DENÍČEK
16.3.2019
KOST-JIH

JARNÍ SKÁLY 2019 – SOK TJ TURNOV – PODKOST –

Letošní první závody na Kosti
Od nás jsme vyjížděli za sněhu, ráno oškrabávali auto od mrazíků a já jen tiše doufala,
že v Českém ráji bude počasí o trochu hřejivější. To nakonec klaplo, ale za jarní teploty bych to
také nenazývala.
Od startu nás hnali po fáborkách na kopec. Jen málokdo udržel pohyb v běhu, neb při
každém kroku vás svah odvracel na opačnou stranu. Tak, jak to bývá na silnicích, umístila bych
zde značku 50 % stoupání (nebo možná ještě víc). Člověk neměl ani sílu koukat do mapy. Po
zdárném vyškrabání na krpál juknu do mapy a valím po cestě na první kontrolu, řekla bych
takový školkový postup – jáma vedle cesty, tu musel najít každý. Na druhou kontrolu je část
také po cestě, ale už nás pustili i do lesa, mám ji. Třetí školkový postup se mi trochu vymknul…
spletla jsem si směr cest, takže jsem se dostala na jinou pěšinu, než jsem chtěla… no
pochopila jsem včas a stočila se správně. Dále už následovaly zajímavější postupy, ale často
bylo čeho se chytit. Na předposlední kontrole jsem trochu chybovala, zapletla se do skal a
neodhadla vzdálenosti. Závod jsem však zdárně ukončila a už pospíchala vzít si zimní bundu a
kulicha.
Jarní závody dle počasí to nebyly, ale byly pro mě letos první, takže báječný pocit z lesa,
z žádného sněhu, z mého výkonu, z lidí okolo … no prostě paráda.

Baru Lankašová

20.3.2019

ČLENSKÁ SCHŮZE KLUBU

Pozváni byli všichni, sešlo se nás v chrastavském CVAčku tentokrát opravdu dostatečně,
abychom byli usnášeníschopní. Program byl naplněn dle pozvánky, přednášející přednesli své
příspěvky, občerstvení se podařilo zlikvidovat, podrobnosti najdete po přihlášení na naší
stránce v dokumentech. Upozorním jen na jednu důležitou změnu ve výboru – rozloučili jsme se
s dlouholetou členkou Zuzkou Šaffkovou, které bylo za její činnost pro klub poděkováno, a
nahradila ji Katka Kašková, která je ochotná ve výboru pracovat.

23.-24.3.2019
ČESKÝ POHÁR ŠTAFET + VÝCHODOČESKÝ
OBLASTNÍ ŽEBŘÍČEK – OK 99 HRADEC KRÁLOVÉ – HRADEC
KRÁLOVÉ-STŘÍBRNÝ RYBNÍK – NA HALTÝŘI, PÍSEČNICE
Dne 23.3. se po páteční nominační dorostenecké dráze uskutečnily štafety pořádané
hradeckým OKčkem. Naše dvě chrastavské štafety (jedna v D21 a druhá MIXová) bojovaly
udatně, díky čemuž se holky dostaly na krásné 27. místo. Mixová štafeta bojovala po celou
dobu velmi natěsno s jabloneckou a lokoťáckou štafetou na čele závodního pole. Tento souboj
jsme bohužel prohráli a skončili tak na pátém místě, ale odveta určitě ještě přijde. Závod byl
velice hradecký. Rovinatý terén, tu a tam velice hustý hustník a nějaká cesta na postupu se tam
také nacházela.
Druhého dne se konala nominační klasika. Jelikož je to nevídaná možnost porovnat se
s ostatními závodníky, tak byla tato kategorie jako téměř každý rok natolik přeplněná, že musela
být rozdělena na dvě tratě, čímž se na trati musely vytvořit motýlky a lehké farsty. Naše
chrastavské barvy v této kategorii nebyly vidět a ani v jiných kategoriích nám to necinklo. Bylo
holt vidět, že jsme sobotního dne v lese nechali opravdu všechno.

Jirka Bek

24.3.2019
OBLASTNÍ ŽEBŘÍČEK – SKOB ROUDNICE –
TRAVČICE – TRAVČICKÝ LES
Na první závod jsem se těšila. Jeli jsme s Káťou K. Rozveselilo mě, že jsme jeli přes
město Terezín – jmenovalo se jako já. Závod se mi líbil. Na 5. kontrolu jsem si to zkrátila. Líbilo
se mi taky, že jsem při běžení ani jednou nezakopla. Kategorii D10L mám ráda, protože můžu
běžet sama a děda mě už nezdržuje. Byla jsem 12. z 33 závodníků.

Terezka Prokopová - Koloušek

29.-31.3.2019

MAPOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ SCD SEDMIHORKY

Naše nejlepší Klubačky a taky Klubáčci se čím dál častěji zúčastňují soustředění SCD a
SCM/TSM. Protože je nechci zatěžovat s příspěvky z těchto akcí a radši je zatížím akcemi
závodními, snažím se využít příspěvků ze stránky SCD a SCM/TSM, pokud se tam informace
objeví. A to je případ i tří článků v tomto Deníčku.
V termínu od 29. do 31.3.2019 se uskutečnilo mapové soustředění
SCD JO, tentokrát v kempu v Sedmihorkách, součástí soustředění byla i účast
na sobotním závodě žebříčku JO.

V pátek 29. března se sjelo do kempu v Sedmihorkách 70
účastníků soustředění SCD Ještědské oblasti. Tréninky zahájil trénink s
volným pořadím kontrol. Na mapě bylo 15 kontrol upravených jako
obrázek kočičky a 15 kontrol jako prasátka. DH12 měli orazit 12 a 12
kontrol. DH14 14 a 14 kontrol (kočiček a prasátek). Trénink probíhal v

areálu kempu Sedmihorky a nejbližším okolním lese. Večeře byla v 19:00. Po večeři byla v
klubovně teorie – vrstevnice, lidské pexeso a jiné. Ve 20:30 byl start nočního tréninku. Večerka
byla ve 22:00. Unavení školáci ji dodrželi.
V sobotu v 7:30 byla tradiční rozcvička. Výklus asi 1 km protažení, abeceda a výklus
zpět. V 8:00 byla snídaně. Vráťa připravil moc užitečný trénink na azimuty po kempu. Děti jej
zvládly před startem závodu. Dopolední program tvořil oblastní závod – Mistrovství Ještědské
oblasti na middle. Shromaždiště bylo přímo v kempu. Ve 14:00 byl oběd a pak proběhlo
vyhlášení OŽ. Do večeře se ještě běžel kombotech se startem v prostoru cíle OŽ. Po večeři
byla beseda s Tomášem Dlabajou a miništafetky v areálu kempu.
V neděli 7:30 byla opět rozcvička. Pak se odešlo na štafety přímo před hrad Valdštejn.
Statovalo 19 tříčlenných štafet. Odpoledne byla týmová hra. Soustředěním v Sedmihorkách
jsme zahájili sérii mapověběžeckých soustředění v sezóně 2019.
Soustředění se zúčastnily Tonička Březinová, Bára Lipenská, Týna Matyášová a Sofi
Tomanicová.

