
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



DENÍČEK 
 
Tak ještě k sobě pustíme trochu letního sluníčka, a pak se vrhneme na podzim. 
 

7.-11.8.2019    ORIENTEERING-ADVENTURE – ORIENTEERING 

ADVENTURE – ŠPINDLERŮV MLÝN – ŠPINDL, KRAKONOŠ, 

HROMOVKA, PŘEDNÍ PLANINA, DÍVČÍ LÁVKY 
 

Měla jsem to štěstí, že jsem 
byla vylosována mezi výherci 
adventního kalendáře O-news. A jako 
cenu jsem si vybrala startovné pro 
dva na Orienteering-Adventure. 
Lákalo mne podívat se do náročných 
horských terénů, kam se zas tak 
běžně nedostanu. A také jsem chtěla 
trochu poznat Špindlerův Mlýn. 
Povedlo se mi včas (už na přelomu 
roku) rezervovat apartmán v Pensionu 
Silva, blízko centra závodů. Postelí 
bylo dost, tak s námi mohli jet i 
babička a děda Pachnerovi. 

Pořadatelé pod vedením Tomáše Leštínského připravili ve Špindlerově Mlýně a jeho 
blízkém okolí pět etap mapově i fyzicky náročných závodů. Centrum bylo ve SkiAreálu Svatý 
Petr.  

První etapa byl sprint na mapě Špindl. Tratě byly postaveny ve svahu, z malé části v 
horském lese, většinou na loukách mezi vilami a penziony a se závěrem v centru města. Z oken 
našeho apartmánu jsme viděli přímo na start, který byl v lese kousek nad naším penzionem. 

Druhá etapa na mapě Krakonoš byla krátká trať. Tratě byly namotané na mapě velikostí 
do dlaně. Terén byl náročný, plný podrostu a prořezávek. Zeleně šrafované části, kterých byla 
zhruba třetina mapy, daly vzpomenout na Tatry 2017 a jejich označení průchodnosti "ak vôbec". 
V takové části jste se totiž ocitli v hustníku (nebo v tom, co z něj zbylo) a ještě navíc po pás 
v prořezaných větvích. A bylo třeba bojovat o každý metr vpřed. Já se psychicky naladila na 
obtížnou etapu hned po startu, protože od mapového startu k jedničce vedlo jediné řešení: 
stoupat tmavě zeleným hustníkem. Naštěstí se mi povedlo udržet směr a kontrolu jsem našla. A 
ty ostatní taky ;-) 

Po etapě jsme s Otíkem vyrazili přes celý Špindl k lanovce na Medvědín. Ale stálo to za 
to. Otík byl nadšený z lanovky a z dětského hřiště, které se nachází u horní stanice. Potom 
jsme zase sjeli dolů a vyšlápli si k hotelu Sněžka, kde jsme měli zajištěné večeře. 

Třetí etapa byla klasika na mapě Hromovka. Start byl u horní stanice lanovky na Pláni a 
cíl dole ve Svatém Petru. Přes velký výškový rozdíl čekalo závodníky značné převýšení. Les byl 
typický krkonošský, špatně přehledný, s vysokým borůvčím (se spoustou zralých borůvek) a 
tratě namotané v prudkém svahu kolem sjezdovek. Hned první kontrolu jsem lehce pohledala, 
ale ztráta asi dvě minuty mi přišla naprosto přiměřená obtížnosti. O několik kontrol dál jsem 
bohužel udělala úplně zbytečnou asi pětiminutovou paralelní chybu. Ostatní kontroly už jsem 
našla bez problémů, ačkoli to nebylo vůbec jednoduché (vysoké borůvčí, prořezávky, hustníky, 
svah). Při jednom přeběhu sjezdovky jsem potkala Otíka s dědečkem, jak svačili a rozhlíželi se 
po kraji. Užívali si zrovna jednu z mnoha přestávek (zejména borůvkových) na trati P. Ke konci 
nás čekala ještě pořádně dlouhá obíhačka po asfaltce (ač jsem zvažovala různé možnosti, 
žádnou lepší jsem nevymyslela). 

Čtvrtá etapa byla opět krátká trať. Start i cíl byly u horní stanice lanovky na Pláni. Otík se 
tak už potřetí svezl lanovkou. Tratě namotané opět na prostoru velikosti lidské dlaně na mapce 



Přední planina měly malé převýšení, ale nebyly o to méně náročné. Mapa byla z větší části 
zelená se žlutými flíčky. Kromě orientační náročnosti brzdilo běh i vysoké borůvčí se skrytými 
klacky a pařezy. Tuhle etapu jsem si vychutnala, ťukala jsem postupně jednotlivé záchytné 
body, až jsem se vždy dopracovala ke kontrole (no někdy asi i se štěstím). Až na konci jsem 
trochu ztratila směr a předposlední kontrolu dost pohledala, ale bylo nás takových hodně. 

Poslední etapa s hendikepovým startem na mapě Dívčí lávky byla zkrácená klasika. 
Tratě provedly závodníky severní částí Špindlerova Mlýna podél Labe, poté svahem na úbočí 
Kozích hřbetů a přes prostor druhé etapy zpět do Svatého Petra. Téhle etapy jsem se obávala, 
protože mi bylo jasné, že pokud máme běžet lesem a dostat se do cíle ve Svatém Petru, tak 
budeme muset nejdřív na kopec. Začátek byl ale v údolí kolem promenádní cesty a první 
kontroly byly spíš v turisty zaneřáděném lese. Potom následovala část po březích Labe (včetně 
brodění, hladina byla naštěstí nízká). Tady jsem si klackem propíchla nohu (projel mi i přes 
podrážku), ale po chvíli jsem zjistila, že s tím jde pokračovat. Pavel si zde také přivodil zranění, 
přiběhl se zakrváceným bokem, naštěstí to bylo jen stržené znaménko. Pak následoval ten 
výšlap do svahu, kde byly i poměrně těžké kontroly. Nakonec to převýšení nebylo tak hrozné, 
protože se ho většina dala absolvovat po pěšince. A v závěru už jsme zase sbíhali kolem 
našeho penzionu prostorem prvních dvou etap do cíle ve SkiAreálu. 

Pořadatelé slibovali v cíli možnost cenově dostupného stravování. No možnosti tam byly, 
ale tyhle ceny bychom na našich závodech mít nechtěli. Ale byl to holt Špindl. 

Díky babičce a dědovi jsme zvládli závody i s dětmi. Otík si obešel s dědečkem výletním 
tempem poslední 3 etapy na trati P. Ela byla párkrát ve školce, kterou pořadatelé zajistili 
v blízkém hotelu.  

Pavel byl v H35A celkově osmý, já v D35A celkově druhá. Ubytování v našem penzionu 
bylo příjemné, každý den bohatá snídaně, sušárna na lyže posloužila nám i dalším orienťákům 
na sušení bot a oblečení. Venku dětské hřiště a také vyhřívaný bazén. Takže místní akvapark 
jsme vůbec nenavštívili. 

Dominika a Pavel Pachnerovi 
 
 

23.-25.8.2019    PĚKNÉ PRÁZDNINY V ČESKÉM RÁJI 2019 – OOB TJ 

TURNOV – VYSKEŘ – VYSKEŘ, BUKOVEC, STÁVEK  
 

Letošní Pěkné prázdniny se konaly u obce Vyskeř 
v areálu polního letiště. Ani letos tyto atraktivní závody 
nezklamaly. Počasí bylo typicky letní  a les  příjemně chladil. 
My s Jendou už tradičně na těchto závodech slavíme výročí 
naší svatby a  ani letos tomu nebylo jinak. Smůlu v závodech 
si vysvětlujeme štěstím v lásce, ale i tak se  bez boje 
nevzdáváme.  

Letos se účastnila celá naše rodinka. Následuje 
stručný výčet úspěchů a neúspěchů našeho rodinného 
teamu: 

Honza před prvním závodem zjistil, že si zapomněl 
doma běžecké kalhoty, a tak si rychle běžel koupit 
nové. Smůla ho však již neopustila. V první etapě se mu 

podařilo ztratit při hledání jedné z posledních kontrol čip. Nemohl etapu dokončit a celý závod 
pro něj byl již ztracený. Tak si aspoň udělal další radost a pořídil si nový čip. Mně se první dvě 
etapy relativně dařilo, ale v poslední etapě jsem měla zásadní ERROR. Zvládla jsem všechny 
nástrahy skalního města a pak se ztratila na vyasfaltované široké cestě, kde jsem 
nepochopitelně uhnula do lesa a našla se až po 40 minutách. Zuzce se zadařilo v etapě druhé. 
Měla nejrychlejší skóre ve sprintu z kontroly 100 do cíle. Měla z toho obrovskou radost. Celkově 
pak byla v této etapě 7. Naše Eliška bojovala  statečně, dávala si ale velký pozor, kam šlape, 
aby se po artroskopii kolen neválela někde v lese. Její umístění tomu pak odpovídalo. 



Ještě se mi vybavuje jeden zážitek ze startu, kdy jsem se docela pobavila nad milým 
protestem jedné velice zachovalé závodnice, typuji 50+.  Hodnotila trať z předchozího dne a 
říkala, že potom co se dozvěděla, že trať stavěl Honza Schulhof už se ničemu nediví a že by se 
s tím mělo něco udělat, jinak se o to postará sama. Že se nechá se všemi závodnicemi hned po 
doběhnutí závodu v cíli vyfotit a tuto fotografii Schuldovi věnuje. Povinně se na ní bude muset 
koukat vždy před tím, než začne plánovat stavbu nové tratě, aby viděl, jak hrozně ty ženský po 
doběhu vypadaly a že je má  všechny na  svědomí. Pak už jsem jí neviděla, tak ani  nevím, zda 
svým výhrůžkám dostála. 
  My jsme ale v neděli odjížděli spokojeni, zničeni a plni dojmů. Prostě taková rodinná 
idylka a to jen díky skvělým zážitkům z orientačního běhu. 

       Monika za Štveráky 
 
 

7.-8.9.2019    ZEMSKÝ ŽEBŘÍČEK – ČECHY – ZÁPAD – OK KAMENICE – 

KRHANICE, KAMENICE – GRYBLA, POŽÁRY  
 

Dne 7.9.2019 jsem se vydala s naší orienťáckou partou na další závody. Tentokrát jsme 
zamířili do Kamenice na Béčkové závody.  Cesta byla dlouhá, ale přesto se to dalo vydržet.  

Dorazili jsme na místo 1. závodu. Počasí nám moc nepřálo, ale i tak 
byl závod moc pěkný. Na start jsme se navzájem vyprovodili a odnesli si 
bundy. Ze začátku se mi tam moc nechtělo, protože nám oznámili, že u 
naší kontroly bylo objeveno sršní hnízdo a kontrola byla o kousek 
posunuta. Ale co, nakonec tam stejně nic nebylo – naštěstí. Když jsem 
orazila kontrolu se sršněmi, už mi zbýval jen kousek do cíle, a tak jsem 
ještě přidala, abych dopadla co nejlépe. A povedlo se, doběhla jsem na 3. 
místě.  

Po vyhlášení jsme se sbalili a odjeli se ubytovat. Večer jsme se šli ještě najíst do nějaké 
pizzerie. Měli opravdu dobrou pizzu, ale to čekání bylo horší. Po návratu jsme se všichni umyli a 
pak už jsme si jen povídali. 

Druhý den ráno jsme si sbalili všechny věci a odjeli jsme na další místo závodu. Dnes už 
bylo počasí mnohem lepší, svítilo nám sluníčko. Cestou na start jsem byla trošku nervózní, ale 
po vystartování to ze mě všechno spadlo. Snažila jsem se běžet co nejrychleji, ale chybička se 
vloudila a nakonec to na stupně nestačilo. Skončila jsem na 4. místě, ale jen o kousek. Mně se 
dnes nepovedlo doběhnout na stupních, ovšem Vendy a Týna zase zazářily. Vendy skončila na 
2. místě a Týna na 3. 

Byla jsem rada, že se nám všem tak dařilo a doufám, že nás příště pojede o něco víc.  

     Barča Lipenská 
 

 

7.-8.9.2019    MISTROVSTVÍ ČR V MTBO VE SPRINTU A ŠTAFET + 

ČESKÝ POHÁR MTBO – SPIRÁLA KLADNO, KOB KLADNO – KAČICE – 

SRNČÍ STUDÁNKA, RAKEŤÁCI, MUNIČÁK  
 

Tak jako jsem si nikdy nemyslela, že budu běhat OB (začala jsem), tak by mě v životě 
nenapadlo, že bych mohla začít jezdit MTBO. A stalo se. Jarda a Tomáš totiž neměli nikoho 
třetího do štafety, tak Jardu napadlo, že bychom mohli jet štafetu rodinnou. A já souhlasila. 

Závody se konaly 7. – 8. 9. v Kačicích.  Kačice jsou kousek od Kladna a nachází se zde 
bývalá vojenská základna. Na této základně bylo centrum závodu i provizorní kemp. Podmínky 
to byly opravdu vojenské – sprchy byly postaveny z euro palet, voda v nich tekla krásně 
studená (venku bylo asi deset stupňů). Bufet byl, co se týká výběru, také spíše vojensky 
skromný.  

