DENÍČEK
12.-13.1.2019 MISTROVSTVÍ ČR V LOB VE SPRINTU + ČESKÝ POHÁR V LOB – SK OS NOVÉ
MĚSTO NA MORAVĚ – NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ – MODŘIŇÁK, AMERIKA
O víkendu 12.-13. 1. 2019 jsme jeli na závody LOB, které se konaly ve Vysočina aréně v
Novém Městě na Moravě. Závody pořádal místní orientační klub. Sněhu bylo dostatek, a o
víkendu ještě velká hromada přibyla.
V sobotu se jel sprint. Měli jsme 10 kontrol a závod měřil necelé dva kilometry. Závod
jsem celý pokazil, protože jsem byl zmatený kvůli tomu, že tam bylo hodně cest, a tak jsem ve
výsledcích skončil někde v polovině. Náladu jsem si spravil večer u svíčkové v penzionu U
Martina. V neděli se jela krátká trať. Ráno jsem se vzbudil s bolestí v krku a s rýmou, a tak jsem
se závodu nezúčastnil. V aréně jsem měl štěstí a potkal jsem Michala Šlesingera, který se se
mnou vyfotil.

Tomáš Polák

Nedělní krátkou jsem tak za CHA jel pouze já. První část závodu byla namotána na
loukách ve svahu směrem na Vlachovice. Do rána přibyla ještě další nová, pořádná peřina
sněhu, a tak tam byly i stopy od rolby poměrně měkké. Hole se bořily a tak jsem se s tím dost
pral. Druhá půle byla v prostoru sprintu, tedy lese mezi závodními tratěmi v okolí arény. Tam byl
podklad již celkem tvrdý a lyžování příjemnější. Moje výsledky kopírovaly (ne)schopnost se na
tomto typu sněhu pohybovat. Jinak to byly jedny z nejhezčích LOBů, které jsem jel.

Jarda Polák

26.-27.1.2019
ČESKÝ POHÁR V LOB – KRK LITVÍNOV, DEUTSCHE SO GEMEINSCHAFT –
CÍNOVEC, ALTENBERG – GREEN, BIATHLONARENA ALTENBERG
Letos jsem se chtěla zúčastnit alespoň jedněch LOBů. Vybrala jsem si proto ty, jež se
konaly nejblíže a to konkrétně na Cínovci. V sobotu se jel sprint. Většina prostoru závodu byla
na louce, a jelikož celé ráno sněžilo, tratě nebyly příliš vidět. Já jsem naštěstí nestartovala mezi
prvními, takže už tratě trochu projeté byly, zato se mi však hned cestou na první kontrolu ulomil
košíček od hůlky. Nějak jsem si však poradila a závod jsem dojela, i když z toho nebyl žádný
skvělý výsledek. Alespoň už přestalo sněžit a mohla jsem si svou trať pořádně užít. V neděli se
konala klasická trať, která tentokrát byla v prostoru biatlonové arény na Altenbergu. Jela jsem
s vypůjčenými hůlkami, ale ani ty mi nepomohly na této vcelku obtížné trati. Největší problémy
jsem asi měla na tečkovaně vyznačených stopách. Sice jsem si vedla o něco lépe než v sobotu,
ale také to nebyla žádná velká sláva. Celkově jsem si však tento víkend užila a doufám, že
příští rok také na alespoň jedny LOBy pojedu.

Vendy Růžičková

7.2.2019

DOBRÁ VEČEŘE VE SPORTBARU BOHEMIA CHRASTAVA

Večeře byla vynikající, a i vydatná byla schůzka výkonného výboru OK CHA. Nikdo se
neomluvil a tak účast byla 100%ní. Hlavní body – viz dále, podrobnosti najdete na naší stránce
v Dokumentech po přihlášení.

8.-10.2.2019

SOUSTŘEDĚNÍ SCM – MUHU, JINDŘICHOV

MOJE PRVNÍ LOB SOUSTŘEDĚNÍ
Dne 8. 2. 2019 jsme po obědě vyjeli na chatu MUHU, na orienťácké soustředění s SCM
na běžkách. Po příjezdu jsme se ubytovali na pokoje. Když se všichni převlékli, sešli jsme se
dole před chatou. Tam jsme si nasadili mapníky na LOB a vyjeli. Týna musela běžet sama, i
když Mery řekla, že můžeme běžet spolu. Nakonec jsme běžela s Toničkou. Trvalo nám to sice
trošku dlouho, ale nakonec jsme stejně dorazily v pořádku. Týna na nás už čekala na pokoji a
řekla nám, že už máme jít na večeři, protože se posunula na 18:00. Po večeři jsme měli teorii,
kde nám řekli, že nejsou na dlouhé přednášky a že to bude rychlé, ale nakonec jsme tam seděli
asi hodinu a půl. Když byl konečně konec, mohli jsme jít na pokoj a odpočívat do večerky, která
byla ve 22.00.
Ráno, když jsme se probudili, tak jsme seběhli dolů před chatu na rozcvičku. Hned
po té následovala snídaně. Po snídani jsme měli cca hodinu na odpočinek. Když uběhla hodina,
sešli jsme se zase všichni dole před chatou, kde jsme se rozdělili na kluky 14 a holky 12 a na
holky 14 a kluky 12. Holky a kluci (h14,d12) běželi biatlon zvlášť. Ovšem holky a kluci (d14,h12)
začali LOBem. Po doběhu biatlonu jsme se také přesunuli na LOB. Po doběhu i toho
posledního jsme šli na oběd a po obědě na odpolední klid, který byl cca 2 hodiny. Po
odpoledním klidu jsme zase seběhli dolů a společně se přesunuli na štafety (trojic). Když
vyběhli první, začaly jsme se připravovat na náš úsek. Šla jsme poslední a nakonec jsme
skončili na 2. místě. Po večeři jsme zase měli teorii, ale tentokrát jsme modelovali kopec
z modelíny. Když jsme domodelovali, následovaly pracovní listy a po té zase volná zábava.
V neděli ráno jsme se zase přesunuli před chatu na rozcvičku. Po rozcvičce na
snídani a po snídani jsme vyjeli na společný výlet. Byl velice namáhavý, ale stál za to. Po
obědě jsme zase měli chvíli volno a potom už jen Mery namátkou vylosovala dvojice na biatlon.
Po biatlonu jsme si už jen objeli malé kolečko a počkali na odvoz domů.
Soustředění mě bavilo a už se těším na další

Barča Lipenská

16.2.2019

AŤ ŽIJE NOVÝ ROK!