30.3.2019 OBLASTNÍ MISTROVSTVÍ NA KRÁTKÉ TRATI – OOB
TJ TURNOV – SEDMIHORKY – KOČIČÍ HLAVA
Dne 30.3. jsem jela s rodinou na závody do Sedmihorek. Konal se tam závod.
Shromaždiště bylo v Autokempu Sedmihorky, kde byla zrovna na soustředění Sofi. Mapa
závodu mojí kategorie vypadala dobře, ale když jsem šla 4. kontrolu, tak jsem spadla do bažiny.
Trať byla hodně v hustníku. Když jsem si šla vyčíst čip, zjistila jsem, že jsem doběhla jako první.
Když jich doběhlo více, překvapilo mě, že se stále držím na 1. místě. Museli jsme tedy čekat na
vyhlášení. Ale moji kategorii nevyhlašovali. Nakonec ji s malou přímluvou Evy K. vyhlásili na
konci vyhlašování alespoň pro náš klub. :-) Se svým výsledkem jsem byla spokojená a doufám,
že se mi i dál bude dařit.

Stela Tomanicová

31.3.2019

VZHŮRU NA MILŠTEJN

Tradičně jarní pozvánka přišla od borských kamarádů, abychom pod Milštejnem uctili
památku našeho čestného člena klubu Jirky Krafky, pozdravili ho tam nahoru mohutným
AHÓÓÓJ, proběhli se a prošli po vonícím lese a spořádali pekáč buchet v cíli. I něco ostřejšího
pro neřidiče se našlo!

6.4.2019
FILIPÍNKY

OBLASTNÍ ŽEBŘÍČEK – KOB DĚČÍN – JANSKÁ –

Na prvním závodě jsem byla v Děčíně. Tam jsem běžela D10L. Umístila jsem se na 4.
místě. Byl to malý okruh v lese. Běžela jsem to s Áňou Karmazínovou a díky tomu se přihlásila
na orientační klub. Trošku jsem se bála, ale zvládla jsem to.

Katka Čulíková

7.4.2019
OBLASTNÍ MISTROVSTVÍ VE SPRINTU A OBLASTNÍ
ŽEBŘÍČEK – OK JISKRA NOVÝ BOR – STRÁŽ POD RALSKEM –
STRÁŽ, PÍSKOVÁ VĚŽ
Na začátku dubna pořádal Nový Bor oblastní závody ve Stráži pod Ralskem. Dopoledne
se běžel sprint a bylo to zároveň oblastní mistrovství. Přestože mi sprinty většinou nejdou,
docela jsem se na něj těšila. Trať byla velmi jednoduchá, nebyly zde téměř žádné volby
postupů, i tak se mi však závod líbil. Většina trati vedla městskou zástavbou, především
sídlištěm, a závěr se dobíhal malým parčíkem. Po doběhu jsem se dozvěděla, že jsem skončila
na prvním místě, což bylo zajisté způsobené tím, že v naší kategorii nebyla příliš velká
konkurence, ale byla jsem za to ráda, alespoň jsem postoupila na MČR ve sprintu.
Odpoledne se ještě běžela krátká trať. Vybíhala jsem mezi prvními a hned na první
kontrolu jsem udělala chybu. Hned za startem se totiž rozvětvovalo velké množství cest a pěšin,
což mě velmi zmátlo. Nakonec se mi však povedlo se zorientovat a nalézt svou první kontrolu a
už úspěšněji se vydat na zbytek trati. Dále už jsem sice žádné větší chyby nedělala, ale les,
kterým jsme probíhali, se mi vůbec nelíbil. Nejen, že tu bylo velké množství hustníků, kterými se
nesnadno probíhalo, ale hlavně jsem několikrát narazila na věci, které by v lese neměly co
dělat, jako třeba staré umělohmotné trubky, rezavé plechy a další odpady. Doopravdy nechápu,
jak někdo může takovéto věci vyhodit do lesa. I přes ztrátu z první kontroly jsem se nakonec
umístila na druhém místě, takže to nakonec zas tak zlé nebylo.

Vendy Růžičková
Vendy byla se závodem díky i výbornému výsledku spokojena, ale ne všichni závodníci
mohli být s výsledky spokojeni. V dopoledním závodě došlo k pořadatelské chybě u dvou
kategorií, ale i když se našich borců nedotkla, byl podán protest proti výsledkům a Pavel
vysvětluje pro naše poučení, k čemu zde došlo.

Když se něco nepovede, aneb o jednom protestu
Možná si někteří z vás všimli, že ve výsledkové listině oblastního mistrovství ve sprintu
konaného ve Stráži pod Ralskem dne 7. 4. 2019 byly dodatečně zrušeny výsledky dvou
kategorií. Možná si toho ale nikdo nevšiml, protože v postižených kategoriích jsme neměli