V sobotu se dopoledne jel sprint. To byl takový můj zkušební závod. Poprvé jsem se 
snažila při jízdě mapovat, což mi vůbec nešlo. Bylo pro mě těžké při jízdě sledovat mapu a ještě 



k tomu okolí, cesty, kameny nebo kořeny na cestě, apod. Odpoledne se jely již zmiňované 
štafety. Jeli jsme kategorii Open. První úsek rozjížděl Jarda, druhý jel Tomík. Pro něj byl tento 
závod těžký, protože jel vlastně trať, která byla určena dospělým závodníkům. Na mě zbyl 
poslední úsek. Výraznou chybu jsem neudělala, ale taky jsem nebyla nijak rychlá, protože jsem 
stále nebyla schopná mapovat za jízdy. Nakonec jsme, sice s velkou ztrátou, skončili třetí. 

V neděli se jela krátká trať. Závod pro kategorii MW11, kterou jezdí Tomáš, se jela ve 
stejném prostoru jako sobotní štafety. Ostatní kategorie jely v jiném prostoru, vzdáleném cca 6 
km. Terén byl o něco více kopcovitější než v sobotu. Jarda v závodě skončil pátý, já nakonec 
třetí a Tomík vyhrál.  

Závody to byly celkem vydařené. Odvezla jsem si z nich mapník na kolo – koupil mi ho 
můj hodný manžel. Od té doby jsem jela ještě i další závody. Nikdy bych si nemyslela, že by se 
mi MTBO zalíbilo. Mohu vám všem jen doporučit.  

Tak. No a teď už mi zbývá jen LOB. Jak se říká – nikdy neříkej nikdy. 

     Verča Poláková  

 
 
 

14.-15.9.2019    2 x ČESKÝ POHÁR ŠTAFET + CELOSTÁTNÍ ŽEBŘÍČEK – 

OOB TJ TURNOV, SLAVIA LIBEREC ORIENTEERING – KOŘENOV-HORNÍ 

POLUBNÝ, ČESKÝ DUB – ZVONICE, ČESKÝ DUB, RASOVA ROKLE  
 

V sobotu 14. září jsem jela s Honzou a Karlem B., Vendy 
a Bárou Li. na štafety, které se konaly v Kořenově. Pár dnů před 
závody jsem se dozvěděla, že mám běžet první úsek, i když 
jsem původně měla běžet třetí, druhý pak Bára Lamačová (BOR) 
a třetí Mája Kubecová (STB), protože by se mohlo stát, že Mája 
nestihne start prvních úseků. Nakonec jsme se ale na 
shromaždišti s Bárou Lamačovou dohodly, že poběžím druhý a 
Bára první. Bára vyběhla a já se začala rozcvičovat, potom 
proběhla diváckým úsekem, a tak jsem si šla stoupnout na 
předávku. Pak mi předala a já musela vyběhnout. Přestože tato 
trať patřila spíše k těm lehčím, podařilo se mi udělat několik 
menších chyb. Když jsem doběhla, tak jsem předala štafetu 
Majdě, té se také podařilo oběhnout svou trať za slušný čas, a 
tak se nám povedlo vyhrát. Dobře na tom byla i štafeta s Bárou 
Lipenskou, která skončila na třetím místě.  

Po skončení štafet nás Honza převezl na místo konání odpoledního sprintu, což byl Český Dub a 
poté s Karlem odjel za zbytkem rodiny, a tak jsme tam z Chrastavy byly jen tři a vlajka. Postupně ale 
všichni přišli. V 17:28 už jsem stála v posledním koridoru a o minutu později vyběhla. Trať se mi povedla 
proběhnout téměř bez chyb. Po vyhlášení jsem jela s rodinou domů. 

Druhý den byly také štafety. Běželi jsme ve stejném složení akorát v jiném pořadí, tentokrát jsem 
běžela třetí úsek. Závod probíhal podobně jako předešlé štafety. V lese jsem udělala dvě větší chyby, 
jednu na šestou a druhou na osmou kontrolu. Když jsem doběhla, zjistila jsem, že jsme druhé. Několika 
chrastavským štafetám se podařilo dostat do třetího místa, ale nejlépe na tom byla štafeta CHA1 
v kategorii H135 (Kadavý, Gorčica, Pachner). Za JEO v D12 běžela Zuzka Š. a Bára L. spolu s Kájou 
Novotnou, kterým se podařilo dostat na druhé místo. 

    Týna Matyášová 



14.-15.9.2019    MISTROVSTVÍ ČR V MTBO NA KLASICE + ČESKÝ 

POHÁR MTBO – SPORTCENTRUM JIČÍN – LUŽANY – ZÁMECKÝ LES, 

BAŽANTNICE  
 

Další pohárový MTBO víkend pořádali Jičíňáci se zázemím v autokempu Lužany u 
Jičína. 
V sobotu dopoledne byla na programu krátká trať, která byla postavena v prostoru lesa mezi 
kempem a Novou Pakou. Jednalo se místy o dost kopcovitý terén, většina cest byla poměrně 
rychlá, ale mnoho kontrol bylo schováno v hůře sjízdných průsecích s nejasným odbočením ve 
svižném tempu. Neudělal jsem žádnou výraznou chybu, snad asi jen horší postupy při delších 
přejezdech. Tomáš i přes nachlazení vyhrál, Verča se účastnila Open.  

Odpoledne, pro mne tedy spíš večer, protože jsem startoval až na konci, se jel sprint v 
Lázních Bělohrad. Od kempu to bylo asi 9 km, tak jsem jel na kole. Začátek sprintu byl 
technický, namotaný mezi paneláky a v areálu místních škol. Tady jsem byl podle mezičasů 
nejrychlejší. Následovalo pár lehčích kontrol podél řeky tam a z druhé strany zpět, kde jsem pár 
vteřin a míst ztratil. Druhá polovina závodu byla v lázeňském parku, kde bylo několik kontrol na 
slepých cestách s nutností vracečky. Až na pár drobných chybek se mi to celkem podařilo, ale 
při vyčtení přišlo nemilé překvapení. Při nájezdu ze zástavby do parku jsem si na louce za jízdy 
mapoval dopředu několik složitějších kontrol a orazil jsem v jízdě jiný remízek....., takže DISK. 
Cesta zpátky do kempu byla rychlá, ale naštvání se vyjet nepodařilo. Tomáš i přes chybu 
skončil třetí, ale hned po závodě se jel domů léčit a v neděli už nezávodil. 

V neděli byla klasika, dokonce mistrovská. Postavena byla ve stejném prostoru jako 
krátká, pro delší kategorie s výměnou mapy v areálu kempu. První kolo bylo orientačně celkem 
pěkné, s množstvím voleb postupů, kde jsem asi ne vždy volil optimálně. Hned při výjezdu od 
kempu po výměně mapy mě chytla křeč, a to rovnou do obou stehen najednou. Postupně jsem 
do sebe nacpal všechno, co jsem měl po kapsách, ale objel, nebo spíš obešel jsem už jen dvě 
nesmyslně umístěné kontroly a pomalu se vrátil zpátky. Celé bych to pro křeče nedal. Takže 
druhý disk o víkendu. 

Celý rok mi tyhle problémy daly pokoj, tak jsem si to vybral teď. Nejspíš náročná sobota a 
dlouhodobě málo odpočinku. Do celkového pořadí v poháru to nakonec stejně bylo jedno, další 
závody už jsem kvůli kolenu stejně nejel. Tak snad příští rok. 

  Jarda Polák  
 
 

20.-22.9.2019    SOUSTŘEDĚNÍ SCM NA SLOVANCE  
 

Toto soustředění proběhlo od pátku 20.9.  do neděle 22.9. Spali jsme na chatě Slovanka. 
Průběh soustředění byl stejný jako každé jiné, akorát na to, že bylo výběrové.  Z našeho oddílu 
jsem tam byl jenom já a Bára Lipenská.   
       Běhalo se jen kolem Slovanky na stejné mapě. Asi nejlepší závod byly štafety. Moje trať 
byla dlouhá kolem 3,5 km. Terén byl různorodý s kameny a sem tam byla i nějaká bažina či 
hustník.                                                          
        Vařili tam velmi dobře a asi nejvíce mi tam chutnaly borůvkové knedlíky. 

         Karel Březina                              

 



21.-22.9.2019    MISTROVSTVÍ A VETERANIÁDA ČR V OB NA KLASICKÉ 

TRATI – TJ TATRAN JABLONEC – JANOV NAD NISOU-HRANIČNÁ – 

MALINÍK, KOBŘÍZKY  
 

Tak jsem zase dostala za úkol napsat zprávu ze závodů, 
tentokrát z MČR, což beru (tedy musím) a připouštím, že z tak 
důležité akce je zpráva nutná. Co mi ale hází klacky pod nohy je 
fakt, že už si na to moc nepamatuju. Pamatuju si, že jsem se na 
MČR těšila, protože mám ráda těžký terén, náročné mapování a 
klasiku – čím delší, tím lepší. A také si pamatuju, že k tomu těšení 
přispěl i pěkný prostor pro shromaždiště v Hraničné nedaleko 
Jablonce na rozlehlé louce, kam se vešlo parkování, stany, 
občerstvení a prodejní stánky, a to vše za krásného slunečného 
počasí. Pamatuju si, že jsem se zaměřila na kvalifikaci, protože, jak 
to teď u mě poslední dobou bývá, nějak mně ty kvalifikace zrovna 

nejdou. Skály, kameny a hustníky jsem zvládla brilantně, ale jasnou cestovku do cíle jsem nějak 
nemohla trefit. Nebýt Honzy Březiny, který mi vysvětlil, že jsem tam, kde nemám být, určitě bych 
tu cestu hledala dodnes. Vůbec si nepamatuju, co moje soupeřky na trati dělaly, ale nakonec 
jsem jen tak tak proklouzla do finále A. Nebyla jsem ale jediné Áčko, do finále A se probojovali i 
Markéta, Káťa K., Bára L., Míša K., Dominika, Věrka B., Alenka Š., Petr K., Ivan, Pavel G. a 
Radim. To si nepamatuju, to jsem opsala z ORISu.  No a nedělní závod? Ten mi nějak úplně 
z paměti vymizel. Vím jen, že jsem se drala hustníky, které se daly snadno oběhnout a že jsem 
hledala kámen v hustníku, který byl vlastně vedle hustníku. Cíl jsem ale nakonec našla, a to vím 
s jistotou. A víc už si vážně nepamatuju. 

     Zuzka Šaffková 
 
 

28.9.2019    OBLASTNÍ ŽEBŘÍČEK + VEŘEJNÝ ZÁVOD VE SPRINTU – OK 

DOKSY – STARÉ SPLAVY – NA PANCÍŘI, STARÉ SPLAVY  
 

28.9.2019 se konal závod Ještědského žebříčku ve Starých Splavech, pořadatel Doksy, 
krátká trať, na mapě „Na pancíři“. 

Ráno počasí nic moc, ale vždy může být ještě hůř. Trochu deště, trochu zimy, nic 
výjimečného. Shromaždiště nijak neoslovilo. Jen díky Oli Luskové se podařilo mezi borovicemi 
najít plac na alespoň jeden klubový stan, sice těsně nad kolejištěm, ale doufali jsme, že děti 
nemáme divoké nebo snad neukázněné, aby snad způsobily nějakou výluku. Těžké to bylo ale 
pro Vojtu Matyáše, kterého neustále lákala myšlenka nastoupit do každého vlaku jedoucího 
směrem k domovu. Má ale silnou vůli a ustál to. 

Při cestě na start jsem litovala, že jsme nešli raději na houby, protože kam se člověk 
podíval, tam buď houba, houbař nebo houbař s houbami. Ale co, dala jsem se do boje, jdu na 
to. 

 
Když jsem cestou na jedničku potkala Míšu Březinovou, která vybíhala několik minut 

přede mnou, tak jsem nejprve myslela, že máme trať asi pěkně propletenou. Pak jsem ale 
zbystřila, protože Míšino gesto mávnutí rukou a otočení očí v sloup napovídalo nějakou 
záludnost. Míša opravdu běžela teprve na jedničku (později se ukázalo, že jednička byla 



záludná hlavně pro Míšu). No nic, běžím dál, soustředím se a zatím vše vypadá dobře. Zároveň 
si ale připomínám: hlavně si neříkej, že to dneska „docela jde“! Při zaběhnutí do údolí na 
kontrolu „pět“ na mě za skálou vybafla Jana Matyášová se slovy: „No tak mi ji teda ukaž!“ Na 
jistotu jsem chtěla ukázat na svah po mé pravé ruce, ale naše „pětka“ na mě vykoukla z úplně 
opačného svahu vlevo, tak jsem ji Janě ukázala. Dnes první zaváhání, mám radost, ale 
přítomnost Jany způsobila, že jsem začala „závodit“. A bylo to tady. Na devítce mapuju, mám 
jasno, odbíhám, hlavně rychle, už se přece blíží Jana. Vzápětí ale váhám, zastavuju, mapu 
otáčím úplně vzhůru nohama a vracím se k lampionu. Tam na mě zírá nevěřícně Jana a já ji jen 
ujišťuji, ať se nenechá zmást, že jsem šla úplně blbě. Jana odbíhá, já ale zase jiným směrem 
než ona, říkám si, že je asi taky nervózní a asi taky závodí. Při postupu ale zjišťuju, že jdu zase 
úplně nakřivo, tak volím několikátou alternativu svého plánu. Dobíhám k desítce, od které už 
Jana odběhla dávno. Razím a pokračuju. Další údolíčko, další kontrola a další vybafnutí Jany – 
zaběhla o údolí vedle. Už se obě smějeme, do cíle zbývá už jen kousek, takže spolupráce.  Cíl 
dosažen, spokojenost na místě! 

