje. A co 
píčka? Na zemědělce jsme měli děkana, který se jmenoval Píč. Píč určitě nebyl duší chlap, co 
je žensky pohlavně ustrojen, či předskokan transsexuálů, nýbrž chlap, co se rád napije. 
Příjmení, jak známo, se dříve tvořila dle řemesel - Krejčí, Švec, Kovář, Tesař, Sedlák, Kočí atd. 
- či dle vlastností - Nový, Kořistka, Dlouhý, Malý, Veselý, Šťastný, Tichý, Hovorka, Píč atd.  
 
A co na to Google? Cituji z webu Čeština 2.0:  
Píčka – žena, která umí dobře popít (je jedno jestli alkoholický nebo nealkoholický nápoj)  
Příklad: 
„Ty jsi ale dobrá píčka. Jsi to do sebe hodila, jako by široko daleko nic jiného nebylo.” 
„Nejsi nic moc píčka. Ti ten čaj za tu dobu úplně vychladl, a tys ještě ani neupila.” 
 
Píč – násoska, člověk ve velkém holdující alkoholu 
Příklad: “Ten Venca je velkej piva píč.” 
 
Do překladu tedy napíšu "pijáci a píčky". Ale nějak mi to nesedí. Mnoho lidí určitě napadne, že 
se jedná o drobnější kámošku té, kterou tak s oblibou malujeme na zeď a kterou mají ve znaku 
Tři sestry. Ne že by mě to slovo pobuřovalo. Werich říkal, že člověk může být sprostý na duši, a 
ne na jazyku. Navíc dnešní mladá generace na rozdíl od těch předchozích vulgární slova vnímá 
úplně jinak, neboť drsnou mluvu běžně slyšíme ve filmech a písničkách a o youtuberech ani 
nemluvě. Nicméně radši se vrátím k prvnímu zamýšlenému výrazu, a to k pijačkám, v kontextu 
s pijáky je nikdo nebude považovat za sklenice. Nakonec slavný Picassův obraz se jmenuje 
Pijačka absintu, a ne Píčka absintu. Jo, a taky jsem si vygooglila, že piják lužní je klíště. 
Existují slova, která sice k sobě mají ženský mluvnický tvar, ale to slovo má zcela jiný význam. 
Kupříkladu detektiv je vyšetřovatel, kdežto detektivka je kniha či film. Rodič nemůže rodit jako 
rodička, hetéra není to, co heterák, i když mohou být ve velmi blízkém vztahu, smažák není to, 
co smažka, a taková filcka má spíše blíže k hetéře než k látce zvané filc. Zedník pilně pracuje 
na stavbě a zednice pracuje na květech, neb je to včela. Dost často se jedná o nástroje a 
nářadí. Kalič (a teď nemyslím píče, ale toho, co kalí ocel) pracuje s kaličkou, což jsou kleště 
používané při kalení, pokrývač používá pokrývačku, což je druh zednické lžíce, a obkladač dává 
na zeď obkladačky neboli obkládací dlaždice. 
Pominu-li pracovní pomůcky, tak ryze chlapská povolání povětšinou žádný ženský ekvivalent 
nemají. Přes všechnu emancipaci ženy tato řemesla nikdy vykonávat nebudou, protože na to 
nemají fortel ani fyzičku. Jasně, existují ženský, co zedničí, kácejí stromy, ohýbají kovy nebo 
řežou dřevo na cirkulárce, ale taky jsou chlapi, co šijí a vyšívají, ovšem není mi známo, že by se 
kvůli těm pár výjimkám zaváděl do mluvnice švadlen či vyšívač. Takže takový havíř, horník, 
lešenář, studnař, drvoštěp, tesař, dřevorubec, drožkař, hrobník a další mají o svou mužskou 
exkluzivitu navždy vystaráno. 
Podobně jsou na tom povolání, která mají jen jeden tvar mluvnického rodu (tzv. podstatná 
jména vespolná) a označují jak ženy, tak muže, ale každý si pod těmi výrazy představí spíše 
muže než ženu, jako např. stavbyvedoucí, kočí, náhončí, popravčí. Jinak je tomu ve sportovní 
terminologii, kde už nikoho nepřekvapí hokejová či fotbalová rozhodčí nebo sudí. 