žádné klubové zastoupení. O zrušení výsledků rozhodla jury na základě mého protestu
podaného v 14denní lhůtě od zveřejnění oficiálních výsledků. Pro poučení klubáků a
všeobecnou osvětu v tomto článku shrnuji, k čemu při závodě došlo a proč jsem podal protest.
Stalo se, že u později zrušených kategorií byla na papírových popisech jiná kontrola, než
která byla zakreslena v mapě. Popisy však byly vytištěné i na mapě a tam byly správně. Ale kdo
by se díval na popisy v mapě, když je má v popisníku, že? Takže některé závodnice přiběhly ke
své kontrole podle mapy a divily se, že neodpovídá kód ani popis dle papírku v popisníku.
Hlídači je pak poslali na kontrolu, kterou měli v popisech a která byla shodou okolností velmi
blízko, přímo v dohledu. Závodnice orazily kontrolu dle popisů a pokračovaly v závodě. Byly
ovšem i takové, kterým to nedalo, vrátily se na kontrolu, kterou měly zakreslenou v mapě, a
orazily ji také. Pořadatelé nakonec zařadili do výsledků všechny závodnice bez ohledu na to,
kdo kterou kontrolu orazil, a v protokole pouze připojili omluvu za chybné popisy.
Postup pořadatele, konkrétně hlavního rozhodčího, který odpovídá za dodržování
pravidel, byl chybný.
Podle pravidel orientačního běhu závodník, kterému v závodním průkazu chybí záznam
o průchodu některou z kontrol, musí být diskvalifikován, pokud se s jistotou neprokáže, že
chybějící záznam není zaviněn chybou závodníka. V těchto výjimečných případech lze použít
pro ověření průchodu závodníka danou kontrolou dalších možností, například svědectví
rozhodčího, kamerový záznam, nebo vyčtení obsahu paměti elektronického označovacího
zařízení (čl. 17.4). Kontrola je místo zakreslené v mapě a označené v terénu, kterým musí
závodník projít a průchod označit do závodního průkazu (čl. 2.4). Trať je tvořena těmito
základními místy: startem, začátkem orientace, kontrolami a cílem (čl. 12.1). Pojem "kontrola"
se vztahuje k místům, kterými musí závodník mezi startem a cílem projít a kde je povinen svůj
průchod označit do závodního průkazu (čl. 12.5).
Do výsledků tedy měly být zařazeny pouze závodnice, které se vrátily a orazily svou
kontrolu dle mapy. Ostatní, které se „nechaly nachytat“ a běžely orazit kontrolu dle popisů,
nedodržely trať a neorazily svoji kontrolu zakreslenou v mapě. Bylo proto povinností hlavního
rozhodčího rozhodnout o jejich diskvalifikaci, což neučinil.
Protest směřoval proti výsledkům, kam byly v rozporu s pravidly zařazeny závodnice,
které měly být diskvalifikovány. Přestože se výsledky mě osobně nedotýkaly, pokládám to za
důležité z hlediska chování závodníků i pořadatelů, aby do budoucna věděli, jak správně
postupovat. Výsledky jedné kategorie pak mohou ovlivnit i dlouhodobé žebříčky, v daném
případě např. Ještědský pohár družstev veteránů, kde náš klub bojuje o umístění na bedně.
Poučení z tohoto případu pro závodníky:
Vaši trať tvoří pouze kontroly zakreslené v mapě. Neorazíte-li svoji kontrolu zakreslenou
v mapě, budete diskvalifikováni. Pokud jste si vzali správné popisy a zákres v mapě s popisem
nesouhlasí (objekt dle popisu v kroužku není), je to chyba pořadatele, která může vést i ke
zrušení výsledků závodu. Nesnažte se hledat kontrolu odpovídající popisu, která není
v kroužku, je to zbytečné. I když ji najdete (někdo vám ji třeba ukáže), není to vaše kontrola.
Poučení pro pořadatele:
Za dodržování pravidel odpovídá hlavní rozhodčí. Jeho odpovědností je mj. zkontrolovat i
tratě a popisy.
Pokud pravidla stanoví, že závodník má být diskvalifikován, hlavní rozhodčí je povinen jej
diskvalifikovat.
V případě porušení pravidel pořadatelem může hlavní rozhodčí pouze zrušit výsledky
závodu postižené kategorie.
Proti rozhodnutí hlavního rozhodčího lze podat protest, o němž rozhodne jury. Pouze jury
může uplatnit i nestandardní řešení, na která pravidla nepamatují. Hlavní rozhodčí se však musí
řídit striktně pravidly a nemůže rozhodovat o něčem, co mu podle pravidel nepřísluší.

Pavel Pachner

12.-14.4.2019

DĚTSKÉ SOUSTŘEDĚNÍ VE SKOKOVECH

Víkend v Českém Ráji
Letos jsme na jarní soustředění vybrali jeden z
mála volných víkendů 12.-14. dubna. Jelikož to bylo dříve
než obvykle, vybrali jsme terény v Českém ráji, v okolí
Skokov, Srbska a Branžeže. Ale i přesto, že jsme byli
jižněji, trefili jsme snad nejchladnější víkend letošního
jara. Ale jelikož orienťáci jsou tvrďáci, bylo nás navzdory
předpovědi počasí (zima, déšť, sněžení) zase docela
dost: 36 dětí a 24 dospělých.
Začínali jsme v pátek večer nočním závodem.
Kontroly byly roznešeny a my za chladné, ale hvězdnaté
noci vypouštěli děti na tratě. Mladí se vraceli zklamaní,
protože nenašli skoro žádnou kontrolu. Nějací „dobráci“
nám všechny kontroly u cest zlikvidovali.
Přesto jsme
spali docela dobře. V sobotu dopoledne jsme se vypravili
na Branžež. V okolí Komárovského rybníka, hlavně ve
skalách, byly připraveny tratě různé náročnosti, pro
nejmenší „korálky“ (fáborkovaná trať s výběrem kontrol).
Odpoledne, poblíž obce Kamenice, se děti i dospělí
„vydováděli“ při běhání okruhů, opět většinou ve skalách.
Večer si ještě všichni zkusili testy na postřeh a došlo k losování nedělních štafet. Nasazeni jako
vždy byli nejmladší, a ti si ze tří dalších „košů“ tahali své spolubojovníky. Správně nažhavení
závodníci pak v neděli dopoledne bojovali ze všech sil o vítězství v okolí obce Srbsko. Snad
proto, že jsme byli stále v pohybu, jsme přežili celkem ve zdraví chladný víkend. A taky i proto,
že odborníkům na počasí až tak hrůzně nevyšla předpověď. Se Skokovy jsme se loučili už se
sluníčkem nad hlavami.
Jsme přesvědčeny, že díky krásným terénům v této oblasti, získali naši svěřenci kupu
nových zkušeností a v terénu si vyzkoušeli, co se v zimě učili při teorii.