Po vyčtení mi na lístečku svítí 3. místo, které vtipně komentuji u stanu, že si to vyfotím a 
zarámuju. O to větší překvapení bylo, že po doběhu všech tam ta bedna zůstala! Fotit 
nemusím, je to tam navždy! 

Neuvěřitelné, ale povedlo se!  

         Eva Lipenská 
 
 

29.9.2019    2 x OBLASTNÍ ŽEBŘÍČEK + MIKROSPRINT – ZOOB 

RUMBURK – KRÁSNÁ LÍPA – KRÁSNÁ LÍPA-SEVER, ZÁPAD, CENTRUM  
 

Miluju parkáče 
 

Poslední zářijovou neděli byly závody 
v Krásné Lípě. Byli jsme přihlášeni na 
všechny etapy pořádané v tomto městě, ale 
neměli jsme tušení, co nás čeká. Podle 
předpovědi mělo možná trochu pršet, ale 
teploty nic moc. A tak jsem se připravila na 
velikou zimu, protože chladno mému tělu 
nedělá vůbec dobře. Připadala jsem si 
samozřejmě výstřední v zimních botách a 
čepici, ale po těle mi bylo dobře. Toto 
rozhodnutí se mi osvědčilo jako správné, a 
tak jsem si mohla všechny závody hezky 

užít. Překvapilo mě, že ve veteránských kategoriích bylo málo závodníků, a to bylo asi tím, že 
parkáče nejsou moc oblíbené. Trochu jsem měla obavy z tohoto města, protože jsem si ho 
pamatovala z doby, kdy bylo mým dětem deset a byli jsme tu za turistikou - to město působilo 
ošuntěle a studeně. O to víc mě překvapila skutečnost roku 2019. 

První etapa byla postavena do okrajového panelákového sídliště, opraveného, 
udržovaného, čistého a příjemného dojmu. Hned za sídlištěm mají rybníček a také zahrádky. Ze 
sídliště jsme se podívali ke kostelu (kontrola samozřejmě byla za zdí na kopečku, kam se 
muselo vyběhnout docela dost schodů), pak na náměstí a od náměstí k průmyslové části s 
cílem u Kulturního domu. Trať byla relativně krátká, převýšení pohodové a mapu jsem zvládla. 
A kromě sportovních zážitků jsem se lépe seznámila i s městem, což já osobně mám ráda.  

Prostřední etapu jsem zbaběle vynechala a vžila se do role diváka. V poledne svítilo 
sluníčko a trať byla vedena tak, že jsem viděla hodně závodníků různých kategorií, jak dobývají 
své kontroly. Byl to moc hezký pohled. Někdo jde, někdo usilovně běží, všichni koukají do mapy 
a pospíchají k cíli. Bylo zajímavé pozorovat, jak někteří volí postup jasně na jistotu po cestě a 
jiní jasně na výkon přes louku napřímo ke sběrce.  



Poslední etapa byla v lesoparku. Je to nádherný příměstský park, rozsáhlý velmi 
udržovaný a podzimní sluníčko mu dávalo poklidnou atmosféru. Kontrol tam bylo hodně, 
všechny blízko sebe a dobří mapaři si toho parku moc neužili. Já jsem si ho však užila krásně, 
viděla jsem i řadu kontrol soupeřů a to nikoli proto, že jsem chtěla, ale tak nějak to vyšlo. A zase 
člověk při takovém závodě pozná i víc než jen centrum města a to je to, co mě baví. 

Miluju parkáče a určitě i příští rok nějaký poběžím, minimálně ten v Košicích. 

  Oli Lusková 
 

28.-29.9.2019    ČESKÝ POHÁR MTBO – VŠTJ EKONOM PRAHA, OOB TJ 

SOKOL PRAŽÁK – BAVOROV – PRAŽÁKOVA HORA, SVATÁ TROJICE-

SEVER, JIH  
 

O víkendu 28-29.9.2019 pořádal Orientační klub Ekonom 
Praha MTBO závody v Bavorově. Centrum závodů bylo v překrásném 
kempu u řeky Blanice. 

V sobotu se jel middle a já měl trať dlouhou 3,50 km s 9 
kontrolami. Na první tři kontroly jsem jel bez chyby. Na čtvrtou jsem 
odbočil špatně, ale celý závod jsem ještě neztratil, protože tam vjeli 
skoro všichni. Pak jsem jel zbytek závodu již bez chyby. Ale když jsem 

pípnul stovku, tak jsem si za ní nepochopitelně sednul, protože jsem myslel, že je to cíl. Takhle 
jsem si tam seděl asi tak minutu a pak, když jsem se začal rozjíždět, tak mi nějaký pán řekl, že 
to je ještě kousek. Tak si říkám, jak jako ještě kousek. A pak vidím před s sebou ten pravý cíl a 
říkám si no do prčic a začal jsem sprintovat. Ale stejnak to nemělo smysl, protože jsem byl 
druhý a na prvního Lukáše Tůmu jsem ztratil necelou minutu. Pak jsme s Lukášem jezdili 
freestyle po areálu. 

Nedělní závod se jel long, který byl dlouhý 6,03 km s osmi kontrolami. 1. kontrolu jsem 
zvládnul v pohodě, ale na 2. kontrolu jsem jel po tečkách než abych to objel po asfaltu, tam 
jsem ztratil nějaké ty vteřiny. A pak po celý závod jsem to jel bez chyby, ale ne dost rychle, 
takže jsem byl zase druhý. Pak po závodě jsem si dal palačinku a táta klobásu. 

Táta nejel závody kvůli zraněnému kolenu, tak aspoň fandil v cíli. Závody byly moc pěkné 
a moc se mi líbili.:) 

Tomáš Polák   
 

3.10.2019    ÚTOK NA PODIUM      
 

Podium chrastavského kina opět hrálo našimi barvami – bílou, zelenou a modrou. Však 
máme taky nejhezčí dresy a ty se krásně vyjímaly na stupních vítězů, a to skoro ve všech 
vyhlášených kategoriích. Posuďte sami.  
 
I. kategorie – DÍVKY A CHLAPCI DO 14 LET 
1. místo – KRISTÝNA MATYÁŠOVÁ (Orientační běh) 
3. místo – KAREL BŘEZINA (Orientační běh) 
 
II. kategorie – DÍVKY A CHLAPCI DO 18 LET 
2. místo – VENDULA RŮŽIČKOVÁ (Orientační běh) 
 
III. kategorie – ŽENY A MUŽI 
1. místo – ZUZANA ŠAFFKOVÁ (Orientační běh) 
2. místo – KATEŘINA KAŠKOVÁ (Orientační běh) 
 
IV. kategorie – CVIČITEL/KA – TRENÉR/KA 
2. místo – EVA KAŠKOVÁ a PAVLA VOKÁLOVÁ (Orientační běh) 
 



 No, není to paráda? A to jim ještě k tomu zazpívala a zahrála na kytaru semifinalistka 
soutěže Česko-Slovensko má talent Adéla Radimcová a celé to uváděl oblíbený moderátor 

David Jelínek. Frenetický potlesk a pokřik pak zajistily minimálně dvě řady fanynek a fanoušků 
ve stejných klubových barvách. 
 A zpráva pro ostatní. Snažte se, ať se taky projdete po podiu, příští vyhlašování má být 
prý už za půl roku. 
 

 

 
 
    Týna a Karel          Vendy 
    Zuzka a Katka           Eva a Pavluška 
 
 

5.-6.10.2019    MISTROVSTVÍ ČR V OB ŠTAFET A DRUŽSTEV – SK 

PRAGA – TIS U BLATNA – BLATENSKÝ SVAH, U SV. JILJÍ  
 

Vrchol klubové sezóny. V sobotu závod štafet, v neděli družstev. Různé týmy, různé cíle 
- užít si to, nebýt disk … Ale první cíl všichni Chrastaváci měli společný, dopravit se včas na 
shromaždiště. Část výpravy vezoucí stany, ale řešila drobný navigační oříšek již na Černém 
mostě. Shoda při výpočtu algoritmu trasy mezi CHA8050, hlasovou navigací a CHA7850 
(nejsme bulvární časopis a žijeme v GDPR době, čili můžeme jen naznačovat) se mírně 
zadrhla. Nakonec vyhrála cesta, kde jsme si měli možnost ověřit, že Praha je velké město, že 
pivo Krušovice opravdu pochází z obce zvané Krušovice, a že opravy silnic jsou hitem letošního 
roku. Zbylá část výpravy si mezitím na shromaždišti ověřila, že předpověď počasí vyšla, bylo 
sychravo, zima a bez stanu to nepůjde. 

Po dojezdu už na řadu přišla předzávodní příprava. U štafet i družstev je důležité si 
prohlédnout, jak a kde probíhá předávka, kde je divácký úsek, kudy se finišuje. Pro jedny to 
může být cesta k vítězství, jakkoli neztratit zmatkováním při předávkách, pro jiné spíše stres, 
kde bude viděn při hledání divácké kontroly nebo pobíhání v závěrečném pytlíku. V Tisu u 
Blatna bylo pro štafety vše krásně přehledné, divácký úsek probíhal v těsné blízkosti našeho 
klubového stanu. 



U štafet a družstev je v přípravě ještě důležitý jeden moment, čas tzv. hanba startu. Ten 
nastává v případě, že se závodníci na prvních dvou úsecích rozhodnou (nebo se jim to prostě 
přihodí), že si trať během závodu dokonale prohlédnou a vychutnají. Přeci, když už jedu tak 
daleko, tak si v lese chvíli pobudu … A tak, aby se pořadatelé dostali včas domů, tak v určitém 
čase se vypustí do lesa zbylé dosud neodstartované úseky. Čas hanba startu bývá oznamován 
během závodu, takže je to další napínavý prvek závodu. A prostor ke spekulacím „mine nás – 
nemine nás“? 

V pravé poledne pak závod štafet vypukl. Hromadné starty je krásná podívaná (zejména 
pro ty, co neběží). Letos jsme postavili 11 družstev a měli ještě 4 zástupce (Týnu, Báru, Karla a 
Filipa) ve štafetách za Ještědskou oblast. V naší rodičovsko-veteránské štafetě H135 jsem byl 
v roli finišmena, takže jsem měl dost příležitosti pozorovat celý ten mumraj i fandit našim. I vidět 
některé naše štafety finišovat do cíle, tak rychlé byly. Třeba Týnu za ještědskou štafetu na 
prvním místě, nebo naši D105 (Báru, Domču, Káťu) na třetím místě. A to kdyby děvčata Zuzka 
Š. a Věra B. v D195 na poslední chvíli, díky nemoci, nepřišla o finišmanku, tak jsme mohli mít 
třetí jistou bednu, možná i vítězství. 

Já jsem na svůj úsek vyběhl po řádné předávce celkem rozvážně, a následně kromě 
jedné zbytečné chyby jsem se jinak držel mapy i terénu celkem dobře. Svojí rychlostí jsem 
zaskočil i kluky s družstva, když jsem se objevil po doběhnutí ve stanu, zrovna když se mě 
Tomáš chystal jít vyhlížet. Zbytek závodu jsme si pak zpestřili živým přenosem běhu Roberta a 
závodnice z konkurenční štafety od diváckého úseku až po strhující finiš, kde pouze 
gentlemanským gestem Robert nevylepšil pozici ještě o jednu příčku výše.  

Nedělní družstva startovala do krásného slunného podzimního dne. Divácký úsek byl 
tentokrát umístěn na druhém konci shromaždiště. Museli jsme tak být všichni více ve střehu, 
abychom nepropásli proběhnutí člena družstva, který nám má předávat, a byli u předávky včas. 
I když … Družstva se běhají v žákovských a elitní DH21 v sedmi členných družstvech, ve 
veteránských kategoriích v pěti členných týmech. A protože jsme ještě děsně mladí rodičové, 
tak jsem s naším družstvem spadl do kategorie DH175. A ta měla délky odpovídající spíše 
klasice. Takže už od prvního úseku jsme nabírali ztrátu, čili se přichystat na předávku byla 
spousta času, znovu jsem byl postaven na poslední úsek. Mezitím většina z našich 7 
chrastavských družstev doběhla. Týna za Ještědskou oblast opět na bedně (tentokrát 2. místo) 
a naše družstva v DH225 a DH335 těsně pod stupni vítězů na nepopulárním 4. místě. Mně se 
pomalu blížil čas – čas hanba startu. Vlastně mi to ani moc nevadilo, říkal jsem si, že aspoň 
nebudu v lese sám. Eva Lipenská na čtvrtém úseku ještě srdnatě zabojovala, ale při ražení 
sběrky stejně zaslechla odstartování „hanbáče“. 