Když zabrousím do novotvarů, tak se zde rychle zabydleli elfové a elfky, trollové a trollyně, hejtři 
a hejterky, borci a borkyně, hujeři a hujerky. 
A co živočišná říše? Medvěd má svou medvědici, lev lvici, tygr tygřici, vlk vlčici apod. Velké 
šelmy, ty se mají. Domácí ptáci jako kohout a slepice, kačer a kachna, krocan a krůta jsou na 
tom taky dobře. Sice to není mluvnický protějšek, ale ženský protějšek to bezesporu je a to 
stačí. Ale co drobní ptáčkové jako vrabec, stehlík, čížek, zvonek, budníček, moudivláček čí 
brhlík? Jak k tomu přijdou jejich samičky, že pro ně neexistuje žádný název? A přitom bez nich 
by nebyli ani ptáci a možná ani my. A takto bychom mohli pokračovat donekonečna a uvádět 
argumenty opačného rázu, jako vrána (pozor havran není samec od vrány, je to úplně jiný 
druh), sojka, sova, harpyje (nemyslím tu z řeckého bájesloví, ale toho ptáka, co mají v ZOO v 
Praze), lasička, kuna, myš a vydra. Ale o tom můj příspěvek není. 
 
A kdo dočetl až sem, dalších komentářů netřeba. 
 
 
 

Z NAŠEHO ARCHÍVU 
 
Než se rozloučíme s první klubovou Ročenkou, podíváme se na pár zajímavostí.  
Jak vypadal náš první klubový Silvestr? 
 

28.12.1995    SILVESTR 95 
 
 A zase je rok za námi, pro OK Chrastava ten první, snad úspěšný. A i to je důvod k oslavě nebo ne? 
 A tak jsme se my, příznivci zeleno-modro-bílé kombinace barev, sešli 28. prosince v chrastavském 
bývalém Svazarmu, abychom se rozloučili s rokem starým a přivítali nový. Na programu byly tradiční rituály, jako je 
pití piva a konzumace chlebíčků. Mezi různými hrami po čas večera, ale i rána, vynikala jedna, nám nejbližší – 
noční orienťák Chrastavou, pouze s mapou budov. Celý večer se místností rozléhala hra na kytaru, veliký hukot a 
smích. 
 Jednou z mnoha perliček bylo určitě vystoupení dua reklamních tvůrců – „Krtek Donát a Boby Kašík“. 
 Silvestrovský večírek se pro některé (konkrétně mladší) protáhl až do 6té hodiny ranní, a tak nebyla nouze 
o odpolední spáče.  
 Protože byla většina z vás merendy účastna, nemusím rozepisovat podrobnosti a jistě mi dáte za pravdu, 
že klubový Silvestr se vydařil. A ten kdo nevěří, ať tam (nebo jinam) běží, třeba za rok uvidí, o co přišel už vloni. 
Ale mezitím nás čeká ještě spousta pěkných chvil, tak ať se nám ten nový rok vydaří alespoň jako ten starý.  

Jarda Polák 

 
 
A jak vypadaly naše první členské příspěvky? 
 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 
 
Příspěvek na činnost našeho klubu bude činit, opět jako loni,  

- 100,- Kč – pro kategorie do DH 14, včetně, 
- 200,- Kč – pro ostatní kategorie. 

 
 
A stručné zhodnocení celého roku 1995, prvního roku naší činnosti, provedla dobrovolně bez nátlaku Eva. Tento 
příspěvek vyšel i ve slávistické Ročence, kterou tehdy zpracovávala Olina Bednaříková. 