Klubový Silvestr proběhl jako vždy standardně.
Standardní myslivecká chalupa s vyhřátými kamny a
naraženým sudem ve Vítkově, standardní počet
dobře bavících se účastníků mezi 30 a 40 kousky,
standardní hudební doprovod v podání kytary a
Janičky,
standardní
prohýbající
se
stoly
z doneseného proviantu i standardní vyhlášení
půlnoci před půlnocí. Co bylo ale tentokrát
nestandardní, tak lze jmenovat vědomostní soutěž
družstev, kterou připravili Březinovic duo, no a pak
zaručeně férové slosování tomboly v provedení
mladých pušek Báry a Pavlika. Projevilo se to při
nejmenším v tom, že KB ostrouhalo a nepobralo
nejhodnotnější ceny. Těžké břímě si domů odnesli
Robert a Eva Lipenští, když vyhráli dva svazky
Kámasútry, pokaždé s jinými obrázky. Škoda jen, že
dcera Barča přišla zkrátka. No, možná že za rok připraví na základě získaných poznatků novou
silvestrovskou soutěž.

3.3.2019

BOR CUP LIBEREC CITY RACE – CENTRUM LIBERCE

Za skoro pěkného počasí (nepršelo a bylo cca 7° nad nulou) jsem se zúčastnil svého
úplně prvního Bor Cupu. Doposud jsem držel zásadu, že v zimě pěšky nemusím. Přiznám se,
že mne vytáhlo centrum Liberce a paměť na běh na stejné mapě v květnu 2000. Tady to přeci
znám, jsem geodet a centrum Liberce doznalo tolik změn, že jsem chtěl mít doma čerstvou
mapu.
V roce 2000 jsem na této mapě porazil mladšího atleta Aleše Gréfa. Takové ambice jsem
letos, rok po operacích, neměl. Výzvou pro mne byla spíše mapa než fyzička.
Tratě byly dvě - A - 5.1 km a B - 2,7 km. Měřítko mapy bylo letos 1:4000 na rozdíl od
předchozí, která byla 1:5000.
Klubáků se zúčastnilo celkem 9, z toho 3 běželi A a 6 nás běželo B trať. Celkem běželo
přes 100 běžců. To, že mi dal Olda Přinda 6 minut mne nijak nemrzí. Moje chyby dělaly
v součtu cca 1,5 minuty. Zbytek považuji za osobní úspěch.
Moc jsem si to užil. Opět mám z tohoto běhání po Liberci dobrý pocit. Hlavně, že jsem to
udýchal a neupadly mi po loňském polehávání nohy.
Jak se změnilo centrum Liberce dokládám snímky z map.

Jirka Barták
Centrum v roce 2000

Centrum v roce 2019

DALŠÍ ČINNOST TELEGRAFICKY
◙

Termín registrace na letošní rok se naplnil a jak to dopadlo?
Opustila nás, a to píšu velice nerad, naše dlouholetá kamarádka Majka Horčíková. Dále
od nás odešli někteří mladí z důvodu přestupu na vyšší vzdělávací studia, zájmu o jiné
aktivity a nebo u těch mladších, že jim prostě náš sport nesedl. Vyjmenuji – Bára
Cihlářová, Beky Divišková, Péťa Holan ml., Martin Husák, Bert Janoušek, Ondra Kaiser,
Radek Kučera a Luděk Paluba.
Přestoupila k nám z Jablonce Šárka Křížková a nově se zaregistrovali mladí Katka
Čulíková, Jan Kryšpín Kopřiva, Otík Pachner a Katka Straková a řady rodičů rozšířili
Jarmila a Kamil Šírlovi. Pokud dobře počítáme, tak na začátku roku 2018 nás bylo 132,
opustilo nás 9 Klubaček a Klubáků, přišlo 7 nových kousků, takže nás je momentálně
130.

◙

Peníze potřebujeme jako sůl, a tak jsme požádali o dotace město Chrastavu a Liberecký
kraj.

◙

SAXBO se plíží, jak jsou rozděleny hlavní posty se dočtete dál, ovšem každá vaše ruka a
noha bude potřeba.

◙

Někteří naši zástupci si zasportovali na oblíbeném Bor cupu.

◙

Eva odpočívá nad nově se tvořícími stránkami Kroniky 2018, Kronika 2017 už mezi námi
kolovala. Děkujeme!

ZPRÁVIČKY
GRATULACE
Na obrázku se vám představuje Alžbětka, Bětka, Bětuška, Bětulinka (nehodící se
škrtněte), která se narodila Klubačkám mamince Blance Prokšové a babičce Zuzce Šaffkové.
Všem zainteresovaným přejeme hlavně pevné zdravíčko, pohodu a štěstíčko.
A nezbytné údaje: 21. 2. 2019, 52 cm, 3,2 kg

A kdo ještě bude slavit v příštích měsících svoje zrození?
1.4.
3.4.
3.4.
3.4.
8.4.
10.4.
12.4.
14.4.
15.4.
21.4.
27.4.
28.4.

Šíma Sychra
Pavel Schröter
Honza Gomolák st.
Honza Vajc
Zuzka Brozová
Irča Danková
Tom Hlubuček
Lukáš Ježek
Elis Štveráková
Sam Just
Bára Lankašová
Zuzka Štveráková

3.5.
3.5.
4.5.
5.5.
12.5.
13.5.
20.5.
21.5.
22.5.
22.5.
22.5.

Zuzka Šaffková
Ivan Vydra
Tomáš Danko
Terezka Prokopová
Ondra Bek
Sofi Tomanicová
Libor Matyáš
Katka Čulíková
Robert Lipenský
Tom Polák
Markétka Funková

Kulatiny a půlkulatiny určitě bouřlivě oslaví Zuzka Brozová, Ondra Bek, Sofi Tomanicová
a Katka Čulíková. Všem oslavencům letí velká gratulace.

AUTORKA OBÁLKY
Obrázek od nové členky klubu Kačky Strakové vám zpříjemnil chacháčkovské
počteníčko. Děkujeme a těšíme se na další.