Na rozdíl od soboty se mi můj úsek v závodě družstev moc nepovedl. Pár hloupých 
chybek na úvod, navíc jsem zjistil, že všichni, co vybíhali se mnou, běželi úplně jiné tratě než já. 
A pak mi tam mapař vložil pár postupů v kamenném poli a bylo vymalováno. Nicméně jsem si 
řekl, že když všichni přede mnou tam mohli být dlouho, tak si to taky užiju a tu zatracenou 
osmičku najdu a nedisknu. I když asi přijedeme domů hodně pozdě. Nakonec postup přes 
devítku a pak zpátky na osmičku slavil úspěch a mohl jsem se tak dodrápat na diváckou 
kontrolu. Tam už čekal špalír zbytku naší výpravy (naštěstí pokřiky typu „Tak už Zdendo vylez, 
už se nemusíš schovávat“ apod.) jsem neslyšel a měl radost, že zase vidím shromaždiště. 
Následovalo nezbytné plácnutí ve stylu „give me five“ - a mohl jsem s radostí vběhnout do 
pytlíku. Ten už proběhl celkem v pohodě, po sběrce už jen finiš přes louku, kde právě balili 
vyznačené koridory. Tak ještě jedno plácnutí s pořadatelem, pak finiš s celým týmem do pásky. 
Na závěr ještě několik póz pro místního fotografa, bohužel pán si asi nezapnul foťák, tak mi ze 
závodu zbyly jen pomíjivé vzpomínky a tenhle článek.  

      Zdeněk Sychra 

 



11.-13.10.2019    ORIENŤÁCKÉ BABÍ LÉTO – SLOUP V ČECHÁCH   
 

Letošní podzim začal docela nepříjemným počasím. Citelně se ochladilo a pršelo. S 
obavami jsme očekávali víkend 11.-13.10., na který jsme měli naplánované podzimní 
soustředění s našimi svěřenci. Ale ukázalo se, že jsme měli šťastnou ruku a velmi mile nás 
překvapilo babí léto. Ve Sloupu v Čechách se nás sešlo i tentokrát docela dost (cca 60). 
Ubytování s plnou penzí jsme sehnali v rekreačním středisku Stap, mapy, nezbytné pro 
tréninky, zase od oddílu OK Jiskra Nový Bor (v létě na nich proběhly mezinárodní pětidenní 
závody). Tradičně chodíme první den soustředění do terénu v noci. Noční trénink, již za svitu 
hvězdiček, se vydařil – všichni se z lesa vrátili. V sobotu dopoledne, těsně za Cvikovem byly 
připraveny shluky kontrol s delšími přeběhy. Odpoledne se všichni v okolí Nového Boru 
vydováděli při běhání okruhů, opět v náročném terénu. Po návratu do ubytovny malé děti 
běhaly venku za míčem, větší relaxovaly ve společenské místnosti a největší šly prozkoumat 
krásy okolí. Po večeři všichni absolvovali testy na postřeh a vylosovalo se složení štafet. V 
neděli soustředění vyvrcholilo závodem štafet. Všichni bojovali z plných sil o vítězství. Nakonec 
se vše povedlo navzdory tomu, že nám lesáci těsně před soustředěním vykáceli kus lesa kolem 
kontrol. Ještě musíme podotknout, že tentokrát nebyly lesy plné jen našich kontrol, daleko víc 
tam bylo hub. Tréninky nám pomohli realizovat členové klubu. Kontroly do lesa a z lesa nosili 
Eva a Jirka Bartákovi, Hanka Vajcová, Pavla a Milan Pavlíkovi, Ruda Kaška a Jirka Vokál, do 
prostorů tréninků nás vozil autobusem Libor Matyáš. V penzionu i mimo něj nás podpořili rodiče 
dětí. Všem moc děkujeme. Teď se rychle musíme rozhodnout, kam pojedeme příště.  

         Pavluška Vokálová 

 Orienťácké nebo houbařské soustředění? 
 
 

19.10.2019    OBLASTNÍ ŽEBŘÍČEK – JKOB FRÝDLANT – VIŠŇOVÁ – 

HARTA NAD TUNELEM  
 

Jedny z posledních závodů Ještědské oblasti se konaly na 
Frýdlantsku. Na starší mapě jsem tu neběžela nebo si to nepamatuji. 
Kategorie D 60 byla bohatě obsazená, pouze 4 závodnice. 
Startovala jsem jako třetí a doběhla při absenci Zuzky jako první. V 
lese se mi líbilo, i když jsem porosty a průseky moc nečetla. Řídila 
jsem se svým pravidlem – když nevíš kudy, jdi azimutem. Nějak to 
vyšlo a já se strefovala na kontroly. Asi to bylo víc o náhodě. V cíli 
jsem vyslechla ne moc přívětivé hodnocení zmapování prostoru od 
běžců, co umí. My, co to moc neumíme, tak to ani nepoznáme. 

    Věrka Bradnová 
 



20.10.2019    OBLASTNÍ ŽEBŘÍČEK – SOK TJ TURNOV – ALŠOVICE – 

DUPANDA  
 

20. října se konaly závody v Alšovicích. Jeli jsme celá rodina a jako obvykle jsme 
vyjížděli s lehkým zpožděním, takže jsem na shromaždišti měla co dělat, abych stihla start, ale 
nakonec jsem se stihla i rozcvičit. Hned na první kontrolu jsem naběhla úplně jinam a musela 
jsem se pak dohledávat. Přišlo mi, že kazím každou kontrolu, ale když jsem pak předběhla už 
druhou soupeřku, tak mě to "nakoplo", takže jsem zvolila postup do kopce, místo abych šla 
skoro po rovině a uvědomila jsem si to až v polovině kopce. Zbytek závodu se mi dařil celkem 
dobře a žádnou chybu už jsem neudělala. Když jsem si vyčetla, byla jsem třetí, ale vybíhala 
jsem jako jedna z prvních, takže jsem počítala s tím, že se posunu níž. Nakonec jsem třetí 
zůstala, a tak jsem odjížděla s dobrým pocitem a obřím hřibem, který našla Steli.  

   Sofi Tomanicová  

 
 
 

25.-27.10.2019    SOUSTŘEDĚNÍ SCM A TSM V KOŘENOVĚ  
(Využito zápisu na stránce JO. Mezi účastníky se pohybovaly taky Týna Matyášová, Markéta 
Pavlíková a Vendy Růžičková.) 
 

Od pátku 25. října do neděle 27. října proběhlo v zázemí ABCD Sporthotelu v Kořenově 
úvodní soustředění SCM JO a TSM LK. Kromě zkušeňáků jsme přivítali i nové tváře. Strava 
byla výborná, a tak bylo o kvalitní soustřeďko postaráno. 

 
Pátek večer 

Na rozehřátí jsme si střihli orienťácké interaktivní bingo a kvíz, který nás seznámil se 
základními a zábavnými akcemi našeho SCM. Poté Číba představil základní pravidla a zásady. 
Pod rouškou tmy jsme se již vydali do lesa na noční týmovou hru. Běželo se v 3 členných 
týmech na mapě s několika uzlovými kontrolami, ze kterých byly pak “paměťáky” s indiciemi. 

 
Sobota dopoledne 

Na první denní tréninkovou jednotku jsme se vydali nedaleko shromaždiště zářijového 
ČPŠ na middle do Horního Polubného. Nejdelší trať 3,3 km, nejkratší 2 km postavené na 
směrný čas 25 minut. Velký důraz na precizní čtení mapy a popisů při zachování vysokého 
tempa, to bylo hlavním cílem tohoto tréninku. 

 
Sobota odpoledne 

Po výborném obědě jsme se pěšky vydali na downhill okruhy, které startovaly nedaleko 
chaty Zvonice. Startovalo se hromadně po skupinách a dle věku se běžel různý počet okruhů (3 
až 5, délka 0,6 km). Navíc u několika okruhů hned po oražení cíle začínal měřený úsek zpět na 
start, při kterém bylo cílem se kousnout a zvýšit fyzickou náročnost tréninku (770 m, 95 
převýšení). Nejstarší kluci šli výběh 3x, nejmladší holky 1x. Nejlepší čas zaběhl zkušeně Štrúdl. 



Sobota večer 
Před večeří jsme ještě stihli udělat první část analýzy middlu, kterou jsme po večeři 

dokončili. Ukázali jsme si úskalí jednotlivých postupů a interaktivně vymysleli ideální varianty i 
taktiku, jak se v náročném kamenitém terénu efektivně orientovat. Následně přijel Lanky 
(Přemek Lankaš), se kterým jsme si vyzkoušeli zásadní protahovací a posilovací cviky pro 
orienťáky. Všichni také již dobře víme, jak na držení těla a práci s pánví a příčným břišním 
svalem, abychom nepřetěžovali záda ani jiné části těla. Únava již byla značná, ale zvládli jsme 
ještě po skupinách rozebrat odpolední dowhill a ubrat se ke spánku. 

 
Neděle 

Závěrečný nedělní trénink “Štěpánka se Štěpánkou” nalezl útočiště na rozhledně 
Štěpánka. S vervou jsme se vrhli do 300 výškových metrů, které nás směrem ke startu čekaly. 
Následoval rychlý hromaďák s vloženou free-order částí mezi turisty u rozhledny. Po doběhu 
ještě cca 2 km dlouhý téměř seběhový koridor na ubytko. 

Snad se všem nováčkům soustředění líbilo a uvidíme se v březnu v Maďarsku.  
 

 
 
 

2.11.2019    POSAXBO U PŘÁTEL 
 
 Tentokrát došlo k opravdovému splynutí řečí, protože účastníci letošního Posaxba  se 
pohodlně vešli k jednomu velikému stolu. A nebylo to vůbec na škodu! Čas krásně plynul při 
povídání, vzpomínání a degustaci bohatě prostřeného stolu, a tak ani nedošlo na noční 
mikrosprint. To ale vůbec nevadilo, protože odpolední fotoorienťák se protáhl až do večerních 
hodin, a lampičky a lucerničky byly potřeba. Taky rychlík Pavel Pachnerů změřil svůj pohyb po 
Žitavě v délce 8 km a to určitě nekufroval. Setkání proběhlo v rodinném centru „Domino“, kde 
nejmenší děti mohly využít rozsáhlého dětského koutku, včetně horolezeckých stěn a 
klouzaček. Děkujeme za příjemné odpoledne a večer, příště by to mělo proběhnout zase u nás. 
 
 

9.11.2019    CHRASTAVSKÝ POHÁREK – OBLASTNÍ ŽEBŘÍČEK – OK 

CHRASTAVA – RASPENAVA – LOUPEŽNICKÁ JESKYNĚ 2  
 
Pohled závodnice: 
 

Studený závod. 
 

Na závod jsme vezli „Srnku“ a „Malou Srnku“. 
Při tomto závodě jsem měla trochu namoklou mapu a tak se na okraji trhala. Já jsem byla 

mokrá, byla mi zima a byla jsem studená. 3x jsem si to zkrátila. Při posledním zkrácení jsem se 
bála, že jdu špatně, ale naštěstí se objevily fáborky a kontrola. V cíli jsem měla mokré nohy, 
protože sběrka byla v kaluži. Abych jsem se trochu ohřála, tak jsem Liborovi a Robertovi 
pomáhala opékat a dávat na tácky klobásy a špekáčky. Na shromaždišti jsme zůstali až do 



vyhlášení, protože „Srnka“ doběhl 3. a šel na vyhlášení. Pocit ze závodu jsem měla hrozný, 
protože jsem byla poprvé mokrá a studená. Když jsem přišla domů, tak jsem hned vlezla do 
postele. 

„Koloušek“ Terka Prokopová 

 
 

„Roberte, šoupni tam ještě jednoho“ 
 
Pohled z míst nejvyšších: 
 
Začalo to 7.2.2019 jednou úplně obyčejnou SMS zprávou od mého manžela: 
„Byla jsi zvolena, asi mě zabiješ!“ Zvolena kam? Kde? Proč? Nic mě nenapadlo. 
No a až doma mi byl obsah objasněn. Zvolena za ředitelku Pohárku 2019! Neboj, já ti pomůžu, 
to zvládneš, uklidňoval mě Honza, protože jsem mu dala jasně najevo, co si o tom myslím a 
zabít jsem ho v první chvíli opravdu chtěla. 
                                                                                  
Tak co teď. Kdy a s čím začít? 
  
Evička Lipenská mi předala loňské podklady se slovy, změn tam datum, jméno ředitele a máš to 
hotový. Vždyť se závody konají na stejném místě. 
Jednoduše se to řekne, ale hůř udělá. Panika nastává u počítače. Tam se dějí věci. Pořád mi 
mizí text, formátování nejde, tak jak si přeji a objevují se další pro mě nepřekonatelné 
záludnosti. Svolávám rodinu. Bohužel všichni momentálně ohluchli, nikdo mě nechce vyslyšet. 
A tak bojuji dál! 
 
O prázdninách začínám sbírat všechna povolení. Ouha, krátké šaty s hlubokým výstřihem 
nepomáhají. Tak doplnit co se dá a vyrážím na druhé kolo. Tentokrát úspěšně. Hurá! 
 
Tabulka s jednotlivými činnostmi se plní jmény a mně padá kámen ze srdce, že jsou všichni tak 
ochotni spolupracovat. Každý se ujímá svého úkolu a vše běží jako po drátku. O spoustě věcí 
ani nevím, jak se dějí. Hlavně mít všechny podklady a žádnou kontrolu. Bohužel jsem nebyla 
vyslyšena. V pátek při stavbě stanů nás navštěvuje Policie ČR. Pomáhat a chránit nepřijeli, ale 
zkontrolovat nás, to prý museli. 
 
V den D jsme připraveni. Kontroly jsou v lese, snad žádná nechybí, mapy, buchty, buřty a teplý 
čaj na zahřátí. Závodníci přijíždí. Někdo v lese ztrácí botu, jiný má z mapy kuličku a vesměs 
všichni jsou mokří a špinavý. Nakonec se nám nikdo nezranil ani neztratil, pozitivní ohlasy jsou 
slyšet na prezentaci při vyčítání čipů. A já si můžu konečně oddechnout, máme to za sebou! 
                                                                                                                                   
Měla jsem možnost nahlédnout pod pokličku příprav závodu a není to zdaleka, tak jednoduché, 
jak se může zdát. Nelze ani vyjmenovat všechny činnosti, které jsou potřeba při přípravě, 
během závodu a i při jeho ukončení. 