Pavluška Vokálová

13.-14.4.2019
MISTROVSTVÍ A VETERANIÁDA ČR V NOB A
CELOSTÁTNÍ ŽEBŘÍČEK – OK SLAVIA HRADEC KRÁLOVÉ –
BOHÁŇKA-SKÁLA – VŘEŠŤOVSKÝ CHLUM, SKÁLA
Tak jsem nakonec vyrazil do Hořic sám. Katka Kašková, moje pravidelná společnice na
NOB, ulevovala bolavé noze a díky tomu klub nezískal medaili...
Noční mistrovství proběhlo v docela zajímavém terénu nad Hořicemi, stavitelé připravili
pěkné a těžké tratě, které ještě ztížily polomy a těžební práce v lese... S bojovnou náladou jsem
vyrazil do mrazivého lesa (když jsme dobíhali začalo trochu sněžit), ale zakufroval jsem už na
druhé kontrole a navíc jsem si vyhodil kotník při pádu do víc než půlmetrové rýhy po těžebním
stroji... To jsem zapomněl říci, že světýlko mi moc nesvítilo, i když baterky byly nové. Závod se
mi líbil, ale dokulhal jsem až na tuším desátém místě.
Noha napuchla a druhý den se ve stejném terénu běžel áčkový závod na krátké trati.
Opět se mi líbil a s odhodláním a klackem v zubech, abych překonal bolest kotníku, jsem
absolvoval trať. A tak jsem měl možnost to soupeřům po nočním “neúspěchu” vrátit i ve značně
zmrzačeném stavu. Druhé místo mě potěšilo, rudý a napuchlý kotník moc ne... Ale dnes už vím,
že se to srovnalo a už zas pajdám na obě nohy stejně.

Ivan Jeleň Vydra

13.4.2019
OBLASTNÍ MISTROVSTVÍ ŠTAFET – SK PRAGA –
KOŠÁTKY – KOŠÁTECKÝ LES
Třináctý duben tohoto roku byl pro orientační běžce pořádně nabitý – dopoledne oblastní
mistrovství štafet a v noci MČR v nočním OB. Právě na štafety se nás z Chrastavy vydalo
celkem 9. Sestavili jsme tedy 3 štafety: D21, H21 a H135. Na stupně vítězů se nakonec podařilo
probojovat chlapům H135 (1. místo) a nám, holkám D21 (3. místo). Ačkoli jsme orazily cíl až
jako třetí štafeta kat. D21, v rámci Ještědské oblasti se nám podařilo díky skvělému výkonu
Vendy zvítězit. Z toho jsme měly ohromnou radost, protože to znamená, že jsme pro OK CHA
vybojovaly postup na podzimní MČR štafet! V to jsme ani v nejmenším nedoufaly.
Po více než měsíci od závodu si už nevzpomínám na nic, o čem bych teď mohla psát. Snad
jen jedna věc mi utkvěla v hlavě. V pokynech se čas od času vyskytne nějaká opravdu důležitá
informace. Stejně jako bylo pro nás překvapením vítězství, pro Danka to byl lísteček z vyčítání.
Stálo na něm velkými písmeny DISK. Právě nedůsledné přečtení pokynů se stalo osudným
Dankovi, který běžel s čipem nedostačující kapacity, a tak se mu bohužel nezaznamenal
průchod posledními kontrolami… Taky to nemuseli stavět tak dlouhý, viď Danku?

Markéta Pavlíková

18.-22.4.2019

VELIKONOCE SCM NA LIPNICI

Na tradiční velikonoční soustředění jsme letos s SCM zavítali do lesů u Lipnice nad
Sázavou. Ve výborném zázemí RZ Ředkovec se ve čtvrtek sešlo přes čtyřicet běžců a běžkyň,
aby se připravili na jarní část sezóny. Na kraj mapy jsme to měli lehce přes kilometr, na
vzdálenější tréninky z její druhé strany jsme potom přejížděli auty.
Hned po čtvrtečním příjezdu jsme trénování odstartovali věšákem – sběračem, večer pak
následoval první noční trénink. Na mapě bez cest byly některé kontroly opravdu náročné a
každého prověřily v držení směru.

V pátek na nás čekal vydatný long, jehož mapa bez cest skýtala mnohem rozmanitější
volby postupů, ačkoliv občasná náhodně objevená cesta lehce zamíchala s mezičasy, jak jsme
zjistili při večerním rozboru. Odpolední kombotech s koridorem a vrstevnicovým micro-o
procvičil jak orientaci v terénu s omezeným počtem orientačních bodů, tak správné čtení
popisů.
Soustředění se mimo trenérů a svěřenců SCM účastnilo také několik dospělých
reprezentantů. Ti nám mezi občas svými a občas společnými tréninky velice pomáhali s
roznosem, sběrem a další organizací. V sobotu večer se pak ujali slova a nabídli mladším své
zkušenosti v rámci řízené a později dosti volné debaty na téma Motivace a spojení
reprezentační kariéry s běžným životem.
Pět výběhů kopce následovaných mapovým seběhem v množství kamenů a terénních
detailů nás čekalo v sobotu dopoledne. Zbytek dne byl inspirován testy TSM. Při několika
kolech terénního krosu si měl každý zapamatovat čtyři kontroly (v každém kole na jiné mapě),
které pak co nejrychleji přesně zakresloval do mapy prázdné. Druhá polovina účastníků mezitím
posilovala a běhala superpíchače. Kros jsme večer doplnili ještě pozornostními testy a
přednáškou k letošním důležitým závodům. V neděli testovací middle, odpoledne volno, výlet po
lomech, večer rozbor a farstovaný nočák s hromadným startem.
A konečně pondělí. Po loňském bloudění pánské skupiny se letos šifry vyluštit podařilo a
holky nalezly. Nevynechaly ani Teslačky a někteří vyráželi i do lesa s pomlázkou. Při tříkolových
památných pamětních paměťových štafetách dvojic jsme potrénovali paměť. V prvním okruhu
mapa k další kontrole na předchozí, v druhém kole jedna mapa se třemi kontrolami pro každého
(záleželo na domluvě, aby každý vzal jiné) a třetí okruh hvězdice se slovní předávkou polohy
další kontroly.
A teď odpočinek…
Na soustředění se přihlásili a snad i zúčastnili Jirka Bek, Honza Čechlovský, Katka Kašková,
Šárka Knížková, Markéta Pavlíková a Vendy Růžičková.