PŘÍJMY A VÝDAJE
S celorokem se můžete seznámit v přiložené příloze, za registraci jsme ČSOS zaplatili
10 280,- Kč.

INFORMACE Z VÝBORU OK CHA
Hlavní body:
◙

SAXBO 2019 – 11.-12.5. – Lückendorf – v sobotu Žitaváci, v neděli my na České bráně.
Hlavními hostiteli jsou Domča Pachnerová – Ř, Eliška Gorčicová – HR, Petr Kadavý a
Janča Kubátová – S.

◙

Pohárek 2019 – 9.11. – Raspenava – Skalní brána – krátká trať. O závodníky se
postarají především Míša Březinová – Ř, Pavel Pachner – HR, Katka Kašková – S.

◙

SAXBO 2020 – předběžně se jedná se Žitaváky, že proběhne 1.-3.5. v rámci jejich
mistrovství Německa ve sprintu a sprintových štafetách.

◙

Další naše pořadatelská činnost – pomoc při Euromeetingu 2020 v Jizerských horách a
následně spolupořádání při mistrovství světa v OB v roce 2021.

ŽEBŘÍČEK AKTIVITY 2018
Kdo byl aktivní i po roce 2018 a podal hlášení, byly mu předěleny body a za každý získal
20,- Kč, které může využít při dalších aktivitách. A to se vyplatí!
Výsledek vypadá následovně a abecedně:
Tomáš Danko
Irča Danková
Štěpka Diener
Petr Kadavý
Ruda Kaška
Eva Kašková
Katka Kašková

6 b.
6
16
15
48
90
17

Eva Lipenská
Robert Lipenský
Pavel Pachner
Dominika Pachnerová
Jirka Vokál
Vojta Vokál
Pavluška Vokálová

19
6
20
19
66
2
92

Díky zúčastněným za čas a ostatní se mohou i letos připojit.

KONTAKTY
Ve vložené příloze se můžete pokochat i aktualizovaným adresářem a telefonním
seznamem. Kdo změny nahlásil, měl by je tam objevit.

INFORMACE ZE ZPRAVODAJE ČSOS 2019/1
◙

Svaz OB bude v roce 2019 pracovat s částkou 27 970 000 Kč, z toho půjde 1 951 000 Kč
na podporu TSM, 700 000 Kč na přípravu talentů sekce OB v klubech, 350 000 Kč na
přípravu talentů sekce OB v oblastech. Ještědská oblast dostane na talenty 46 400 Kč.

◙

Byla vydána nová novelizovaná Pravidla OB. Jejich kompletní znění najdete na www
stránkách sekce OB.

◙

Světový den OB proběhne v týdnu 15.-21.5.2019.

◙

V Liberci a Jablonci nad Nisou proběhnou v termínu 23.-28.6.2019 Hry IX. letní
olympiády dětí a mládeže. Na programu budou i dva závody OB jednotlivců (krátká trať a
sprint) a závod smíšených sprintových štafet.

◙

Úrazové pojištění sportovců je nově uzavřeno s pojišťovnou VZP, a.s., pro trenéry
zůstává i nadále pojišťovna Kooperativa. Stále platí smlouva svazu s firmou TOI TOI za
stejných podmínek.

VÝSLEDKY ZE SVĚTOVÝCH AKCÍ
MISTROVSTVÍ EVROPY V LOB – 4.-12.2.2019 – SARIKAMIS, TURECKO
Sprint
Ženy

1. Trapeznikova (RUS) 15,24, 2. Olsson (SWE)
15,34, 3. Alexandersson (SWE) 15,46, 11.
Hančová 17,10, 21. Melchová 18,28, 23. Šimková
18,38, 26. Neumannová 19,22

Muži

1. Moholdt (NOR) 16,31, 2. Rost SWE) 16,57, 3.
Madslien (NOR) 17,00, 21. Horvát 18,49, 24.
Škoda 19,26, 27. Laciga 19,58, 32. Matúš 20,44,
34. Hašek 21,02, 38. Vystavěl 22,28

Sprintové smíšené štafety
1. RUS 47,04, 2. SWE 47,33, 3. NOR 49,29, 7. CZE (Melchová, Škoda) 51,16
Krátká trať
Ženy
Muži

1. Rost (SWE) 35,36, 2. Moholdt (NOR) 35,39, 3. Gorlanov (RUS) 36,22, 11. Horvát 38,00, 18. Škoda 40,10, 23. Laciga 41,47, 31. Matúš 45,28, 33. Hašek 46,44,
40. Vystavěl 49,33

Klasika
Ženy
Muži

1. Alexandersson (SWE) 81,39, 2. Kechkina (RUS) 84,31, 3. Koskela (FIN) 85,51,
8. Melchová 91,05, 19. Hančová 95,30, 21. Neumannová 99,18
1. Moholdt (NOR) 91,54, 2. Gorlanov (RUS) 92,28, 3. Rost (SWE) 92,33, 17. Horvát 102,12, 23. Škoda 106,22, 25. Laciga 107,06, 29. Hašek 114,26, 30. Vystavěl
116,57, 36. Matúš 124,20

Štafety
Ženy
Muži

1. Olsson (SWE) 30,27, 2. Koskela (FIN) 31,53, 3. Kechkina (RUS) 32,02, 8. Melchová 33,58, 10. Hančová 34,06, 23. Šimková 37,55, 28. Neumannová 40,07

1. RUS 80,51, 2. SWE 82,39, 3. FIN 84,50, 5. CZE (Hančová, Šimková, Melchová)
91,12
1. NOR 97,17, 2. RUS 97,30, 3. SWE 99,05, 5. CZE (Škoda, Laciga, Horvát)
103,49

VLOŽENÉ PŘÍLOHY
◙
◙
◙
◙
◙
◙

Upravená ekonomická pravidla pro rok 2019
Celoroční vyúčtování 2018
Adresář všech Klubaček a Klubáčků
Telefonní seznam všech Klubaček a Klubáčků
Termínová listina závodů 2019
19. klubový zpěvníček

ZAJÍMAVOSTI
Už dávno víme, že rodiče našich klubových dětí vytvořili, včetně svých dětí, výbornou
partu. Tak tady máte ukázku z jejich plodné činnosti.