 
Všichni jste byli prostě úžasní, Vaše nasazení a úsměv, který nezmizel ani při nepřízni počasí. A 
jak je vidět, ani pár kapek neodradí pořadatele a ani samotné závodníky vyrazit do lesa a 
pořádně propotit triko. 
Pořádat závody za pěkného počasí dovede každý, ale když ch….  a  ch…., to je umění. 
                                                                                                                    
Na závěr bych Vám všem chtěla ještě jednou poděkovat. 
       
                    Se sportovním pozdravem 

                   Míša Březinová 
 

 
 
Obloha tentokrát neměla slitování 
 
 
 

DALŠÍ ČINNOST TELEGRAFICKY  
 
Ⱶ Rozšíření tréninkové nabídky: 

Kromě pravidelných pondělních tréninků povede Honza Březinů skupinové výběhy 
starších dětí a zájemců z řad rodičů. Sraz je vždy ve čtvrtek v 17 hod u kašny na 
náměstí. Výklus bude trvat cca 45-60 min. 
Na pondělní tréninky 2. skupiny začala docházet fyzioterapeutka V. Hložková, která vede 
tréninky, a děti jsou s ní velmi spokojeny. 

 Přes zimu probíhají tréninky v rámci Bor Cupu, termíny jsou uvedeny dále. 
 
Ⱶ Zatím známé termíny závodů v příštím roce v Ještědské oblasti (termínovka se zatím 

tvoří): 
 1.-3.5.2020 SAXBO – 3 závody – sprint (možná OM), klasika, sprintové štafety 
 5.-6.9.2020 Euromeeting (zde bychom měli spolupracovat) 
 
Ⱶ Pro zpříjemnění pobytu v tělocvičně byly zakoupeno 15 ks tréninkových podložek. 
 



ZPRÁVIČKY  
 

GRATULACE 
 
Ještě jednou gratulujeme našim nejlepším sportovcům, kteří vystoupali na podium 
chrastavského kina, a věříme, že se jejich řady v příštím roce rozrostou o další spolubojovníky. 
 

  Naše budoucnost  
 
 
 
A ještě tu máme jedno významné ocenění: 
 

Kraj ocenil úspěšné mladé sportovce z letní olympiády dětí a mládeže 2019  
18.11.2019  

 
Liberecký kraj ocenil úspěšné mladé sportovce, kteří získali na nedávných IX. Hrách letní 
olympiády dětí a mládeže 2019 některou z medailí. Reprezentanti kraje vybojovali celkem 
37 medailí, z nichž bylo 11 zlatých, 16 stříbrných a 10 bronzových. Zajistili tím 
Libereckému kraji pátou příčku mezi čtrnácti kraji republiky. Olympiáda v Liberci se tak 
stala pro kraj nejúspěšnější letní olympiádou v historii Her z hlediska pořadí krajů. 
„Cílem slavnostního předání bylo ukázat dětem a trenérům, že si kraj váží jejich vzorné 
reprezentace a  motivovat je k dalším výborným sportovním výkonům,“ uvedl Petr Tulpa, 
náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti. 
Ocenění se uskutečnilo v liberecké HOP aréně v úterý 12. listopadu. V tomto symbolicky 
sportovním prostředí obdrželi mladí medailisté od Libereckého kraje finanční odměnu. Celkem 
bylo oceněno 45 medailistů a 11 trenérů. Oceněné děti i trenéři dostali dárkovou tašku, děti 
navíc ještě finanční odměnu. Mezi děti bylo rozděleno více než 61 tisíc korun. Samotného 
předávání se zúčastnilo téměř 150 lidí. 
Úspěšní byli mladí sportovci v atletice, orientačním běhu, plavání, sportovní střelbě, stolním 
tenise, tenise, triatlonu, skocích na trampolíně, letním biatlonu a volejbalu. 
  

Jan Mikulička 
oddělení tiskové a vnějších vztahů 
Krajského úřadu LK 

  



Ocenění: 
ORIENTAČNÍ BĚH 
1) Lea Martanová získala všechny tři cenné kovy. Zlatou medaili vybojovala v Orientačním běhu 
na krátkou trať, stříbrnou orientační běh – sprint a bronzovou orientační běh smíšené štafety 
starších dívek a chlapců. 
2) Dvě zlaté medaile získal Erik Heczko a to v disciplínách orientační běh krátká trať a smíšené 
štafety mladších dívek a chlapců 
3) Hugo Hoetzel získal druhé místo v orientačním běhu na krátkou trať a třetí místo 
z orientačního běhu smíšených štafet starších dívek a chlapců 
4) Kristýna Matyášová vybojovala také dvě medaile a to stříbrnou z orientačního běhu na 
krátkou trať a třetí místo ze smíšených štafet starších dívek a chlapců 
5) Barbora Chrástová získala zlatou medaili ve smíšené štafetě mladších dívek a chlapců 
6) Barbora Lamačová vybojovala zlatou medaili ve štafetě mladších dívek a chlapců 
7) Matěj Třešňák přivezl zlatou medaili ve štafetě mladších dívek a chlapců 
8) Filip Mairich získal bronz ve smíšené štafetě starších dívek a 
 

 
 

Týna mezi Petrem Tulpou a Martinem Půtou 
 
Díky, Týno, za významnou reprezentaci našeho klubu! 
 
A teď se vrhneme na narozky. 
 
Dodatečně listopad: 
8.11.  Otík Pachner    
 
Prosinec : 
2.12.  Ája Jeřábková 
8.12.  Ester Krtičková 
20.12.  Tonička Březinová 
21.12.  Kája Kubátová 
22.12.  Domča Pachnerová 
23.12.  Petr Holan velký 
26.12.  Šárka Knížková 
29.12.  Karel Lusk 



Leden: 
6.1.  Bára Lipenská    
7.1.  Oli Lusková 
8.1.  Jana Čechlovská 
12.1.  Marek Veselý 
15.1.  Milan Pavlík 
16.1.  Martin Švancar 
16.1.  Zdeněk Sychra 
17.1.  Pavel Pachner 
21.1.  Míša Březinová 
27.1.  Ivča Gorčicová 
27.1.  Bára Ježková 
29.1.  Lukin Houda 
 
Kulatiny a půlkulatiny určitě překvapí ještě letos Káju, v příštím roce Martina, Pavla a Ivču. 
Všem osloveným oslavencům přejeme jen to nejlepší, včetně zdravíčka.  
 
 

AUTORKA OBÁLKY 
 
Určitě zajímavé setkání při letošních závodech nám umělecky ztvárnila Anika Justová. 
Děkujeme za obrázek a věříme, že příští rok všechny kontroly najde.  
 
 

PŘÍJMY A VÝDAJE  
 
Na vyúčtování Pohárku je ještě brzo, a tak máte v příloze alespoň vyúčtování letošního jarního 
SAXBA. 
 
 

PODZIMNÍ LICENCE 
 
V podzimním žebříčku Ještědské oblasti si licence B pro příští rok vyběhli 
 

Bára Lipenská 
Sofi Tomanicová  
Karel Březina 
 
Gratulujeme! 
 
 

REGISTRACE LOB 
 
Do sněhových stop se nechali zaregistrovat tři mohykáni – Katka Kašková, Vendy Růžičková 
a Tomík Polák. Tak ať se jim dobře šlape! 
 
 

ŽEBŘÍČEK AKTIVITY  
 
Než přehodíte vyhybku na příští rok, zavzpomínejte na letošek, co jste pro klub vykonali a 
zaznamenejte v žebříčku aktivity na naší stránce. Konečný termín zúčtování – 31. leden 2020. 
Můžete se hlásit i u Báry Lankašové. 



ROČENKA 2019 
 
Už se na ní pracuje, prosím dobrovolníky, kteří se chtějí podělit o své zážitky z letošní sezóny 
s ostatními, nechť mi písemné příspěvky pošlou nejlépe do Vánoc.  
 
 

ROK 2020 KLEPE NA DVEŘE 
 

Využito z různých podkladů na ČSOS. 
 
První zaklepala zima: 
 

Závody Mistrovství ČR a Českého poháru 2020: 

Datum Závod Oddíl Místo 

11.-
12.1.2020 

 M ČR štafet, ČP sprint a 
klasická trať 

 STH Příchovice 

18.-
19.1.2020 

 M ČR klasická trať, M ČR 
sprint, ČP krátká trať, 
Akademické M ČR 

VPM Abertamy 

15.-
16.2.2020 

M ČR krátká trať, ČP klasická 
trať 

VLI  Jakuszyce 

22.-
23.2.2020 

 ČP 2 x krátká trať GER Schwarzenbach 
am Wald 

 
Na scénu přichází jaro a podzim: 

 



Kolaři se taky vyřádí: 
 

Kalendář 2020 
     

 

akce pořadatel místo poznámka 1  poznámka 2 
 1.- 

3.5.2020 ČP MTBO SPC Krasnice 3 kola ČP SP+MI+LO 
 

       11. - 16.5. ME Portugalsko 
     23. - 24. 5. ČP MTBO JIL Hraběnka 2 kola ČP SP+MI+MČR štafety 

 

       6. - 7. 6. ČP MTBO VBA Šaštín 2 kola ČP MI+LO 
 

       20. - 21. 6. ČP MTBO BOR 
 

2 kola ČP MČR middle + LO 
 

       

2.7. 
Bike-
OrientExpress GIG Svratouch 

4-days MTBO ORIENT EXPRESS 
2020 

  3. - 4. 7. ČP MTBO GIG Svratouch 2 kola ČP MI+MČR long 
 

5.7. 
Bike-
OrientExpress GIG Svratouch 

4-days MTBO ORIENT EXPRESS 
2020 

  15. - 23.8. MS a MSJ  
 

Jeseník 
   

       

5. - 6. 9. ČP MTBO LDC 
Ostrov u 
Tisé 2 kola ČP MI+LO 

 12. - 13. 9. SP + VMS Finsko 
     19. - 20. 9. ČP MTBO SMR 

 

2 kola ČP MI+LO 
 

       

3. - 4. 10. ČP MTBO ??? 
 

2 kola ČP 
SP+MI+MČR 
Družstva 

  
A ještě něco pro zimní dobrodruhy: 
 
16. ročník Bor Cupu: 

 
24.11.    1.BC  
8.12.      2.BC  
29.12.    3.BC  
12.1.      4.BC  
26.1.      5.BC  
9.2.        6.BC  
23.2.      7.BC  
8.3.        8.BC  
15.3.     Pekkomila  
 

 



VÝSLEDKY ZE SVĚTOVÝCH AKCÍ  
 

SVĚTOVÝ POHÁR V OB – 26.-29.9.2019 – LAUFEN, ŠVÝCARSKO  
 
Krátká trať 
Ženy  1. Alexandersson (SWE) 37,01, 2. Aebersold (SUI) 39,37, 3.  

Hauswirth (SUI) 39,50, 6. Kosová 41,33, 20. Horčičková 
44,50, 21. Mechlová 44,57, 31. Indráková 45,51, 44. Čechová, 
Štičková 46,47, 49. Janošíková 47,31, 57. Novotná 48,59 

 
 

Muži  1. Hadorn (SUI) 37,21, 2. Hubmann (SUI) 37,30, 3. Regborn (SWE) 37,58, 11. 
Král 40,25, 16. Nykodým 40,38, 17. Minář 40,44, 28. Kubát 41,29, 35. Vandas 
41,55, 38. Kubelka 42,18, 49. Křivda 43,35, 62. Hubáček 45,50 

 
Vyřazovací KO závod - finále 
Ženy  1. Alexandersson (SWE) 7,28, 2. Janošíková 7,37, 3. Roos (SUI) 7,38 
 
Muži  1. Král 6,39, 2. Hadorn (SUI) 6,41, 3. Street (GBR) 6,43 
 
Sprint  
Ženy  1. Alexandersson (SWE) 14,18, 2. Roos (SUI) 14,34, 3. Aebersold (SUI) 15,01, 7. 

Janošíková 15,07, 17. Kosová 15,39, 24. Horčičková 16,00, 35. Mechlová 17,11 
 
Muži  1. Michiels (BEL) 13,29, 2. Jones (GBR) 13,31, 3. Kyburz (SUI) 13,43, 4. Král 

13,57, 23. Nykodým 14,41, 36. Kubát 16,14 
 
 
 

SVĚTOVÝ POHÁR V MTBO – 2.-6.10.2019 – BREITENBRUNN, NĚMECKO  
 
Klasika  
Ženy  1. Kvale (GBR) 121,14, 2. Larsen (SWE) 121,22, 3. Vinogradova (RUS) 124,09, 9. 