18.-22.4.2019

VETERÁNI VE FERĎÁKU

Díky svátku na Velký pátek si prodlužujeme velikonoční radovánky. Už loni se nám velice
líbilo ve Ferdinandově, na Chalupě pod Ořešníkem a proto, aby se na nás dostalo i letos,
objednali jsme si ji hned. A tak kluboví veteráni, podpořeni několika mlaďochy a mlaďoškami se
na chaloupku nastěhovali a rozhodli se zde strávit superprodloužený víkend. Na každý den byl
připravený trénink – v pátek na Loupežnické jeskyni, v sobotu na cca 30 let staré mapě Holubí
potok a v neděli vědomostní kvíz v lese na Skalní bráně. Odpoledne byl volný program - výlety,
hry, jiné sporty nebo jen lenošení na sluníčku.
Pondělní ráno nepřineslo žádné překvapení, neboť ani mladíci, ani staříci si neodpustili
rej s pomlázkami. Alespoň, že svoje skotačení (někteří i o berlích) provázeli vtipnými říkankami.
Posléze a po snídani jsme absolvovali závod tříčlenných družstev (losování proběhlo minulý
podvečer) po nejbližším okolí. Tentokrát mělo družstvo za úkol zjistit text absolutně neznámé
básně, jejíž části byly roztroušeny na kontrolách po okolí chaloupky. Povedlo se.
Byly to opět vydařené Velikonoce. Výborné obědy v restauraci U tetřeva, příjemné
ubytování a letos jako bonus, překrásné počasí, přesto příští rok pojedeme určitě jinam.

Pavluška Vokálová

19.-21.4.2019 VELIKONOCE VE SKALÁCH – OOB KOTLÁŘKA –
KOZLY – PAVLÍNINO ÚDOLÍ, KOZELSKÁ ROKLE, SKLENĚNÝ
VRCH
Po dvou letech jsem byl opět Kryšpínem vylosován, abych napsal něco o velikonočních
závodech. Nějak jsem to předem tušil, neboť z celého klubu jsme byli přihlášeni jen tři, a tak
byla pravděpodobnost poměrně vysoká.
Původně jsme zvažovali několik možností, ale soustředění SCM a TSM v Lipnici ani
klubové soustředění v Raspenavě nám nepřipadalo úplně vhodné pro Elu a Otíka. Abychom
nebyli pořád doma a zejména aby si naše děti užili i dědeček s babičkou, rozhodli jsme se pro
pobyt v České Lípě. A protože hned za humny pořádala Kotlářka tradiční velikonoční závody,
tak jsme se přihlásili.
Ve čtvrtek v pozdních večerních hodinách jsme dorazili k babičce Blance a dědovi
Pavlovi do České Lípy. Ráno jsme jim svěřili Otíka a s Elou, která se bez maminky ještě
neobejde, a vyrazili do centra závodů. Od Ivana Vydry jsme si vyzvedli obálku se startovními
čísly a usídlili jsme se u kolegů z VLI, za něž běhá babička Jarka. Dědeček Honza tam přijel na
kole, aby pohlídal Elu v době, kdy budeme všichni v lese.
Start začínal v poledne a nalosovali nás s Dominikou tři minuty po sobě a babičku hned
sedm minut za námi. První etapa se běžela na mapě Pavlínino údolí 2019. Je to prostor mezi
Zahrádkami a Kvítkovem. Na start a z cíle se jelo autobusem. Trať byla zkrácená klasika a
naposledy za celé tři dny jsme se podívali do větších skal. Trať různě křížila skalnaté údolí.
Z mého pohledu tam nebylo moc voleb, respektive omezovaly se na to, zda a kudy nejlépe
vylézt nebo slézt mezi skalami. V bílém lese ztěžovalo pohyb místy hodně vzrostlé borůvčí.
Počasí bylo slunečné a velmi teplé, po předchozích chladnějších dnech mi bylo až vedro. Na
předposlední kontrolu jsem míjel babičku Jarku, která však odbočila někam mezi skalní srázy.
Napadlo mne, že má možná stejnou kontrolu jako já, ale odbočila moc brzo. V cíli jsem na ni
počkal a ukázalo se, že jsem se nemýlil. Na shromaždišti byl zničený dědeček, kterému Ela
celou dobu hlídání prořvala. Byl rád, že ji může předat a vyrazit na kole na výlet. Zbytek dne
jsme pak strávili u babičky Blanky a dědy Pavla, kteří hlídali Otíka. Večer jsem ještě zajel
předat Pekkovi osobně protest proti výsledkům MJO ve sprintu, ale to už je jiný příběh.
V sobotu byla klasická trať na mapě Kozelská rokle 2019. Mapa je „nudle“ o délce 37 cm
a pokrývá prostor od Stvolínek téměř ke Kvítkovu, po Babylon a Hostíkovice. Startovali jsme
opět kolem poledne, Dominika v 12:05 a já dvě minuty po půl jedné. Babičku Jarku tentokrát
nalosovali mezi nás, takže Elu opět hlídal dědeček Honza, zatímco Otík byl opět u babičky
Blanky a dědy Pavla. Bylo hrozné vedro. Na start to bylo přes dva kilometry. Některé kategorie
měly dva cíle. Náš byl naštěstí v centru závodů, ale veteráni a dětské kategorie, které
nepřebíhaly silnici, jej měly uprostřed mapy a po dokončení závodu je čekala ještě kilometr a
čtvrt dlouhá cesta na shromaždiště.
Už od rána jsem cítil těžké nohy a cestou na start jsem se musel hodně přemlouvat,
abych vydržel klusat. Na kraji luk kvetly petrklíče a za nimi byl vyprahlý les, hned u okraje
s trnitým porostem. Napadalo mě, zda mi to stojí za to, takhle se trápit a bylo mi jasné, že
dneska to nebude boj o umístění, ale o dokončení. Prvních šest kontrol byl spíše middle
v členité pasáži s drobnými srázky. Pak následoval dlouhý postup přes půlku mapy a shluk
kontrol křižující údolí pod cílem dětských a veteránských kategorií. Poté byla občerstvovačka
s povinným přeběhem přes silnici a dlouhý postup do opět middlových pasáží v hnědých a
černých „mušincích“ poblíž osady Babylon. Zvolil jsem obíhačku po cestě, ale bohužel vše, co
jsem získal na postupu, jsem ztratil při dohledávce, kde jsem si jako obvykle nevzpomněl, že
mám na buzole lupu. Těsně před správným průchodem jsem znejistěl a vyběhl raději
z členitého terénu na okraj skalek, abych se lépe dohledal. U 18. kontroly mě pak minul včerejší
vítěz, který startoval čtvrt hodiny po mně. Závod jsem dokončil a v součtu po dvou etapách jsem
byl pátý se ztrátou přes 28 minut na prvního.
Dědeček Honza měl tentokrát zjednodušenou službu, protože Ela většinu času prospala.
Otík byl s babičkou Blankou a dědečkem Pavlem na výletě v Kravařích.