JAK JE NÁM PO ROCE 
 
 Psát o dvou klubech, které před rokem ještě v tuto dobu tvořily jeden celek a nyní stojí každý sám na svých 
pevných, či vratkých nohou, není žádná slast, ale taky žádná tragedie. Kdo mě zná, ví, že se snažím jednat přímo, 
a proto budu psát tak, jak já to vidím.  
 Oddělení chrastavské sekce od libereckého oddílu přes počáteční úžas a rozpaky proběhlo poměrně 
klidně. Prvotní názor, že budeme dceřinná společnost libereckého mateřského oddílu, se však během roku 
rozplýval a každý z nás, hlavně my, se osamostatňoval. Pak se začaly objevovat některé neshody, protichůdné 
názory narážely do sebe, mnohdy zbytečně, a podle mého by někdy stačila ochota pochopit toho druhého, přiznání 
si pravdy a více tolerance (mám na mysli z obou stran). Vždyť celý rok ukázal, že oba kluby jsou schopny 
uspořádat výborné závody na úrovni, oba mají vrcholové sportovce, oba jsou životaschopné a přinášejí obohacení 
a oživení pro orienťáky nejen na Liberecku a v Ještědské oblasti. Struktura (př. študáci) a velikost libereckého 
oddílu nedovoluje třeba to, co umožňuje chrastavský klub: dělat OB nejen pro radost z pohybu a sportovní výkon, 
ale i pro kamarádství mimo les, kdy se setkáváme i na přátelsko-rodinných akcích typu Chrastavská šlápota, 
sjíždění Ohře, Jizery, dovolená v Tatrách,… 
 Snad každý z nás z obou klubů si uvědomuje, jak strašný nápor a stres přináší současný uspěchaný život. 
Proč se ještě nervovat v oblasti, kde hledám klid, odpočinek, zábavu, fyzickou námahu, ale i príma lidi? Vždyť 
všichni spolu z obou klubů provozujeme jeden a tentýž sport, je jedno, jestli někdo,líp a někdo hůř, vždyť nás 
spojuje láska k OB (bez ní by to nešlo), tak proč? Proč si naopak vzájemně nepomáhat, proč si vzájemně nevyjít 
vstříc jako dva schopné, rovnoprávné, samostatné kluby?   
 Jsem velký životní optimista a věřím (teď jsem skoro jako Komenský), že po přejití bouří, vichřic, pohoda a 
klid se vrátí k Vám – Ó, klube liberecký a chrastavský. 

            Eva Kašková 
 
 
 

VZDĚLÁVACÍ KOUTEK 
 

JAZYKOVÝ POSED č. 128 
 
 Kdo si procvičil frázová slovesa v minulém Chacháčku a vydržel, dopracoval se 
k výsledku STICK ON (držet se, trvat na něčem, lpět), a dobře udělal. Tím pádem měl šanci 
vyhrát odměnu, tentokrát v podobě keramických podtácků. A šance se usmála na Domču 
Pachnerovou, Zdeňka Sychru a Pavlušku Vokálovou.   
 
Další šanci máte před sebou. 

Přelom srpna a září je ve znamení Panny. Přečtěte si, jací jsou lidé narození v tomto 
znamení, ale neberte to příliš vážně. Tajenku, jako vždy přečtete v označených políčcích shora 
dolů.   
 
other people´s point of view always impress them 

they believe you even if you tell them nonsense 

they don´t do much – they just sit back and watch 

they do what they´ve been told 

you never know what they are thinking  

they provide emotional help or encouragement  

they lack courage 

they always want to reach their goals  

they have a humble opinion of themselves 

 

i _ p _ e _ s _ on _ _ le 

tr _ _ tf _ ll 

p _ s _ _ v _ 

ob _ d _ _ _ t 

se _  r _ t _ _ e 

su _ _ or _ _ v _ 

c _ w _ _ d _ y 

d e _ e r _ _ _ ed   

m _ d _ _ t 

 



SOUTĚŽNÍ KOUTEK 
 

ZÁHADY A HLAVOLAMY 
 
 V minulém vydání jsme si mohli pohrát s kačenkou na stanovém táboře. No, do tábora 
jsme se sice propašovali, ale tu kačenku ne a ne najít. Do zadání se vloudila drobná chybička, 
pokusili jsme se to napravit mejlem, ale zatím bez reakce. Takže ještě máme šanci, v příštím 
Chacháčku zobrazíme správné řešení. Losovačka proběhla alespoň mezi táborníky a ceny -  
svíčky do stanu obohatily Tomáše Danka, Zdeňka Kadavého a Pavla Pachnera.  
 
 Stanový tábor měl několik správných řešení, uvádím aspoň jedno jako vzorek. 
 

  
 
 A další dva oříšky máme před sebou. 
 

PÍSMENNÉ SUDOKU (Obr. 1) 
Doplňte písmena A až I do jednotlivých buněk tak, aby se v každém řádku, sloupci a silně 
orámovaném čtverci nacházelo každé z nich právě jednou. 
 