KRÁTKÉ ZPRÁVY
EVA TOUR
Z neorienťáckého dění přinášíme zajímavou informaci o družině zvané Eva Tour.
Myšlenka na založení družiny sportu věrných a odhodlaných poznávat nejen okolí Chrastavy
vznikla z prachu popela upálené čarodějnice 30. dubna 2018.
Pojmenování Eva Tour dostala po Evě Lipenské, která myšlenku z oné magické noci
nejen udržela, ale následný prvomájový den dokonala a svolala na půldruhou po poledni k
chrastavské kašně 1. společnou cyklo vyjížďku z řad rodičů a dětí našeho OK CHA. Cílem byla
Fojtka, kdy 21 statečných do pedálů se opřelo a zdárně prvních 27,7km ujelo.
Během roku Eva Tour zdolala přes 200 km na kole, kdy dále navštívila Kristýnu,
Lückendorf, Oldřichovskou kozu, i přejela Jizerky z Harrachova až k restauraci u Pavla na
Střelecký vrch.
V lednu pak proběhl společný bowling v Buddy baru v Liberci, na který se skupina 38
členů vydala tam i zpět vlakem a závěrečné vyhodnocení proběhlo v restauraci U komína.
V zimních měsících pak několikrát vybraní členové Eva Tour na bruslích zaplnili zimní
stadion v Hrádku a podnikli několik běžkařských výjezdů do přilehlých Jizerských hor. Zde ale
zatím není jednota družiny ještě úplná, konverze některých členů z jízdy ve vajíčku si vyžádá
delší čas.

Zdeněk Sychra, zapisovatel a informátor

ČEŠTINÁŘSKÉ POSEZENÍ č. 30
Každého z nás někdy tlačí bota, ať skutečně, či obrazně. Co může orientačnímu běžci
činit problémy – jsou to vrstevnice, odhad vzdálenosti nebo snad azimut, lenost při tréninku i
závodě…?
Rčení - KDE NÁS BOTA TLAČÍ – znamená ZNÁT SVÉ NEDOSTATKY. Toto sdělení je
staré dvě tisíciletí. Řecký filosof a spisovatel Plútarchos (asi 50 – 120 n. l.) napsal Životopisy
slavných Řeků a Římanů. Jedna stať se týkala římského státníka a vojevůdce Aemilia Paula,
který žil ve 2. století před naším letopočtem. Měl manželku, která splňovala všech pět „pé“. Byla
nejen Poslušná, Poctivá, Pracovitá, ale ještě Pěkná a navíc měla hromadu Peněz. Přestože si
všichni mysleli, že Paulovo manželství je šťastné, on se s ní rozvedl. Když se ho ptali, proč to
udělal, vložil autor Plútarchos do jeho odpovědi toto rčení. Prý Aemilius Paulus ukázal na svůj

střevíc a vysvětlil zvědavým lidem, že jeho bota vypadá na pohled krásně, ale jen ten, kdo v ní
chodí, ví, kde tlačí. A svou manželku znal zřejmě asi stejně dobře jako svoji obuv.
Boty inspirovaly i k mnohým dalším přirovnáním a rčením. Znáte některé? Kdo
pošle na můj mejl (eva.kaskova@post.cz) alespoň tři příklady, obdrží ode mne malý
dárek.
Právě teď jsem si uvědomila, kde mne bota tlačí při mých studiích německého jazyka, a
proto končím psaní a odcházím odstranit své nedostatky.

Eva Kašková

ZAJÍMAVOSTI Z O-NEWS
ZPRÁVY ZE STRAHOVA
(Jan Picek, 10.12.2018)
Přesně takto se jmenovala rubrika v časopise Orientační běh, která měla své místo
zcela na konci plátku, a psali ji buď Ivan Matějů nebo Jiří Šubrt. Sobotní schůzování na
Strahově, které trvalo více než 8 hodin, přineslo a otevřelo řadu témat, a tak se srovnání
s rubrikou přímo nabízí. Co na jednotlivých schůzích a shromážděních padlo?
Členská základna roste
Členská základna sekce orientačního běhu roste a roste. Za rok 2018 to bylo oproti
předešlému roku o 650 závodníků více, je potěšitelné, že z více než poloviny (360) je to
mládež. Nicméně přináší to i řadu problémů: je nedostatek trenérů, dostáváme se do problémů
se soutěžemi, nerovnoměrné oblasti atd. V roce 2018 bylo uspořádáno 190 závodů jednotlivců
a k tomu 16 závodů štafet. Na 38 závodech startovalo více než 1000 závodníků, rekordem bylo
MČR klubů, kde se zúčastnilo 1818 závodníků.
Máme problémy se dostat do lesa
Čím dál tím větší problémy máme při jednání s CHKO či majitelů lesa. Z důvodu nárůstu
různých sportovních akcí v lesích jsme bráni jako jedni z mnoha bez ohledu na naší historii, v
některých partiích hor navíc našly své místo nové živočišné druhy (vlk, orel skalní aj.). Jedná se
zejména o CHKO Lužické hory, částečně jsou problémy v Jizerských horách, v Českém ráji již
panují dlouhodobě speciální podmínky. Minimálně ve čtyřech případech muselo letos dojít k
omezení počtu závodníků. Problémem je taky kůrovec, kvůli kterému se zrušilo např. poslední
kolo Českého poháru v MTBO. ČSOS se pokusí jednat s AOPK ČR o možnosti větší
spolupráce a sounáležitosti.
MČR oblastních výběrů opět spojen s MČR klubů
Listopadové rozhodnutí Soutěžní komise sekce OB o vydělení MČR oblastních výběrů
žactva z MČR klubů na termín MČR na klasické trati vyvolal řadu rozporuplných
reakcí. Shromáždění sekce OB nakonec ve většině uložilo vedení sekce OB pro rok 2020
ponechat M ČR oblastních výběrů žactva ve stávající podobě, změnou se zabývat až pro rok
2021. Během roku 2019 by se tedy mělo diskutovat o nové koncepci soutěží 2021+, protože ani
kladné ohlasy nezaznívaly na rozdělení žebříčku B v Čechách.