V neděli byl handicapový start. Běželo se na mapě Skleněný vrch 2019, která
propojovala páteční a sobotní prostor. Opět jsme startovali s Dominikou blízko sebe, protože
naše kategorie začínaly jako poslední ve shodný čas. Dominika vybíhala v D40A v čase
11:56:51 jako šestá a já v čase 12:08:18 jako pátý v H40A. Babička Jarka startovala v 11:15,
takže Elu opět hlídal dědeček Honza. Přijel na poslední chvíli před mým odchodem na start,
protože cestou třikrát spravoval kolo. Doufal, že Ela opět bude spát, ale tentokrát mu to nevyšlo.
Ela opět řvala a uklidnila ji až babička po návratu z lesa.
Opět bylo slunečno a teplo, ale oproti sobotě povíval chladný větřík a bylo o něco
příjemněji. Už cestou na start jsem se cítil výrazně lépe než v sobotu. Jako pátý v kategorii jsem
byl povinen si vzít i číslo se svým pořadím. Tehdy jsem zjistil, že závodník z Polska na druhém
místě zřejmě nenastoupil, protože jeho číslo stále viselo na šňůře. Otevřela se tak teoretická
šance bojovat o bednu. Běželo se mi celkem dobře, ale našlo by se několik mapových chybek.
V závěru už mi opět začaly docházet síly. Tentokrát jsem využil enervitku v kapse, ale asi to
chtělo o trochu dřív. Na sběrné kontrole jsem doběhl veterána v německém dresu a věda, že o
místo přede mnou startoval také nějaký Němec, mohutně jsem zafinišoval. Po dlouhé době
jsem dosáhl nejrychlejšího času na doběhu. Sice jsem byl třetí v etapě, ale jak se později
ukázalo, všichni soupeři, startující v mé kategorii přede mnou, již byli v cíli. Vyvěšování
výsledků vázlo, takže jsem do poslední chvíle nevěděl, zda bedna vyšla, nebo nevyšla. No,
nevyšla a odvezl jsem si zasloužené „brambory“. Dominika byla celkově šestá. A aby byly
klubové výsledky kompletní, Ivan v H50A skončil celkově jedenáctý. Výrazně lepší umístění mu
zkazila první etapa, kde znejistěl ohledně ražení, vrátil se o několik kontrol zpět a absolvoval
pro jistotu část trati podruhé.

Pavel Pachner

28.4.2019
OBLASTNÍ MISTROVSTVÍ NA KLASICE – OOB TJ
TATRAN JABLONEC – BRAMBERK – BRAMBERK

Na závodech se mi líbilo. Byla teda velká zima a ošklivo, ale i přesto jsem všechno
zvládla a neudělala jsem ani jednu chybu. Na vítězství to nestačilo, ale do 10. místa ano. Jsem
moc ráda, že jsem se těchto závodů mohla zúčastnit a perfektně si zaběhat.

Terezka Klustová

3.-5.5.2019
LITOMĚŘICE

SPRINTOVÉ

SOUSTŘEDĚNÍ

SCM/TSM

V letošním roce jsme v SCM/TSM JO zavedli novinku v podobě sprintového soustředění.
Sprint už nemůžeme nazvat jen padisciplínou, od roku 2020 bude každé dva roky MS pouze
sprintové, hned dva české šampionáty mají sprintový přídomek a ať se nám tato disciplína líbí
nebo nelíbí, je potřeba sprintovou rutinu pořádně natrénovat, protože většinou sprint bývá
pouhým doplňkem běžných tréninků.
Vybrali jsme oblast, která se nachází v našem
regionu a nabízí parádní možnosti pro tuto disciplínu –
Litoměřice. Ubytování nám poskytla Střední škola
pedagogická, hotelnictví a služeb, v místě bylo také
stravování. Na programu byly 4 sprintové tréninky,
bohatý večerní program a návštěva bazénu. Protože
sprintové mapy rychle zastarávají, byla nutná revize,
kterou obstaraly holky Havlovy. Díky!

Vše jsme odstartovali v pátek chvíli před
večeří tréninkem nazvaným „Sprintotech“. Podobně
jako „klasický kombotech“ měl za cíl posílit
sprintovou rutinu/techniku. V první části byl relativně
úzký had bez kontrol, po otočení mapy pak trénink
na šváby, které jsou už skoro pravidelnou součástí v různých formách všech sprintů. Běželo se
volně, bez měření.
Večer jsme na trénink navázali rozborem a také zajímavou přednáškou o přípravě na
sprint. Matěj Burda na konkrétním případě MČR v Čáslavi ukázal, jaké podklady využít, na co
se zaměřit a také vyzpovídal nejlepší české závodníky – Vojtěcha Krále a Terezu Janošíkovou
– kteří odkryli své tajemství o přípravě na důležité závody. Proběhlo také losování složení
sprintových štafet.
V sobotu ráno tak byly na západním okraji centra Litoměřice připraveny sprintové štafety.
Ty měly trochu jinou formu, než ty klasické, když každý běžel dva úseky, přičemž jeden měl od
0,9 do 1,3 km. Běželo se na SIAC. Rychlé čtení mapy, rozhodování o volbách postupu, ale také
být v kontaktu a být aktivní. O tom byl dopolední trénink, kde nakonec zvítězila dvojice Petr
Synek a Vendula Růžičková.
Odpoledne jsme šli trénink s názvem „Schodiště“. Schody jsou nedílnou součástí
každého sprintu. Je potřeba po nich rychle běhat (a zvolit dobrou taktiku), ale také na nich
mapovat nebo připravovat si postupy. Bylo připraveno tak šest okruhů s délkou okolo 500-600
metrů, přičemž první část byla po schodech nahoru po neznačeném úseku (konec vždy jiný,
byla zde krabička), poté následovaly 2-3 kontroly a seběh po jiných schodech dolů. Na konci
byla ještě poslední kontrola, kde bylo nutné čtení popisů, protože v jedné malé oblasti byly
rozmístěny 4 kontroly.
Po tréninku následovala návštěva bazénu a byl čas na krátkou regeneraci. Po večeři
následoval znovu večerní program. Kromě nezbytných rozborů trenéři připravili i interaktivní hru
ROZHODNI!SE, při které bylo potřeba za krátký okamžik určit optimální volbu postupu,
odpovědět na otázku nebo schématicky nakreslit postup.
Poslední trénink byl závod ve sprintu, při kterém nám byla s dovolením poskytnuta trať a
mapa z nominačního závodu ve sprintu, kterou absolvovali čeští reprezentanti před SP v Praze
(září 2018). Tratě nabídly řadu voleb, umělých překážek a těžších dohledávek, a tak to bylo
pomyslné vyvrcholení soustředění. Každý měl i za úkol se ráno chovat jako před důležitým
sprintem – nasnídat se v době, kdy je zvyklý před závodem, na start doběhnout pomocí warm
up mapy, pořádně se rozcvičit a rozběhat…
Soustředění lze považovat za úspěšné a velký dík patří všem zúčastněným, protože
všichni odvedli maximum. Určitě to nebylo poslední sprintové soustředění. Zároveň jsme se
snad poučili z řady chyb a v Čáslavi nebo v Pardubicích vše prodáme!