Drobníková 133,55, 13. Staňková 135,26, 14. Musilová 136,36, 15. Kubínová 
138,08, 16. Nováková 138,53  

 
Muži  1. Waldmann (AUT) 115,12, 2. Braendli (SUI) 116,37, 3. Medvedev (RUS) 136,47, 

12. Stránský 120,42, 17. Svoboda 121,58, 21. Hradil 124,00, 24. Chmelař 125,29, 
25. Bogár 126,16, 30. Ševčík 132,26  

 
Sprintové smíšené štafety  

1. AUT 167,18, 2. RUS 167,37, 3. CZE (Kubínová, Stránský, Bogár) 171,45, 7. 
CZE (Nováková, Svoboda, Hradil) 177,01, 10. CZE (Drobníková, Ševčík, 
Chmelař) 181,13 

 
Sprint  
Ženy  1. Kvale (GBR) 22,26, 2. Hara (/FIN) 23,20, 3. Kubínová 23,29, 7. Nováková 

24,15, 13. Musilová 25,23, 20. Staňková 26,23, 29. Drobníková 29,19 
 
Muži  1. Bogár 21,35, 2. Foliforov (RUS) 22,25, 3. Malsroos (EST) 22,38, 4. Stránský 

22,43, 9. Hradil 23,34, 12. Chmelař 24,00, 17. Svoboda 24,28, 29. Ševčík 25,52  
 
 



MISTROVSTVÍ EVROPY JUNIORŮ V MTBO – 2.-6.10.2019 – BREITENBRUNN, 

NĚMECKO  
 
Krátká trať 
Juniorky 1. Splittorff (DEN)49,47, 2. Costa (POR) 50,27, 3. Králová 50,35, 10. Svobodová 

55,47, 23. Zrníková 99,50 
 
Junioři  1. Hašek 44,00, 2. Steinthal (DEN) 44,57, 3. Noergaard (DEN) 45,00, 4. Hasman 

45,43, 6. Wohánka 46,24 
 
Klasika  
Juniorky 1. Splittorff (DEN) 97,08, 2. Ylihietanen (FIN) 100,26, 3. Králová 101,14, 13. 

Svobodová 113,03, 17. Zrníková 121,31  
 
Junioři 1. Hašek 91,53, 2. Hotz (SUI) 93,36, 3. Hasman 94,07, 9. Wohánka 101,23  
 
Štafety  
Juniorky 1. DEN 176,01, 2. CZE (Zrníková, Svobodová, Králová) 177,18, 3. FIN 179,34 
 
Junioři 1. DEN 155,40, 2. CZE (Wohánka, Hasman, Hašek) 158,41, 3. FRA 158,57 
 
Sprint  
Juniorky 1. Splittorff (DEN) 17,53, 2. Rudkiewicz (FRA) 18,34, 3. Ylihietanen (FIN) 18,51, 

13. Svobodová 21,12, 21. Zrníková 23,19 
 
Junioři  1. Steinthal (DEN) 18,28, 2. Hašek 18,42, 3. Nurmi (FIN) 19,29, 14. Hasman 

20,53, 22. Wohánka 22,19 
 
 

MISTROVSTVÍ EVROPY DOROSTU V MTBO – 2.-6.10.2019 – BREITENBRUNN, 

NĚMECKO  
 
Krátká trať 
Dorostenky 1. Nurminen (FIN) 31,05, 2. Kuchařová 31,32, 3. Hnilica (AUT) 33,22, 8. Štréglová 

36,14  
 
Dorostenci 1. Berthaud (FRA) 30,57, 2. Hoffmann (DEN) 32,53, 3. Hnilica (AUT) 35,11, 4. 

Tůma 35,14, 14. Kovář 38,30  
 
Klasika  
Dorostenky 1. Nurminen (FIN) 59,09, 2. Nedomlelová 62,07, 3. Landgraf (RUS) 63,28, 4. 

Kuchařová 64,46, 13. Štréglová 69,33   
 
Dorostenci 1. Tůma 69,54, 2. Rakovitsa (RUS) 76,49, 3. Hoffmann (DEN) 77,23, 6. Kovář 

80,42, 18. Zrník 88,51 
 
Štafety  
Dorostenky 1. FIN 135,38, 2. CZE (Štréglová, Nedomlelová, Kuchařová) 143,03, 3. RUS 

145,30 
 
Dorostenci 1. FRA 141,15, 2. CZE (Kovář, Zrník, Tůma) 141,20, 3. RUS 145,07   
 
Sprint  



Dorostenky 1. Hnilica (AUT) 15,48, 2. Nurminen (FIN) 15,57, 3. Štréglová 16,47, 15. 
Kuchařová 20,18, 16. Nedomlelová 20,36 

 
Dorostenci 1. Rakovitsa (RUS) 16,26, 2. Samarin (RUS) 17,15, 3. Siniavskii (RUS) 17,19, 4. 

Tůma 17,20, 21. Zrník 19,45, 25. Kovář 20,52 
 
 
 

VETERÁNSKÉ MISTROVSTVÍ SVĚTA V MTBO – 2.-6.10.2019 – BREITENBRUNN, 

NĚMECKO  
 
Krátká trať 
D 40 1. Stengard (FIN)  52,21  H 40 1. Gritsan (RUS)  51,06  
D 45 1. Eronn (SWE)   56,44  H 45 1. Schaffner (SUI)   52,42 
D 50 1. Svensson (SWE)  28,43  H 50 1. Lomas (GBR)  56,05 
D 55 1. Somers (GBR)  64,05  H 55 1. Gustavsson (SWE) 51,36 
D 60 1. Andersen (DEN)  65,43  H 60 1. Leibiger (GER)   57,50 
D 65 1. Bonafini (SUI)   65,03  H 65 1. Saarinen (FIN)  65,40 
D 70 1. MacLasen (DEN)  72,01  H 70 1. Duedahl (DEN)  56,16 
D 75 1. Byrgiel (DEN)  71,18  H 75 1. Maier (AUT)  75,54 
       H 80 1. Skrydstrup (DEN)  61,51 
 
Klasika  
D 40 1. Fuzy (HUN)   103,25 H 40 1. Breitschaedel (AUT) 94,47 
D 45 1. Villar (FRA)  110,21 H 45 1. Hansen (DEN)  91,46 
D 50 1. Svensson (SWE)  100,35 H 50 1. Hoffmann (DEN)  104,54 
D 55 1. Jackson (AUS)  99,36  H 55 1. Gustavsson (SWE) 97,27 
D 60 1. Králová (CZE)  84,56  H 60 1. Jetsonen (FIN)  93,08 
D 65 1. Bonafini (SUI)  94,20  H 65 1. Saarinen (FIN)  117,54 
D 70 1. MacLasen (DEN)  124,18 H 70 1. Duedahl (DEN)  77,23 
D 75 1. Byrgiel (DEN)  124,00 H 75 1. Maier (AUT)   109,48 
       H 80 1. Skrydstrup (DEN) 120,17 
 
Hromadný start 
D 40 1. Stengard (FIN)   88,35  H 40 1. Štěnha (CZE)  86,04 
D 45 1. Bonn (SWE)  95,43  H 45 1. Schaffner (SUI)  81,45 
D 50 1. Svensson (SWE)  87,02  H 50 1. Lomas (GBR)   79,53 
D 55 1. Somers (GBR)  85,46  H 55 1. Gustavsson (SWE) 85,33 
D 60 1. Andersen (DEN)  91,08  H 60 1. Jetsonen (FIN)  92,33 
D 65 1. Bonafini (SUI)  98,12  H 65 1. Nielsen (DEN)  111,50 
D 70 1. Brunstedt (DEN)  115,11 H 70 1. Duedahl (DEN)  88,12 
D 75 1. Byrgiel (DEN)  125,02 H 75 1. Hoffman (DEN)  107,56 
 
Sprint  
D 40 1. Fuzy (HUN)  23,54  H 40 1. Jašek (CZE)  23,27 
D 45 1. Hoffmann (DEN)  23,41  H 45 1. Schaffner (SUI)  21,25 
D 50 1. Svensson (SWE)  22,02  H 50 1. Hoffmann (DEN)  21,40 
D 55 1. Somers (GBR)  26,49  H 55 1. Gustavsson (SWE) 22,02 
D 60 1. Andersen (DEN)  25,43  H 60 1. Janko (HUN)  23,48 
D 65 1. Bonafini (SUI)  29,31  H 65 1. Ponten (SWE)  27,40 
D 70 1. Brunstedt (DEN)  28,35  H 70 1. Duedahl (DEN  25,33 
D 75 1. Byrgiel (DEN)  47,02  H 75 1. Hausner (DEN)  29,21 
       H 80 1. Skrydstrup (DEN) 35,27 
 



SVĚTOVÝ POHÁR V OB – 25.-29.10.2019 – NANHAI, ČÍNA  
 

 
 
Krátká trať 
Ženy  1. Alexandersson (SWE) 41,33, 2. Gemperle (RUS) 42,03, 3. Jakob (SUI) 42,28, 

15. Kosová 48,05, 19. Horčičková 48,30, 22. Janošíková 49,01  
 
Muži  1. Bergman (SWE) 40,12, 2. Hadorn (SUI) 41,25, 3. Basset (FRA) 41,53, 11. 

Nykodým 43,31, 14. Král 44,20, 26. Minář 46,14  
 
Smíšené sprintové štafety  

1. SUI 55,14, 2. SWE 55,51, 3. NOR 55,59, 5. CZE (Kosová, Nykodým, Král, 
Janošíková) 56,35 

 
Sprint  
Ženy  1. Hao (CHN) 13,18, 2. Aebersold (SUI) 13,28, 3. Hagstrom (SWE) 13,34, 5. 

Janošíková 13,49, 15. Kosová 14,41, 19. Horčičková 14,49  
 
Muži  1. Michiels (BEL) 15,18, 2. Rauturier (FRA) 15,20, 3. ZhuoYe (CHN) 15,23, 19. 

Král 16,07, 35. Nykodým 16,31, 60. Minář 17,32   
 
 

VOLNÉ PŘÍLOHY  
 
Ⱶ zúčtování s letošním SAXBEM v přehledné tabulce 
 
Ⱶ seznámení se s mapou z letošního Pohárku 
 
 
 

ZAJÍMAVOSTI 
 

ČEŠTINÁŘSKÉ POSEZENÍ č. 33 
 

Nemine týden, aby na nás v obchodech, reklamách, tisku, billboardech… neútočil nápis 
BLACK FRIDAY, přeloženo ČERNÝ PÁTEK, lákající nás na různé, velmi prudké slevy, 
výhody…, zkrátka POKLESY CEN. Jak je to ve skutečnosti s „černým pátkem“? Jak vzniklo toto 
spojení? Co pro nás znamená, použiji-li ho ve větě třeba o pondělku: „To byl můj černý pátek!“? 

V latině slovo bursa znamená vak a původně se jím označoval váček na peníze. 
Mnohem, mnohem později se slovo burza začalo používat pro místo, kde se obchoduje 
s cennými papíry nebo zbožím ve velkém. Souvisí to s nádherným domem kupecké rodiny van 
den Burse, která žila v Belgii ve městě Bruggy. Štít budovy zdobily tři váčky na peníze.  

Před první světovou válkou (1914-1918) byla střediskem světového finančního obchodu 
londýnská City v Anglii. Po skončení války se centrum přeneslo do newyorského Manhattanu a 



Wall Street. To je ulice, kde se nacházely nejstarší a nejvlivnější americké banky a burzy, které 
ve finančním světě byly symbolem moci a rozkvětu USA (Spojené státy americké). 

Zvrat nastal neočekávaně, náhle. 19. října 1929 se na newyorské burze objevil první 
otřes, který se odrazil v POKLESU kurzu akcií. Byl to důsledek snížení průmyslové výroby i 
poptávky. O pár dnů později ve čtvrtek 29. října došlo ke katastrofě. Nejdříve na Wall Street a 
pak následovaly další americké burzy. Prudce POKLESLY kurzy akcií a obchodní svět 
zachvátila panika. Krach hluboce otřásl ekonomikou USA a odstartoval počátek světové 
hospodářské krize, takové, jakou svět ještě nezažil. 

29. říjen byl tenkráte sice čtvrtek, ale vzhledem k časovému posunu mezi Evropou a 
Amerikou dorazila zpráva o finančním krachu na newyorské burze do Evropy až v pátek ráno, a 
proto zná Evropa na rozdíl od Ameriky „černý pátek“. 

Takže ČERNÝ PÁTEK pro nás v běžném životě znamená NEŠŤASTNÝ DEN, 
v souvislosti s nákupy DEN VELKÝCH SLEV. Pátek byl považován za smolný den už dávno 
předtím. Ještě více se lidé báli pátku, který připadl na třináctého. Podle bible totiž 13. nísánu 
zemřel Ježíš a rovněž Adam okusil zakázané ovoce v pátek, třináctý den po svém stvoření. 

Eva Kašková 

 
 
 

ZAJÍMAVOSTI Z O-NEWS 
 
Určeno hlavně pro závodníky Ačkových a Bčkových závodů, kde dojde k některým 
změnám oproti současnosti.   
 

Novinky v kalendáři závodů na rok 2021 
(Daniel Wolf, 9.10.2019) 
 

V záplavě informací o podzimních vrcholných závodech možná tak trochu zapadlo, že na 
konci září bylo vypsáno 1. kolo výběrového řízení na pořadatele celostátních závodů sekce OB 
pro rok 2021. A když se na něj podíváme trochu blíže, tak zjistíme, že přináší oproti minulosti 
poměrně hodně změn. Pojďme se na ně podívat. 
 
Kam se poděl Žebříček A? 

Při pohledu na návrh nové termínovky nás může zarazit hned fakt, že se tam střídají 
názvy M ČR, Český pohár, Žebříček B, ale kde je Žebříček A? Není. Od roku 2021 se celostátní 
Žebříček A včlení do Českého poháru, který byl dosud rezervován pouze pro dospělé. Budeme 
tak mít Český pohár dospělých, dorostu i juniorů, jakožto nejprestižnější dlouhodobou soutěž 
pro hlavní výkonnostní kategorie OB. 