ABECEDA (Obr. 2) 

- Doplňte písmena A až F do jednotlivých buněk tak, aby se v každém řádku a sloupci 
nacházelo každé z nich právě jednou (dvě buňky zůstanou vždy prázdné) 

- Písmena po stranách obrazce udávají první písmeno viditelné v daném směru 
 

                      
 
      Obr. 1                                                           Obr. 2 



SOUTĚŽ PRO FŠECHNY 
 
 Díky, Pavle, značky aut se ujaly. Asi nemusíme vypisovat správné řešení, protože všechny došlé odpovědi 
byly 100%ní. Ani ty ses nesekl (pokud ti nepomáhal Otík). Kdo má další nápad na zajímavou soutěž, může napsat 
a má šanci. Mezi vylosovanými se objevila jména Jirka Barták, Eva Lipenská a Pavel Pachner a ta získala 
ubrousky. 
 
 A teď se vrátíme do přírody, přímo na zem. Jistě všichni znáte Ferdu Mravence, a tak zavítáme do říše 
hmyzu mezi naše brouky. Před sebou je máte na obrázcích pěkně barevně. A tak jsem v očekávání správných 
odpovědí. 
 
 

 
 

 A            B            C 
 

 
 

  D       E              F 
 

 
 

 G           H           I 
 
 

1 CHROBÁK LESNÍ     6 ROHÁČ OBECNÝ 
2 CHROUST OBECNÝ    7 SLUNÉČKO SEDMITEČNÉ 
3 KRTONOŽKA OBECNÁ   8 TESAŘÍK OBROVSKÝ 
4 MANDELINKA BRAMBOROVÁ  9 VRUBOUN POSVÁTNÝ  
5 PLOŠTICE ZELENÁ 
 
 



ZNÁTE JE? 
 
 Správná odpověď zněla: Cesta poblíž bedřichovského Viklanu, začínající (nebo končící) 
v Bedřichově a končící (nebo začínající) na Nové louce, se nazývá Vládní cesta. To je ta 
správná odpověď a mezi vylosovanými se objevila tak zvučná jména, jako Jirka Barták, Věrka 
Bradnová a Pavluška Vokálová. Ti pak rozšířili svůj movitý majetek o jakýsi hřebeny.  
 
Vládní cesta – lesní silnička v Bedřichově začíná u bývalé hospody U Trompetra, zprvu 
turisticky neznačená, cestou mineme několik jizerskohorských pomníčků – Klogertův kámen 
(Chacháček 2/2000 – tragická smrt lesního dělníka v 17 století, nejstarší pomníček v JH)), 
Lichteneckerův kříž (Chacháček 1/2000 – zabloudění polesného po návratu z hospůdky U 
Trompetra a šťastný návrat domů) nebo obnovený Gahlerův kříž u Nové louky (připomínka 
smrti dcerky lesního Gahlera – v obnově má prsty i předseda spolku Patron Libor Bednařík 
z liberecké Slavie – spolek se věnuje záchraně jizerskohorských památek). Cesta pak navazuje 
na modrou a žlutou turistickou značku. Vládní je nazvána po r. 1929, kdy panský lovecký 
zámeček na Nové louce byl používán jako vládní chata. A ještě se zmíníme o hostinci U 
Trompetra. Místní hostinský zde totiž vyprovázel hosty hrou na trubku, proto se mu říkalo 
Trompetr. Měl 13 dětí a zásoboval jimi školu po několik let.   
 

 
 
   Klogertův kámen                  Lichtenecknerův kříž 
 

 
 
                Gahlerův kříž (Libor Bednařík druhý zleva)  
 
Bedřichovský Viklan – leží mimo značené cesty. Jedná se o nedokonalý viklan ve tvaru 
kovadliny (šířka 4,2 m, délka 4 m a výška 2 m) a lze ho vychýlit o pár centimetrů do strany. Od 
základny je oddělen tenkou puklinou. K viklanu vede pěší dětská stezka – leták lze získat 
v bedřichovském informačním centru. 