Stacionární kempy dostaly zelenou
Stacionární tréninkové kempy (STK), jejichž návrh připravila Rada pro podporu inovací,
dostaly zelenou. Pro rok 2019 dojde k pilotnímu projektu, kdy se vyzkouší, zda koordinační,
technická a ekonomická část je dostatečně připravená, a proto dojde k 14dennímu zkušebnímu
kempu LOBu. Od roku 2020 pak dojde již k začlenění i dalších disciplín – OB a MTBO. Kempy
budou provázány se svazovou strukturou a doplňovat stávající formáty a střediska.
Odsouhlasen plán MS 2021
MS 2021, které bude pořádat Česká republika, dostalo po tomto víkendu jasné kontury.
V čele organizačního výboru stane Jan Picek, který bude připravovat celou akci v Jizerských
horách a na Kokořínsku. Centrem celého klání by měly být Doksy. Závodní program již byl v
létě schválen IOF, ten bude následující:
neděle 4. července DEN 1 – Middle Q
pondělí 5. července DAY 2 – Middle F
úterý 6. července DAY 3 – volno
středa 7. července DAY 4 – Štafety
čtvrtek 8. července DAY 5 – Klasická trať

STŘÍPKY ZE SEMINÁŘE „SOUŽITÍ S VLKEM V ČR“
(Janča Kubátová, 28.12.2018)
V pátek 14. 12. 2018 se na České zemědělské univerzitě v Praze uskutečnil seminář
na téma „Soužití s vlkem“. Této akce se jako jediný sportovní svaz zúčastnil i ČSOS.
Jaké závěry celé odpoledne přineslo? Máme se bát, že díky této šelmě už se do lesa
nepodíváme?
Pokud Vám nadpis připadá jako sci-fi, vězte, že k dnešnímu dni je na území ČR celkem 6
funkčních vlčích smeček, 5 párů bez vlčat a několik migrujících jedinců. Je tedy možné, že ten
šedivý kožich, který se Vám mihl před očima na posledním tréninku, mohl být jeden z našich
českých vlků. Ovšem to byste měli velké štěstí, tato zvířata jsou velmi plachá, i odborní
pracovníci mapující jejich výskyt na našem území je spatří pouze vzácně.

V úvodu celého semináře vystoupila paní Gesa Kluth ze saského intitutu Lupus, kde
mají od roku 2000 již bohaté zkušenosti s tzv. vlčím managementem – soužitím vlka se
současnou společností. Paní Kluth několikrát zdůraznila, že vztah člověk x vlk je v podstatě
bezproblémový. Toto zvíře je plaché a velmi přizpůsobivé. Na dotaz, jaké jsou zkušenosti
s vyrušením vlků v důsledku lidské činnosti v lese (těžba dřeva, sportovní akce, …) Gesa
odvětila: „Vlci se v případě výrazné lidské aktivity odklidí do dostatečné vzdálenosti.
Jediné období, kdy je může lidská činnost rušit, je doba, kdy vyvádějí vlčata –
květen/červen. V tom případě by měla lesní správa hlídat, že v okruhu 100-200 metrů od
nory je klid. V Sasku řešíme maloplošným omezením.“ Jako konfliktní ovšem označila vztah
vlk x hospodářská zvířata, která jsou v případě nedostatečného zajištění (elektrické ohradníky,
pastevečtí psi, …) snadnou kořistí.

Druhý příspěvek vedl pan Ulrich Wotschikowsky, myslivec a etolog s dlouholetými
zkušenosti z NP Bayerischer Wald, kde fungoval jako správce zvěře a Kanady, kde zkoumal
chování vlků. Svou přednášku vzal velmi z gruntu. Zmínil tragické případy – za posledních 30
let v Kanadě (populace 60 000 vlků) následkem napadení zahynuli dva lidé. V obou případech
šlo o zvířata, které v turistické oblasti dlouhodobě krmili návštěvníci a ti tak ztratili přirozený
respekt z člověka – „Je nutné u vlčí populace zachovat její ostražitost a plachost, naučit
veřejnost, že vlk není pes!“. Následně rozebral, jaký vliv má tato šelma na skladbu zvěře i
fakt, že nekonkuruje myslivcům. Teze doprovodil grafy a konkrétními čísly z území Německa.
Poslední částí celého semináře bylo představení zamýšleného Programu péče o vlka v
ČR. Zástupce Ministerstva zemědělství Jan Šíma a Jindřiška Jelínková z Agentury ochrany
přírody a krajiny prodiskutovali téma s přítomným auditoriem složeným ze zástupců ziskových i
neziskových organizací. Důležitým prvkem koncepce je prevence škod, dostupné příspěvky na
ni, náhrada škod nebo informování veřejnosti. Ze strany orientačních sportů nás může
znepokojovat pouze bod podporující zachování plachosti těchto šelem možným zákazem
masových turistických akcí v jádrové oblasti výskytu vlčí smečky. Na dotaz, co si pod masovou
akcí představit, reagoval Jan Šíma slovy “Víme, že by se to mohlo zneužít v neprospěch
sportovních či jiných organizací, na konkrétní specifikaci a kritériích pro využívání
maloplošného omezení budeme dále pracovat i s ohledem na tuto skutečnost.”. Nezbývá
než doufat a aktivně komunikovat ven, že si české lesy chceme i nadále užívat spolu s lesními
živočichy, vlkem počínaje, obojživelníky nebo hmyzem konče.

Z NAŠEHO ARCHÍVU
I v prvním roce naší existence jsme byli v Hamru na Jezeře na 5-tidenních. (Chacháček
5/1995)

6.-10.8.1995 BOHEMIA 95 – OK JISKRA NOVÝ BOR – HAMR NA JEZEŘE – STRÁŽ, DĚVÍN,
LUŽICE, VÝŠINA, HORKA
PĚTIDENNÍ (VÝSTUP NA ŇADRO)

Ne, nebudu už znovu líčit strastiplné šplhání na pravé ňadro (Hamerský Špičák), kde
jsem pod vlivem pouštní horečky překonávala jednu vrstevnici za druhou vzhůru do zakázaného
prostoru, abych pak k velké radosti Ivanky slaňovala zase dolů a potácela se k neexistujícímu
rybníku. Myslím, že tato epizodka bude navždy komickým číslem jedna těchto závodů. Mám
však na mysli něco jiného, co mi stále běží před očima, když si vzpomenu na těch pět
báječných dní.
Je to obraz obrovské pohody, klidu a radosti vytvořený námi všemi, kteří jsme se na pár
dní utábořili na náměstíčku zvláštní školy pro padlé dívky.
Vidím Kašíky, kteří dovláčeli kantýnu, včetně zahradního nábytku nejen pro sebe, prostě
pro všechny. Krmili třetinu osazenstva a nám pronajali přístřešek, aby se pak vyřádili při stavbě
dvougeneračního hangáru. Musím se smát, jak jsme s Vorvaněm bránili území pro OK