Nás zastupovaly Katka Kašková, Šárka Knížková, Bára Lipenská, Týna Matyášová, Markéta
Pavlíková a Vendy Růžičková.
Ve dnech 4.-5.5.2019 se konaly v Hradci Králové závody MTBO, ale po dohodě s českými
Poláky nám jejich počínání na těchto závodech popíšou v příštím Chacháčku společně
s dalšími kolařskými závody.

11.-12.5.2019
ČESKÝ POHÁR ŠTAFET A CELOSTÁTNÍ
ŽEBŘÍČEK – KVS ŠUMPERK – ŠUMPERK, TŘEMEŠEK –
ŠUMPERK, BAREVNÝ LES, V MOČÁLECH

Odpoledne v pátek 10. května jsme já a Bára Lipenská autobusem s SCD vyrazily na
závody do Šumperku. Po čtyřech a půl hodinách jsme dorazily na místo, kterým byla ZŠ
Vrchlického 22. Potom už jsme se jen rozdělili do dvou tříd, umyli se a šli spát.
V sobotu ráno jsme vstávali v osm ráno, kolem deváté byla snídaně a v deset jsme
odjížděli na sprint. Když jsme přijeli na parkoviště, tak jsme pak šli ještě kolem 600 metrů na
shromaždiště, kde jsme si odložili své věci. Potom jsme si s Bárou došly pro popisy, radši
zkontrolovaly své startovní časy a připravovaly se na závod. Bára vybíhala jen několik málo
minut přede mnou, a tak jsme šly na start spolu. Bára vyběhla. Já byla pořád nervóznější, a tak
jsem se alespoň rozcvičovala, abych nemyslela na to, že běžím se Siac čipem, který jsem měla
půjčený od Katky K. Pak už jsem vyběhla i já. Závod se mi běžel dobře, možná to bylo kvůli
krásnému počasí, a tak jsem skončila na devátém místě z devadesáti dvou a dvou disk. Báře
se závod také velice povedl a skončila na krásném třicátém osmém místě ze sedmdesáti jedné
a čtyř disk dívek.
V sobotu odpoledne jsme autobusem přejeli z centra Šumperku do rekreačního areálu
Třemešek, tedy přesněji řečeno kilometr a půl od něj a zbytek jsme museli jít pěšky. Když jsme
dorazili na shromaždiště, zjistili jsme, že stan už je postavený, ale že se do něj všichni
nevejdeme, a tak několik lidí muselo jít do vedlejšího stanu, ale stejně tam nebylo moc k hnutí.
Poté nám Mery rozdala čísla a Vráťa nám řekl několik informací o doběhu, atd. Potom jsem se
šla s Bárou podívat na ukázkovou předávku. Následně se Bára šla připravovat na závod,
protože běžela první úsek jejich štafety - Bára, Zoubková Šárka a Rejmanová Nikola v kategorii D14. U nás ve štafetě běžela první úsek Mája Kubecová. Poté, co vyběhly, jsem se
šla převléknout a pak jsem šla hlídat, jestli Mája už neběží diváckým úsekem. Když jím
proběhla, tak si šla Bára Štemberová, která u nás běžela druhý úsek, stoupnout na start. Pak už
Mája předala štafetu Báře Š., a ta vyběhla, tak jsem si šla stoupnout zpět k diváckému úseku.
Když jím proběhla Bára Š., vzala jsem si buzolu a čip a šla si stoupnout na start. Bára mi
předávala jako druhá, ovšem všechny první čtyři doběhly ve dvanácti sekundách. Na první
kontrolu jsme běžely tak nějak čtyři, potom už jenom tři a pak jsem jim utekla, ale pak přišla
sedmá kontrola, od které jsem stála tak dva až tři metry, ale neviděla jsem ji, a tak mě ty dvě
soupeřky zase doběhly a předběhly. Nakonec jsme tedy skončily třetí. Když doběhly všechny
štafety, tak jsme šly na vyhlášení, potom k autobusu a jeli do školy.

Nedělní závod byl na stejném místě jako v sobotu odpoledne, a proto jsme museli přijet
na stejné místo a jít stejnou cestou pěšky na shromaždiště, akorát to bylo mnohem horší…
Zatímco v sobotu dopoledne bylo krásné počasí, mohli jsme chodit jen v krátkém rukávu a
odpoledne jen lehce poprchávalo, tak v neděli lilo a skoro mrzlo. V noci ze soboty na neděli také
pršelo a tomu, jak to vypadalo v lese, napovídá i mapa svým názvem V močálech… Cesta byla
rozbahněná a vedla po prudké sjezdovce (mimo sezónu používané jako pastviny), a tak někteří
z naší skupiny orienťáků z JO neuklouzli a nespadli jen po blátě a do bláta. Naštěstí jsme
s Bárou měly pořádné boty! Jinak tyto nedělní závody probíhaly podobně jako minulý den s tím
rozdílem, že Bára už běžela svou kategorii D12 ve štafetě s Kájou Novotnou a Terkou
Rejholcovou a měla z nich nejlepší čas
. Já běžela ve štafetě ve stejném složení jako
v sobotu s Májou K. a Bárou Š. V neděli se mi běželo velice dobře, i když tam bylo několik
bažinek a potoků, které jsem musela překonat, a tak se mi podařilo v lese předběhnout jednu
soupeřku, což jsem zjistila až v cíli. Nakonec jsme tedy skončily na prvním místě. Potom jsme
už jen čekali na vyhlášení a na to až doběhnou ostatní z JO. Ještě před vyhlášením jsme si
zabalili věci a rozložili stan. Pak jsme šli na vyhlášení a po něm jsme šli lepší cestou, než když
jsme šli na shromaždiště, k autobusu. Následně už jsme jen jeli čtyři a půl hodiny domů.
(Omlouvám se za časté vyměňování písmen i/y na konci, ale neznamená to pravopisné chyby,
jen i-všichni z SCD JO a y-většinou jen já s Bárou nebo já a holky z naší štafety.)