A teď se vypravíme do Jizerek za čerty. Téměř na vrcholu Bukové hory (taky pod 
názvem Buková) při žluté turistické značce můžete navštívit Čertovu komoru. Jihovýchodně od 
ní podél říčky Kamenice se rozprostírá obec, známá třeba Muzeem výroby dřevěných hraček. 
Muzeum leží vzdálené vzdušnou čarou 1,5 km od vrcholu Bukové hory, 2,7 km od Mariánské 
hory, 1,4 km od Tanvaldského Špičáku a 5,4 km od vrcholu Černé Studnice. 
 
Dotaz zní: 

Jak se jmenuje obec s muzeem podél Kamenice? 
Díky za odpovědi. 
 

 
 
                                Čertova komora 
 

 
 
   Buková + vrchol  
 
 

KDO JE TO? 
 
 Tak to je ta soutěž, kde výhra je jasná. Krásně provedený diplom vás bude strašit, pokud 
jste poznali zrůdičku a vyhráli. Ta krasavice s bambulí není nikdo jiný než Janča Kubátová 
(dříve Valešová) a vyzdobí příbytky Domči Pachnerové, Jirky Vokála a Jarušky Vokálové.  
 

 



ORIENŤÁCKÝ ZPĚVNÍK  
 
Nejprve jedna malovaná: 
 

 



 
 



ORIENŤÁCKÝ ZPĚVNÍK  
 

ABYCH TU ŽIL         
(zpívá Michal Tučný) 
 
          C           F                          C 
1. Kapsy mám, abych v nich měl díru 
                                          G 
   boty mám a na nich letní prach. 
                       E7                Ami       F 
   Pod širou oblohou, jsem se sám usadil, 
        C                             Dmi     G7                 C 
   že mám chuť v hlavě si srovnat, pro co jsem žil. 
 
        
              C       F                    C                                           
2. Píseň mám, abych měl co zpívat,  
             G 
   oheň mám, aby mě tu hřál. 
                        E7                 Ami           F  
   Pár snů mám, abych dál za nocí je tu snil, 
        C                          Dmi   G7               C 
   že mám jeden lidskej úděl, ten, abych tu žil. 
 
 
              C         F                         C                          
3. Louky mám, abych se moh´ toulat,     
                                      G 
    lesy mám, abych měl kam jít. 
                         E7                      Ami               F 
   Dlouhý proud řeky mám, abych shýbnul se a pil, 
   C                       Dmi        G7           C 
   že mám to výsadní právo, abych tu žil. 
 
 
                D     G                    D                                    
4. Slunce mám, na cestu mi svítí,  
                                  A   
   štíty hor a jejich úbočí.       
              F#              F#7               Bmi            G 
   Lásky mám nesčetné, abych se sám přesvědčil, 
        D                    Emi   A7          D 
   že mám to, co mi stačí, abych tu žil. 
 
 
               D     G                            D    
5. Kapsy mám, abych v nich měl díru, 
                                           A 
   boty mám a na nich letní prach. 
             F#         F#7              Bmi       G 
   Pod širou oblohou, jsem se sám usadil, 
        D                              Emi     A7                D 
   že mám chuť v hlavě si srovnat, pro co jsem žil. 



POZVÁNKA 
 

VETERÁNSKÉ MISTROVSTVÍ SVĚTA V OB – 7.-15.8.2020 – KOŠICE, SLOVENSKO  
 
POŘADATEL:   SOF, OC ATU Košice, OC Kysak 
PROGRAM:  7.8. Zahájení  
   8.8. Sprint – kvalifikace, Košice 
   9.8. Sprint – finále, Košice 

10.8. Volný den 
   11.8. Lesní kvalifikace, Budimír 
   12.8. Krátká trať, Sigord 
   13.8. Volný den 
   14.8. Klasika, zakončení, Silica 
KATEGORIE:  DH 35 – DH 100 
PŘIHLÁŠKY:  nejlevnější do 7.1.2020 
INFORMACE:  www.wmoc2020.sk 
 

 
 
 
 
 

A CITÁT NAKONEC… 
 

OTA PAVEL: 
 

Sport mám rád proto, že nezvykle chutná a nejde ničím nahradit podobně jako 
pivo.  
 

 
 



KDO JE TO? 
 
Poznáte dnešní příšerku, která docela ráda běhá OB, ale je dobrá i v jiných disciplínách? Podle 
vlasů to asi nebude žena. 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. 
 
 
 
 
 
 

 