Chrastava a dali všanc vše, co jsme měli: kopačky, ručníky i toaleťák. K nejlepším okamžikům
patřily ty závodní, kdy Pepovi bylo jasné, že to zítra Kašíkovi naklepe, Karel si sliboval, že už si
vezme správnou mapu a Dana startovala z cíle. Myslím na každou drobnou pomoc, dobré slovo
nebo povzbuzení, ať už při stavbě stanů, vaření nebo přípravě na závody: Pecišovo perfektní
vybavení – vždy k dispozici, protiatomový nácvik opravy propan-butanové bomby, půlnoční
mísy topinek, bleskové odhmyzení školy pod vedením generála Evy, atd., atd. A to nemluvím o
firmě Horáček a spol. a Radimovi, bez nichž by tyto hry bez hranic nebyly. Stále vidím Karla po
pás v ledové vodě, jak loví Blanku potopenou pod plachtou surfu a obdivuji jeho trpělivost.
Slyším Báru, jak veze kořaličku a Majku, odpočívající ve stínu odpoledního slunce. Cítím vůni
posečeného pole, krav i pytlíkových polévek. Možná, že se v kempu odehrávalo něco
zajímavého, možná, že tam měli chladnější pivo a ráno čerstvé rohlíky. Možná. Ale něco tam
chybělo: polní sprcha, Kája a Mája, legrace, šampáňo v umyvadle, prostě parta bezvadných lidí.
Možná, že si někdo říká, o čem to mluvím, vždyť je to všechno samozřejmé. Není! Říká
se, že lidé jsou dnes závistiví, pachtí se za penězi a neumí se bavit, radovat se z maličkostí. Já
vím, že OK Chrastava to umí. A tak dík za krásných pět prázdninových dní!

Zuzka Šaffice
Některá jména z textu:
Ivanka - Gorčicová
Kašíci - Kaškovi
Vorvaň – Mirek Horáček (první předseda)
Pepa – Pepíček Čechlovský
Kašík - Ruda
Karel – Čihovský (bývalý Klubáček, opatrovatel našich dětí)
Dana – Danuška Krupková
Peciš – Honza Pecka (vetřelec z jiného klubu)
gen. Eva – Eva Kašková
fy. Horáček – rodina Horáčkova
Radim – Smetana
Blanka – Prokšová (tehdy Šaffková)
Bára – Lankašová (tehdy Kašková)
Majka – Horčíková
Kája a Mája – dcery Míry Kavalka
Zuzka Šaffice – Zuzka Šaffice
A teď se posuneme v čase. I Zdeněk Kadavý psal aktivně příspěvky, i když nemusel.
(Chacháček 3/2009)

24.5.2009
HŘEBENÁČ

OBLASTNÍ ŽEBŘÍČEK – JKOB FRÝDLANT – NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM –

NÁHRADNÍ PŘÍSPĚVEK ZA NEZÚČASTNIVŠÍHO SE BĚŽCE TOHOTO ZÁVODU
Každý orientační běžec se obvykle těší, že se o víkendu potká se svými známými na
závodech třeba i jenom oblastního žebříčku. Potká se tam s kamarády, proběhne si trať své
kategorie, porovná si postupy a čas s ostatními soupeři. Po doběhu provede rozbor jednotlivých
postupů u lehkého občerstvení.
Jedním z takovýchto závodů, na který jezdí OB běžci velice rádi, byl i žebříčkový závod
ve Frýdlantu. Zázemí si orienťáci zvolili venku na prosluněné louce místo chladné místnosti
restaurace. Krásné pohledy na severní zelené hřbety Jizerských hor se známými skalními
útvary pokaždé evokují ve všech velmi pozitivní pocity. Na závody se přihlásila drtivá většina
mých soupeřů z kategorie s výjimkou jednoho, který zapomněl včas sebe i svoji rodinu přihlásit.
To je velice nemilá a nedůstojná věc, a proto ho taky zde nejmenuji, abych se nechtěně nedotkl