Český pohár v roce 2021 bude mít 7 samostatných závodů + 3 MČR. Celkově tedy 10 
kol. Bude obsahovat 4 závody na krátké trati, 3 klasiky a 3 sprinty. Termíny jsou navrženy tak, 
aby nekolidovaly s hlavními mezinárodními akcemi (Světový pohár, MS, ME, MED, JMS, apod.) 
a v co největší míře se tak mohli účastnit i reprezentanti. V kategorii dospělých by opět mělo být 
pro nejlepší připraveno zajímavé „prize money“. 
  



M ČR a V ČR dohromady, ale omezeně 
Mistrovství České republiky na první pohled žádných změn nedoznalo. Stále máme 4 

individuální a 3 týmové mistrovské závody. Veteraniáda je i pro rok 2021 stále pevnou součástí 
mistrovského víkendu. Přesto ale bude změna v tom, že i účast ve veteránských kategoriích 
bude omezena. Zatímco kategorie mistrovské mají omezení startu daná přísnými 
výkonnostními kritérii, veteráni se dosud mohli v případě zájmu pouze přihlásit. Do budoucna 
bude omezena i jejich účast dle tzv. veteránského rankingu, který je už nějakou dobu počítán 
v IS ORIS. Omezení bude nastaveno tak, aby účast na MČR a Veteraniádě na krátké a klasické 
trati byla vždy cca 1200 závodníků. 

Pro ty, kteří si nevyběhnou právo startu a stejně budou chtít na mistrovský víkend jet 
(např. trenéři, doprovod, diváci, apod.), může pořadatel přichystat veřejný závod, pokud k tomu 
bude mít prostor a kapacitu. Veřejný závod se totiž nebude smět konat ve stejném čase a 
prostoru jako závod Mistrovství a Veteraniády. Případnou cestu, jak toto skloubit nám ukázali 
pořadatelé letošních MČR na krátké (LTU) i klasice (TJN). Pokud pořadatel takový separátní 
prostor mít k dispozici nebude a bude chtít vzít závodníky mistrovských kategorií do kvalitního 
terénu, kde bude např. limit účasti ze strany orgánů ochrany přírody, pak takový závod vypsán 
nebude. 
  
Žebříček B opět jen ve dvou oblastech 

Původní „zemský“ Žebříček B se zdánlivě vrací do stejných kolejí jako dříve, tedy odpadá 
dělení Čech na západ a východ a bude se počítat opět pouze ŽB Čechy a ŽB Morava. I tak se 
ale může stát, že budou v jednom víkendu dvojzávody tři. Dvojzávod Českého poháru se totiž 
nebude více spojovat se závodem ŽB-Čechy. Můžeme tak například v jeden víkend mít Český 
pohár u Doks, ŽB-Čechy ve Žďárských vrších a ŽB-Morava u Zlína. Za ideálního stavu by měla 
být účast na všech závodech okolo 1000 – 1200 lidí. 

Mohou tedy veteráni vůbec na samostatný Český pohár? Tane se na mysl otázka. 
Samozřejmě ano. V případě, že bude dvojzávod ČP samostatný, pořadatel u něj může vypsat 
veřejný závod pro veteránské kategorie i nesoutěžní „mladší“ podkategorie, tak jak jsme zvyklí. 
Pouze se nebudou počítat do žádného žebříčku B. Další možností pořadatele je vypsat si u 
závodu ČP kategorie příslušného oblastního žebříčku, tak jako například letos v dubnu závod 
SHK v Boháňce. 

V ŽB je tradičně vypsáno šest dvojzávodů, tři krátké tratě a tři klasické. 
  
ŽB už v prvním kole výběrového řízení 

Další změnou viditelnou na první pohled je zařazení závodů ŽB již v prvním kole 
výběrového řízení. Tyto závody tradičně přicházely na řadu až v dalších kolech. Důvodů je hned 
několik. Jednak aby Soutěžní komise sekce OB mohla lépe vyvážit např. geografické 
uspořádání závodů už při jejich přidělování, a také aby i pořadatelé měli více času od přidělení 
závodu pro organizaci, mohli dříve zadat mapařské práce, apod. V případě, že nebude dostatek 
zájemců v prvním kole, bude prioritně přidělen Český pohár a neobsazené termíny budou 
posunuty do kola druhého. 

Pokud dále prostudujete návrh kalendáře, zjistíte, že u víkendových dvojzávodů ČP a ŽB 
úplně chybí popis disciplíny. Bude tedy klasika v sobotu nebo v neděli? Je to na pořadateli. To 
je další z novinek, že pořadatel se může rozhodnout sám podle možností terénu, jakou 
disciplínu uspořádá ve který den. Po přidělení závodu bude toto muset navrhnout soutěžní 
komisi. 
  
Český pohár štafet bude mít pouze 4 závody a MČR! 

Další viditelnou změnou je úbytek závodů zařazených do Českého poháru štafet, odkud 
zmizely jarní závody tzv. kategorie C. To v minulosti byly zpravidla Jarní pohár a Mistrovství 
Moravy. Neznamená to konec těchto závodů, jen se nebudou dále započítávat do ČPŠ. Tam 
tak zbydou dvě tradiční trojkombinace, kat. B – jarní a podzimní. Z těchto závodů se tak budou 
vybíhat kvalifikační body pro start na MČR štafet. Dvoje štafety v jeden víkend budou stejně 
jako dosud doplněny o závod ČP ve sprintu, který by měl být v dopoledních hodinách. 



Z NAŠEHO ARCHÍVU 
 
Houpy, hou – a tak jsme se pomalu přehoupli do druhého roku naší činnosti, a hned v zimě 
jsme měli našeho prvního reprezentanta (alespoň mezi realizačním týmem). 
(Chacháček 1/1996) 
 

5.-10.2.1996    JUNIORSKÉ MISTROVSTVÍ SVĚTA V LOB - SLOVENSKO 
 

 
 

„… a jako druhý, kdo má již jistou účast na JMS na Slovensku, je Michal (pauza) jako 
servisman“, asi tak zněla slova Radečka po prvním nominačním závodě ve Švýcarsku. V tu 
chvíli jsem si myslel: „… kašlu vám na to, to radši budu chodit do školy a vůbec kašlu na zimu, 
začnu běhat …“. 
 Když jsem odjížděl vlakem k našim bývalým bratřím, čím dál víc jsem si uvědomoval, že 
to nebude asi žádná dovolená. (Dřív jsem se domníval, že když nic jiného, tak si aspoň 
odpočinu, zalyžuju a podívám se do Tater.) 
 
Po 5.2. Již první den se mé předtuchy naplnily: šli jsme testovat lyže. Všechny lyže, co  

kdo měl, se snesly na hromadu a všechny se stejně namazaly (všechny, to 
znamená – 1 závodník 2 -3 páry, 8 závodníků – něco okolo 20ti párů, to trvalo asi 
4 hodiny v několika lidech). Lyže se porovnávaly mezi sebou a vše se pečlivě 
evidovalo.    

Út 6.2. Ráno bylo na programu testování vosků a modelový závod. Testování vosků  
znamená: vybrat na určitý sníh ideální (nejrychlejší) kombinaci vosků (od různých 
firem – SWIX, START, TORO – mimochodem hned na nádraží jsem dostal na 
starost kufříček s vosky, a to za 12 000,- Kč, to se skoro vymazalo), každý pár se 
tudíž mazal jinak. Nakonec jsem i já dostal na model a po rychlém obědě se šlo 
hned mazat na klasickou trať. Jelikož byla délka u kluků asi 20 km, na každý pár 
(teď už jen deset párů – dvoje rezervní) se mazaly 3 vrstvy parafínu, takže do 
půlnoci bylo co dělat. 

St 7.2.  Brzo ráno odjezd do prostoru závodu, škrabání lyží, kartáčování. Když poslední 
z našich odešel na start, tak jsem mohl sledovat alespoň druhou polovinu 
závodníků na mezičase. Pak následoval přesun do cíle a s napětím jsme společně 
s Radkem (Kuncem) chvátali k výsledkové tabuli. Dva v první desítce! Přiznám se, 
že po mezičase jsem čekal víc, ale po zhlédnutí mapy vyšlo najevo, že část před 
mezičasem neměla prakticky vliv na celkový výsledek. Večer zbylo trochu času 
(před diskotékou) i na trénink, i když běhat se moc nedalo.  

Čt 8.2.  „Volný den.“ Počasí se trochu změnilo, a tak jsme ještě společně s trenérem stihli 
otestovat lyže před naším vrcholným závodem VIP (very important person – závod 
pro realizační týmy). Mimochodem jsme obsadili první dvě místa, a to i před 
Seveřany (já byl 1. !). odpoledne se již začaly dělat lyže na sprint, tentokráte do 
1,00 hodin zítra.  



Pá 9.2. V 6,00 odjezd na Štrbské pleso, škrabání, kartáčování, …Tentokrát na štěstí 
všichni museli z cíle vypadnout do 11,00, a tak jsem si mohl závod v „klidu“ 
vychutnat. Přes zmatky kolem diskvalifikací vše dopadlo lépe než jsme doufali. Za 
povšimnutí stál i vyrovnaný výkon děvčat, což slibovalo dobré vyhlídky do štafet. 
Pak jsem absolvoval závod Alpského poháru a téměř hned po dojezdu následoval 
odjezd a po příjezdu příprava lyží na štafety (a krátká diskotéka).   

So 10.2. Do rána se oteplilo – zkoušení lyží a následně se přimazávala (přisypávala) jedna 
vrstva (mazal jsem i v průběhu závodu …) a stálo to za to. Dvě medaile, k té 
nejcennější chybělo jen málo (i přes porážku štafety Finek – chyběly pouhé 3 
s k vítězství) a druhou medaili jsme získali i s prošláplou lyží finišmana a 
zlomenýma hůlkami rozbíhače. Jediné co mě mrzelo, že jsem zaspal vlastní start 
v závodě štafet Alpen cupu (byli jsme 4. a mohli být 2.). Pak následovaly oslavy, 
oslavy, radost přemáhala únavu. 

 
 Po celou dobu v týmu panovala perfektní nálada (alespoň u kluků, holky byly ze začátku 
asi nervózní), jakou jsem zažil snad jen u nás (v CHA). Vytvořila se perfektní parta v čele 
s Radečkem, který podle mého názoru dokázal perfektně ovlivňovat psychiku, a tím všechny 
perfektně připravil na závod.  
 A co já? Já mohu za sebe říci snad jen to, že jsem se snažil dělat maximum a i přesto, že 
to žádná dovolená nebyla, tak toho ani trochu nelituju, a že na toto mé první (a určitě ne 
poslední) JMS budu ještě dlouho s úsměvem vzpomínat! (Připouštím, že to v tuto chvíli možná 
není zcela objektivní.)  

     Michal Horáček 

 
 
 
A víte, proč se rok 2004 zařadil mezi významné (možná, že i někdo řekne mezi nejvýznačnější) 
roky? Hned se to dozvíte, čtěte dále.  
(Chacháček 2/2004) 
 

10.-12.4.2004    Velikonoční Kytlice 
 

Velikonoce v Kytlici 

aneb 

Založení Klubu blbců (KB) 
  

Rozčarováni nad dosavadními nevýraznými výsledky (někteří) a s nadějí na jejich 
neustálé zlepšování (všichni) se každoročně sjíždíme my, veteráni, na velikonoční soustředění. 
Tentokrát do Kytlice. Penzion Kovošrot nebyl vybrán náhodně.  

Tam jsme se pokoušeli orientovat s buzolou i bez ní, s mapou odkrytou i zakrytou, 
s brýlemi i bez brýlí, přemisťovali se během i chůzí a hlavně vedli dlouho do noci dlouhé debaty 



o možných i nemožných postupech, takže někteří nebyli schopni druhý den realizovat postupy 
další a přemýšleli s hlavou v mokrém hadru, kde se stala chyba.  

Vše směřovalo k pondělnímu krutému testu výkonnosti – vyřazovacímu závodu dvojic. 
Tento závod je velkou válkou nervů a vítězí v něm jen nejodolnější jedinci. (Vloni se stala 
vítězem Majka, když porazila potupně – postupně * všechny favority a ve finále našla i kontroly 
špatně umístěné.) 

V tomto závodě platí základní pravidlo, že lepší zpravidla prohrává. To jistě potvrdí 
všichni poražení z jednotlivých kol a určité výhrady bude mít asi pouze celkový vítěz. 

Tento příspěvek píši vlastně proto, abych vysvětlil svou porážku od své ženy. Výše 
uvedené pravidlo by k tomu samo o sobě stačilo, ale připojím ještě několik „dovysvětlení“. 