jeho sebevědomí. A to se přitom nepřihlášený těšil i na to, že kromě proběhnutí v lese při
závodu, napíše příspěvek do Chacháčku, aby se podělil s ostatními o čerstvě nabyté dojmy.
Čas od času se sice stane, že někdo při závodě vynechá kontrolu, to se přece může stát i
repre, ale že by někdo vynechal termín přihlášky, to jistě každý uzná, je velmi neobvyklé.
Možná na omluvu nepřihlášeného je třeba říci, že se řádně nestihl přihlásit z velké pracovní
vytíženosti, neboť je o něm známo, že dlouhodobě velké časové úsilí věnoval tvorbě bájného
obrazu s religiozní tematikou, jehož ústředním motivem je kyprá bájná panna Pandora, dvěma
tahouny vlečená po moři do ráje. To ho ale neomlouvá z toho, že taková situace prostě nastala
a já nic netušíc jsem nepřihlášeného na shromaždišti velmi dlouhou dobu trpělivě očekával, až
jsem dospěl k jistotě, že opravdu nepřijede. Možná by toto byl vhodný námět pro někoho na
příspěvek „O zapomenutí se přihlásit“, protože pořád pouze jenom sdělovat, jak se běží
postupně od jedné kontroly ke druhé už přece nemůže přinést vůbec nic zásadně objevného.
Proto jsem na start odcházel s pokleslou náladou. To ale nebylo nic proti tomu, jak jsem se
později dozvěděl, že z neúčasti na tomto závodu měla Pavla zkaženou nejen celou neděli, ale i
pondělí včetně celého úterního dopoledne, a Markétka spolu s Jamesem po celou tuto stejnou
dobu neměla daleko k slzičkám. Pro méně znalé, vrnící a lísající se chlupatý čtyřnohý James
není jen kamarádem Markétky, ale řádným hodnotným členem domácnosti, kde každé jeho
mňouknutí má často větší vliv na chod domácnosti, než občas projevené argumenty
nepřihlášeného.
A tak jsem se na startu rozhodl zkusit si, jak by byl býval byl prožil celý závod
nepřihlášený, pokud by tedy byl býval byl běžel. Kontrola č. 1 by byla bývala pro něj brnkačka,
ale při postupu hned na další by si byl býval prohlédl trochu více okolí, aby důkladněji nasál vůni
přírody. Na trase mezi druhou a třetí kontrolou by se mu bývala stala velice pozoruhodná věc.
Tam by po prohledání asi 3 ha plochy určil definitivně správný směr postupu rovnoběžný
s rovníkem ve směru západ – východ a pak by byl býval běžel v plné rychlosti, když v tom by
přesně proti němu ve směru východ – západ běžel ve stejné kategorii Ruda, startující asi 10
min. po něm. Úplně na těsno by se byli bývali míjeli, jen by býval na Rudu vyhrkl „jdu na trojku“,
ten by byl býval odpověděl to samé a oba by pokračovali každý svým naplánovaným směrem.
Co by nezúčastněnému bylo bývalo nebylo nikdy zřejmé je to, že kontrolu by nezávisle na sobě
našli, aniž by kdokoli z nich musel po rovnoběžce oběhnout celou zeměkouli. Ruda by ji
samozřejmě našel v úplně jiném čase. A tak nepřihlášený by byl býval pokračoval dál, a aby byl
býval urychlil postup, tak by preventivně další kontrolu vynechal. Z pozice nepřihlášeného by to
byl býval nebyl tušil, a zjistil by to až při vyčítání čipů. Z cíle pak by byl býval byl radostně
doběhl na shromaždiště, nevědouc, že by byl nejen disk pro vynechání kontroly, ale že by se
navíc před něj dostala i Eva Kašková, která by si tuto trasu prošla jako normální závodník a
orazila vše.

náhradní přispěvatel za nezúčastnivšího se běžce Zdenek KB

CESTOVATELSKÉ OKÉNKO
KARIBIK TOUR 2018
Letošní podzim jsme se rozhodli zúčastnit zájezdu, který pořádala HanaOrienteering do
Karibiku. Vedoucí akce byl, mnohým známý, orienťák Robert Zdráhal (Brko). Účastníci zájezdu
byli většinou také orienťáci, takže dobrá parta ze třech zemí – Česko, Slovensko a Ukrajina.
Součástí zájezdu byly také menší závody na Kubě a mistrovství Střední Ameriky
v orientačním běhu.
Zájezd začínal na Kubě v Havaně – kdysi bylo hezké město, dnes hodně starých domů
chátrá a rozpadá se. Trochu smutný pohled. Stát nemá peníze na jejich obnovu.

Po Havaně letovisko Varadero – dlouhé nádherné pláže se spoustou hotelů, patří
k nejkrásnějším plážím světa. Velmi pěkné koupaní a relax u moře před cestou do Mexika a
Kostariky. V Mexiku jsme navštívili jen hlavní město Mexico City, kde se konala olympiáda
v roce 1968, prohlédli si mj. katedrálu, kde se vdávala Věra Čáslavská. Také jsme navštívili
vyhlášené místní trhy, kde se dá najíst a koupit vše od ovoce až po štíry.
Večer jsme se přesunuli do San Jose – hlavní město Kostariky. V Kostarice jsme strávili
nádherných 6 dnů. Výlet na vulkán Irazů , 3432 m n.m., cestou do Turrialby pohledy na aktivní
sopku stejného jména Turrialba a pěstování zeleniny na polích. Návštěva kávových plantáží a
zpracování kávy. V Turrialbě bylo i mistrovství Střední Ameriky v orientačním běhu, které bylo
v areálu vysoké školy. Takové menší závody pro cca 80 lidí. Orientační běh se v těchto
oblastech bude těžko prosazovat, v deštných pralesech se běhat nedá a ostatní terén také není
moc vhodný. Po závodech jsme se autobusem přemístili ke Karibskému moři do vesničky Punta
Uva. Opět nádherné koupání a návštěva Národních parků a přírodních rezervací, deštné
pralesy, mandragovníky, opice, lenochodi, nosáli, volavky, ...
Kostarika je nádherná zelená země proslulá kávou (pěstuje se zde jenom arabika) a
banány. Toto jsou také pro ekonomiku Kostariky velmi důležité vývozní artikly.
Od Karibského moře zpět autobusem do San José a přelet do USA, Floridy – Miami.
Prohlídka večerního města a ráno přesun auty do West Palm Beach a nalodění na loď
společnosti Bahamas Paradise Cruise - Grand Classica, plovoucí hotel pro cca 1500 lidí.
Ráno přistání na Bahamách – ostrov Grand Bahama. Před dvěma lety zde byl silný
hurikán a některé domy nebyly ještě opraveny. Jinak opět krásné bílé pláže a koupání.
Odpoledne nalodění a přes noc zpět do West Palm Beach.
Cestou do Miami návštěva národního parku Everglades - zapsaný na seznamu
UNESCO, nádherný zážitek, mokřady, podél cesty aligátoři, volavky, želvy, ryby,... Krásná
tečka za povedenou dovolenou. A už jen cesta domů (Miami, Amsterodam, Vídeň, Brno).

Eva Kadavá

VZDĚLÁVACÍ KOUTEK
JAZYKOVÝ POSED č. 125
V Ročence jste se poprali se synonymy a dopracovali jste se k řešení CHILDHOOD
(dětství). Bohužel děti se k tomu nedopracovaly, a tak ceny ve tvaru rukaviček získávají tři
dámy – Věrka Bradnová, Janča Kubátová a Pavluška Vokálová.
A nově se zaměříme na technickou oblast.
Rozumíte technickým výrazům? Spojte problémy vyjmenované v 1) – 10) se
správnými návrhy, jak tyto problémy řešit v m) – b). Pokud přiřadíte správné řešení k
problémům, přečtete si tajenku po písmenech shora dolů.
1) This chair wobbles a lot.
2) Take the car to the garage every six months.
3) There is nothing wrong with the TV remote
control.
4) The car won´t start because the battery is
flat.
5) No wonder the air conditioning makes you
feel ill.
6) The pipes are leaking because this joint is
loose.
7) I´m not surprised your television picture is so
bad.
8) This axe won´t cut anything.
9) You can´t just tie this broken railing together.
10) The video won´t work like that.

m)
r)
k)
l)
j)
e)
a)
u)
c)
b)

Only the battery needs
replacing.
It just needs tightening.
It needs connecting
properly.
The leg needs fixing.
The aerial needs adjusting.
The filter needs changing.
It needs sharpening.
It needs regular servicing.
The parts need welding.
It needs charging.

SOUTĚŽNÍ KOUTEK
ZÁHADY A HLAVOLAMY
Máme tady nový rok a první letošní Chacháček, a tak přicházíme s něčím novým.
S nápadem tentokrát přišel Jirka Barták a bude vás celou soutěžní anabází doprovázet. Pro
něho je to velká nevýhoda, protože jako stálý soutěžící má smůlu, že nevyhraje další hodnotnou
cenu. Za to velkou výhodou pro nás je, že se můžeme zúčastnit i my od Kryšpínů a to by bylo,
abychom něco neshrábli. Vaším úkolem pak je vyřešit zadaný úkol, pokud možno taky něco
vyhrát a v dalším čísle se dozvíte správné řešení.
Tak pozor, začínáme!

KLASICKÉ SUDOKU
Vyplňte tabulku čísly 1 až 6 (resp. 1 až 9) tak, aby se stejná čísla neopakovala v žádném
řádku, sloupci, ani v tučně ohraničených oblastech.

ZNÁTE JE?
Kousek od Bílého Kostela nad Nisou naleznete v lesích Buk republiky a kousek od něho,
co by kamenem dohodil, Dlouhou horu. A to byla správná odpověď na náš zvídavý dotaz.
Řada Klubáčků to ví, dokonce odpověď zaslalo, a tak jsme tři vylosovali, aby získali lihový
vařiček. Jsou to Tomáš Danko, Jiřík Nový a Pavel Pachner.
A co si o hoře povíme?
Dlouhá hora – je vrchol dosahující výšky 748 m n. m. Je součástí Přírodního parku Ještěd. Je
tvořena fylitem a kvarcitem. Hora je zalesněna smrčinami, bučinami a suťovými lesy s javorem
jilmem a bohatým podrostem. V roce 1972 zde byla vyhlášena Přírodní rezervace Dlouhá hora.
PR Dlouhá hora – nachází se na východním svahu hory. Kromě výše uvedených porostů se
můžete setkat s měsíčnicí vytrvalou, árónem plamatým, lilií zlatohlavou či rozrazilem horským.
Z chráněných živočichů zde žije např. slepýš křehký, ořešník kropenatý, lejsek malý. Poblíž
vrcholu se nachází Setonova studánka.
Buk republiky – byl vysazen na křižovatce cest nad Kryštofovým Údolím v roce 1968 na místě
původního Eduardova buku. Ten tam stál do roku 1956 než byl vyvrácen větrem. Byl
pojmenovaný podle tehdejšího majitele panství hraběte Eduarda Clam-Gallase. Na buku visíval
obrázek svatého Eduarda pro připomínku souboje hraběte s jiným šlechticem.

Vrchol Dlouhé hory

Dlouhá hora z Ovčí hory

Bučiny PR Dlouhá hora

Setonova studánka

A další hádanka je před námi, vlastně před vámi.
Jihozápadně od Hrádku nad Nisou se vypínají Sedlecký Špičák a Kohoutí vrch. A
jihozápadně od nich přímo na německé hranici lze narazit na skupinu skal, která se taky nějak
jmenuje. Tyto skály jsou vzdáleny vzdušnou čarou 850 m od vrcholu Sedleckého Špičáku, 870
m od vyhlídky na Kohoutím vrchu, 840 m od Popovy skály, 1,5 km od vrcholu Loupežnického
vrchu, 1,2 km od Forsthausu (shromaždiště SAXBA 2018) (2019?) a 1 km od zříceniny
Karlsfried.

Jak se jmenuje skupina skal na hranici s Německem?

Sedlecký Špičák a vrchol

Kohoutí vrch a vrcholová kniha

SOUTĚŽ PRO FŠECHNY
Světové vynálezy a jejich duchovní otce máme šťastně za sebou, všechny došlé
odpovědi byly stoprocentně správné a bylo z čeho losovat. Nakonec si výhru v podobě náplasti
odnášejí Zuzka Hradcová, Eva Kašková a Robert Lipenský.
A co vás čeká dál? Návrat do přírody!
Na obrázcích máte listy stromů, poblíž pak názvy stromů, a tak jen stačí přiřadit
k číslíčkům písmenka.

A

B

D

E

G

1
2
3
4
5

C

AKÁT
BŘÍZA
BUK
DUB
JAVOR

H

6
7
8
9

JEŘABINA
KAŠTAN
LÍPA
TOPOL

F

I

ORIENŤÁCKÝ ZPĚVNÍK
BOŽÍ MLÝNY
(Spirituál kvintet)
G
R: [: Slyším mlýnský kámen, jak se otáčí,
C
G
slyším mlýnský kámen, jak se otáčí,
H7
Emi
já slyším mlýnský kámen, jak se otáčí,
CDG
D
C
otáčí, otáčí, otáčí. :]
G
C
G
1. Ty mlýny melou celou noc a melou celý den,
C7
G
melou bez výhod a melou stejně všem,
C
G
melou doleva jen a melou doprava,
A
D
melou pravdu i lež, když zrovna vyhrává,
G C
G
melou otrokáře, melou otroky,
C
G
melou na minuty, na hodiny, na roky,
H7
Emi
C
melou pomalu a jistě, ale melou včas,
G
D7
G
já už slyším jejich hlas.
R:
2. Ó, já, chtěl bych aspoň na chvíli být mlynářem,
pane, já bych mlel, až by se chvěla zem,
to mi věřte, uměl bych dobře mlít,
já bych věděl komu ubrat, komu přitlačit,
ty mlýny čekají někde za námi,
až zdola zazní naše volání,
až zazní jeden lidský hlas:
no tak už melte, je čas!
R:

A CITÁT NAKONEC…
AUGUSTE RODIN:
Pravda má jednu velkou výhodu: člověk si nemusí pamatovat, co řekl.