1. Byl jsem unaven po těžké noci s Markétkou (kopala mě do žeber v domnění, že je 
to maminka.) 

2. Byl jsem unaven po těžkých rozborech postupů (ještě dnes mně zní v uších 
Donathova věta: Chlast je hnus!) 

3. Chyby pořadatelů: 
a) naprosto nečekaně změnili směr startu a já zvyklý na techniku „chyť mapu a 
běž“ jsem samozřejmě vyrazil na sever. Ještě to podpořili nasměrovaným 
startovním trojúhelníkem.  
b) znovu mi důrazně nepřipomněli, že číslo u kroužku na mapě není kód kontroly 
c) pustili do zakázaného prostoru závodníky - cizince, kteří v okamžiku, kdy už 
jsem kontrolu téměř nalezl, na mě volali „ taty maš  t vo jku “, ale já jim nevěřil, 
protože „mojka “ měla číslo na mapě 5.  
d) dovolili, aby hned po startu diváci řvali tak nahlas, že jsem přeslechl svůj vnitřní 
hlas: “Vole, běžíš na druhou stranu.“ 
e) nediskvalifikovali mou ženu, která celé druhé kolo běžela evidentně za mnou a 
vůbec nemapovala. 
f) a tak dále a tak dále …. 

4. Kvůli Zdeňkovi K.: Namísto, aby v prvním kole vyřadil Ivanku, při druhém okruhu 
minul hustník s kontrolou 100 m od startu a protože mu byla mapa asi malá, 
rozhodl se hledat jako Kolumbus Nový svět za silnicí, kde už na mapě nebylo ani 
ťuk. Zvolil správnou metodu otočení mapy 3krát o 180° a skutečně se mu podařilo 
téměř vše podle mapy najít (samozřejmě kromě kontrol). Když našel konečně i 
sám sebe, bylo jasné, že v druhém kole narazím na Ivanku. Kdo to nezažil, neví, 
jaký to je stres. (Zeptejte se Zdeňka z KB.). A než jsem se vzpamatoval, byla tu 
Pavla.  

5. Někteří závodníci podlehli panice a raději volili pokus o sebevraždu či jiné 
sebepoškození (Vojta V. – vypíchnuté oko, Ruda K. – potrhané všechny svaly, 
Zdeněk K. – to byl vlastně také pokus o sebevraždu – uběháním k smrti).    

6. Zbytek vám sdělím příležitostně ústně. Jednak nechci zdržovat, navíc si to už 
   moc nepamatuji. 
 
 A nakonec vám řeknu, jak to bylo doopravdy. Pavla, vzhledem k tomu, že více hlídala 
Markétku, než chodila trénovat, byla nespokojena s průběhem soustředění, mně dala 
ultimátum, že ji buď nechám vyhrát, aby si taky trochu zaběhala, nebo že se doma zcela 
převrátí starost o domácnost a chod rodiny. A já jako konzervativní člověk, který nemá rád 
revoluce a příliš rychlé a velké změny, jsem na to přistoupil. A nechal ji vyhrát! 
 Tak teď už víte skoro vše, a protože se blíží Kryšpínova redakční uzávěrka, končím. 
Navíc už je pokročilá hodina, Markétka už sice spí, ale ještě musím vyžehlit, dát prádlo do 
pračky, zašít patery fusekle, sundat Pavle noviny z ksichtu a zhasnout v ložnici a asi ještě něco 
upeču na zítřek. Pavla asi pojede na kolo nebo na tenis, tak aby měla něco s sebou. 
 Dobrou noc.  

Milan Pavlík 
zakládající člen KB 

* nehodící  se škrtněte 



A jak to celé souvisí s Klubem blbců? Na základě dosažených výsledků, popsaných v Milanově 
článku, založili Zdeněk Kadavý a Milan Pavlíků KB, kdy později po tvrdých přijímacích 
zkouškách přijali mezi sebe i Jirku Bartáka. Ostatní všichni jsou pouze čekatelé, pokud je 
přibývající stáří nezařadí automaticky mezi ně. 
 
 
 

OKÝNKO KB 
 

GRATULACE 
 
Dlouholetý a jediný předseda, zakládající člen, muž (nevím, co dodat) se doblbnul 
k významnému životnímu jubileu. Jeho spolustraníci mu touto cestou blahopřejí. 
 

KB přeje Zdeňkovi ke kulatému výročí a do jeho obrazové sbírky 

věnuje originál obrazu „Zdeněk“, jehož kopii přikládáme. 

         JB z KB 

 
 
A ještě jedna informace z běžného sportovního dění KB: 

 
 
Takto jsem 10.11.2019 absolvoval letošní 86. Velkou Kunratickou. Celkově 
jsem běžel VK již po 42.,  letos s časem 24:06,6.  182. místo ve veteránech 
již nebylo tak důležité jako startovní číslo 68,  tj. jen 67 závodníků běželo 
stejný počet ročníků nebo více než já. 
Běžel jsem jako drak, alespoň po startu. Foto je cca 150 m za startem a 
v pozadí je Jiří Okrouhlík, známá to jablonecká figura, který se mnou 
startoval ve dvojici 

Zdraví JB z KB 

 
 



VZDĚLÁVACÍ KOUTEK 
 

JAZYKOVÝ POSED Č. 129 
 
Tak jací lidé se narodili ve znamení Panny? No přece MUSICIANS (hudebníci, muzikanti), a to 
je dobře, že jsou mezi námi. Bez písničky by nám bylo opravdu smutno. A kdo správně vyluštil 
minulý úkol a byl vylosován, získal krásnou cenu – škrabky na zeleninu. Jsou to abecedně Jiřík 
Nový, Pavel Pachner a Pavluška Vokálová.    
 
A další úkol pro vás. 
Složená přídavná jména (compound adjectives) je možné v angličtině tvořit také pomocí 
základního slova a předložky, např. head-on (The two cars were involved in a head-on 
collision.). Doplňte správné předložky uvedené v tabulce do vět. Pokud doplníte předložky 
správně, přečtete tajenku shora dolů po písmenech uvedených v závorce.  
 

out  
(e) 

up  
(k) 

off 
(o) 

down 
(b) 

out  
(e) 

up  
(k) 

off 
(o) 

out  
(e) 

back 
(p) 

in  
(r) 

 
You look pretty run ____; why don't you take a holiday? 
Many financially well ____ people took up playing golf. 
He takes a hands ____ approach when it comes to raising his children. 
People are fed ____ with the politicians and want to vote them out of office. 
Despite the family's problems the children were well brought ____. 
They were worn ____ after a long day they spent working in the fields. 
The body was found among the remains of a burnt ____ cottage. 
This t-shirt would provide a more relaxed and laid ____ look than a suit would. 
Canada will have to go all ____ on the ice if they want to win. 
We stopped at a drive ____ restaurant for a hamburger. 
 
 
 

SOUTĚŽNÍ KOUTEK 
 

ZÁHADY A HLAVOLAMY 
 
Nejdřív jeden restík. 
Na Kačenku  ze Trojky už nikdo nereagoval, tak přinášíme řešení. 
 

 



V minulém vydání nám Jirka Bartáků připravil Písmenné sudoku a Abecedu. Jsou i tací, pro 
které to nebyl problém a poslali nám správné řešení (to máte trochu níže). A z nich jsme 
vylosovali Pavel Pachner, Pavel Schröter a Jirka Vokál, kteří získali ceny v podobě párátek. 
A co naši geniální mozci z těch mladších? Ti na to nestačí? 
 
Řešení: 
Písmenné sudoku    Abeceda 
 

   
 
Nyní na vás čeká jediná úloha, jen je o něco větší. V rámci zjednodušení stačí poslat cifry z 9. 
řádku a 9. sloupce. 
 
Diagonální sudoku: 
 
Doplňte číslice 1-16 tak, aby se v každém řádku, sloupci, vyznačených čtvercích a obou 
hlavních diagonálách vyskytovaly právě jednou. 
 

 



SOUTĚŽ PRO FŠECHNY 
 
Brouci, samý brouci…. 
No, už je máte za sebou, dneska vás čekají oblíbená RČENÍ, tentokrát zvířecí. Ale nejdřív si 
zalosujeme. Štěstí se usmálo a cenu v podobě kšiltovek od reprezentanta Páji Kubáta získávají 
Eva Bartáková, Robert Lipenský a Koloušek Terka Prokopová. Gratulujeme. 
A teď ta rčení: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



ZNÁTE JE? 
 
Nejdříve správná odpověď.  
Obec s muzeem poblíž Čertovy komory se jmenuje Jiřetín pod Bukovou. Čím je známý si 
povíme dále, teď rozdáme ceny. Kartáček na nádobí si odnesou tři vylosovaní – Jirka Barták, 
Věrka Bradnová a Eva Lipenská, a těm blahopřejeme. 
 
Jiřetín pod Bukovou – se nachází pod horou Buková cca 7 km od Jablonce nad Nisou. První 
písemná zmínka pochází z roku 1684, předpokládá se ale, že byla založena spolu 
s Albrechticemi v roce 1670, kdy vznikaly na tomto území horské obce. Název byl odvozen od 
jména jednoho ze tří usedlíků – Georga Kreuzingera. Mezi významné osobnosti obce lze 
zařadit zakladatele sklářské firmy Daniela Swarovského a zakladatele firmy na výrobu 
dřevěných knoflíkům a perlí Johanna Schowanka. V současné době má asi 500 stálých 
obyvatel a Muzeum výroby dřevěných hraček.  
 

 
 

Jiřetín pod Bukovou nový a starý 
 
Čertova komora – je polojeskyně ze žulových balvanů. Povídá se, že zde učil kováře Andrease 
Kuntzeho čarodějnictví sám ďábel. V noci bylo slyšet údery kladiva do kovadliny a vidět 
záblesky pekelného ohně. Komora se nachází skoro na vrcholu Bukové hory.  
 
Buková hora (nebo taky Buková) (837 m n. m.) – je hora v jižní části Jizerských hor. Na jejím 
vrcholu a v jeho okolí je roztroušeno několik skalních útvarů. Je druhým nejvýznamnějším 
výlevem čediče (po Bukovci) v JH. V lomu pod vrcholem byl v minulosti čedič těžen.  
 
Další zraky upneme za Ještěd. 
Někteří z vás si zaběhali na podzim na liberecké mapě Rasova rokle. Tu skutečně můžete na 
této mapě nalézt v podobě „rozříznutého kopce“. Severoseverozápadně od rokle se nachází 
malá obec, ve které můžete navštívit památné stromy. Ty jsou vzdáleny vzdušnou čarou 1,2 km 
od Čertovy zdi, 3,2 km od Skalákovny, 4,2 km od Jeřmanské skály (Cikánského převisu) a 6,6 
km od zříceniny hradu Děvína.  
 

Jak se nazývají ony památné stromy v malé obci kousek od Rasovy rokle?  
 

 
 

Rasova rokle a čedičové mosty 



 

KDO JETO? 
 
Skoro všichni hádači to poznali na první pohled, jen já jsem se trápil 3 dny. A prej si je tý 
příšerce hrozně podobný. Tak nevím! A pro ty, co doteďka tápají, tak je to Robert Lipenský a 
tři získali jeho portrét. Jsou to Eva Lipenská, Elis Štveráková a Stela Tomanicová.  
 
 
 
 

ORIENŤÁCKÝ ZPĚVNÍK  
 

LADŮV BETLÉM 
(František Nedvěd) 
 
GNad chudým Amistavením 
Gzjeví se Cznamení 
Gdneska už 

nic není Amitak jako Ddřív 
Gvyletí Amikometa 
Gz Betléma Cdo světa 
Ga sedne si popleta 
Dna náš Gchlív 

 
CDo dětských postelí 
Amihrusický kostelík 
Dsvítí zimní Gtmou 
Ca děti v posteli 
Amivědí, že dospělí 
Ddo snů nemohou 

 

Měsíc je za mraky 

dějí se zázraky 

škoda, že tam taky 

nemůžem být 

sníh přikryl zahrady, 

královské poklady 

a figurky od Lady 

začnou žít 

Do dětských postelí 

hrusický kostelík 

svítí zimní tmou 

a děti v posteli 

vědí, že dospělí 

do snů nemohou 

 

Na bílé jabloni 

zvoneček zazvoní 

všichni se pokloní 

a vzdají čest 

klekněte, smekněte, 

dnes v noci vykvete 

nad božím dítětem 

hvězda hvězd 

 

Do dětských postelí 

hrusický kostelík 

svítí zimní tmou 

a děti v posteli 

vědí, že dospělí 

do snů nemohou 

 

Koledy dozněly 

králové odjeli 

možná už neměli 

na jídlo čas 

poslední nesmělý 

polibek pod jmelím 

a Betlém se rozbalí 

za rok zas. 

 
 



A jednu malovanou: 
 

 



 
 

 
 



KDO JE TO? 
 
A galerie a soutěž o nádherný diplom pokračuje. 
Poznáte trpaslíka s obří hlavou? Proč je hlava tak velká? Protože ukrývá velký a chytrý mozek! 
A teď už namáhejte i vy své mozečky a posílejte své odpovědi. 
 
 

 



A CITÁT NAKONEC… 
 

Washington Irving, americký spisovatel, historik a diplomat: 
 

„Vánoce jsou období pro zažehnutí ohně pohostinnosti v pokoji a dokonalý 
plamen dobročinnosti v srdci.“  
 

 
 
 
 

A PŘÁNÍ NAKONEC… 
 
Konec roku se mílovými kroky blíží, tak abychom něco neprošvihli, popřejeme všem raději už 
teď. 
Přejeme 

- dny plné radosti, spokojenosti a pohody, 
- plno dárků a dárečků pod stromečkem, 
- nádherné prožití vánočních, silvestrovských a novoročních svátků v kruhu svých blízkých 

a kamarádů, 
- krásné slunečné počasí s hromadami běloučkého sněhu, 
- správné vykročení do příštího roku a nové závodnické sezóny, 
- a především – plné nůše zdravíčka. 

 

 