Týna Matyášová

11.-12.5.2019 SAXBO 2019 + SASKÝ A JEŠTĚDSKÝ ŽEBŘÍČEK
– HSG TURBINE ZITTAU, SG ZITTAU SÜD, OK CHRASTAVA –
LÜCKENDORF – HEIDEBERG/VŘESOVÝ VRCH, ČESKÁ BRÁNA
Jako vždy nejprve pohled závodníka:
Dne 11.5. a 12.5. se konalo Saxbo 2019 v Lückendorfu. První den závod pořádali Němci
na mapě Vřesový vrch. Ten den od rána mrholilo a bylo zataženo. Když jsme přijeli, tak už tam
bylo docela dost lidí. Vzal jsem si popisy a převlékl se ve stanu.
Když jsem došel na start, tak jsem měl jen chvilku čas se protáhnout a rozcvičit. Vyběhl
jsem a vzal jsem si mapu H 14. Podíval jsem se na ni a hned vyrazil. Prvních pět kontrol jsem
našel bez obtíží, ale na šestou sem udělal menší chybu. Od šesté kontroly se za mě zahákoval
nějaký Němec a pak za mnou běžel až do konce závodu.
Když jsem doběhl a vyčetl jsem si tak jsem nechtěl věřit, že jsem druhý. A taky jsem tak
dopadl.
Druhý den závody pořádal náš klub. Udělal jsem všechny věci a šel na start s Markem
Sychrou. Cestou na start mi byla velká zima, ale pak jak jsem vyběhl, bylo mi hned příjemněji.
Tento závod se mi zdál lehčí, ale i tak jsem tam udělal chybu za dvě minuty.
Z cíle to bylo na shromaždiště pěkný kus cesty. Po cestě jsem potkal Šimona, s kterým
jsem došel až na vyčítání. Vyčetl jsem si a byl jsem první. Byl jsem hodně rád, a tak jsem to šel
hned říci tátovi. Poté jsem se průběžně chodil koukat na výsledky. A dopadlo to tak jak jsem
chtěl . Skončil jsem na prvním místě. Poté jsme začali balit stany a nakládat do auta.
Tento víkend jsem si fakt užil. :)

Karel Březina
A následuje povídání od osoby nejpovolanější – ředitelky závodu:

Saxbo 2019 – něco ze zákulisí
Využili jsme nabídku našich německých přátel a oba závody letošního Saxba opět
proběhly v Německu, stejně jako v roce 2018 na louce u Forsthausu poblíž Lückendorfu. Vedly

nás k tomu jednak naše problémy s povolením vstupu do lesa v „našich“ terénech, jednak tlak
Němců na včasné dohodnutí termínu. Naše stanovisko tedy bylo, hodně zjednodušeně,
následující: navrhneme termíny podle české termínovky a finální výběr necháme na našich
partnerech ze Žitavy; nabízíme několik našich oběhaných terénů včetně České brány, ale
mohou nastat problémy s povolením; pokud zajistíte povolení pro Českou bránu (prostor je na
území Německa), pak závod uspořádáme tam.
Prostor jsme si odsouhlasili stejný jako vloni, termín závodu pak vybrali Němci z našich
návrhů. Z pohledu české termínovky nebyla volba úplně ideální, protože ve stejné době byl
naplánován štafetový víkend s áčkovým sprintem v Šumperku. Ale na druhou stranu to byla tak
vzdálená lokalita, že by to nemělo zas až tak výrazně vadit. Jako další problém se ukázalo
měřítko mapy. Mapa Česká brána má totiž měřítko 1:7 500, pro kategorie DH20-21 však kvůli
rankingu musí být 1:10 000. Vloni jsme výjimku od soutěžní komise nedostali, a ačkoli se
složení komise letos obměnilo, tak po tom, co jsem si tam vyslechla vloni, jsem prohlásila, že
letos o výjimku žádat nebudu. Takže závod bude buď bez rankingu nebo pro kategorie DH2021 dáme mapu do desítky. Koncem roku 2018, když se dojednávala termínovka JO, se také
tvořila nová Pravidla OB. Ačkoli jsem protestovala, aby v Pravidlech byla striktně vymezena
měřítka map, hlavní autor si stál na svém. Takže jsem Tomáši Váchovi (předseda JO) hlásila,
že náš závod zřejmě nebude moct být součástí OŽ, protože nebude splňovat podmínku
Pravidel. Museli bychom totiž na desítku poslat minimálně kategorie DH16-21, což se nám moc
nechtělo.
Jenže zájemců o pořádání OŽ bylo málo, tak i přes to, že náš závod termínově kolidoval
se štafetovým víkendem (tedy neúčast mnoha žáků a dorostenců) a nesplňoval měřítko dle
Pravidel, jsem se po konzultaci s výborem klubu a po přemlouvání od předsedy JO rozhodla
závod do OŽ zařadit.
Po dalších mých připomínkách k Pravidlům se nakonec přece jen podařilo dopsat tam
ustanovení, které umožňuje použít jiné měřítko po odsouhlasení oblastní soutěžní komisí.
Takže stavitel Petr Kadavý poslal žádost o měřítko 1:7500 pro DH16-18, což nám bylo
schváleno. A desítka tak čekala pouze na rankingové kategorie.
Stavitele (Petr Kadavý a Janča Kubátová) i hlavního rozhodčího (Eliška Gorčicová) jsem
měla. Otevřený byl stále post ředitele. Protože mi vloni Zuzka Hradcová říkala, že bych jednou
měla dělat ředitelku, protože stejně velká část informací k závodům teče i přese mne, protože
jsem se tím už skutečně dost zabývala, protože shromaždiště v Německu znamenalo méně
naší administrativy, ale více konzultací s Němci, což zase probíhá přese mne, protože je pro
mne vždy velmi obtížné někoho přemlouvat, tak z toho nakonec vyšlo, že na post ředitele jsem
nominovala sama sebe.
Naštěstí se rychle obsadily posty vedoucích úseků a všichni se rychle zhostili svých
úkolů. Pomáhala i spousta dalších (např. shánění cen apod.).
Tradičně po uzávěrce přihlášek začaly chodit dohlášky, ale s tím jsme počítali. Trochu
jsem nepočítala s pár chybami na německé straně. Ty podle mne vznikly především tím, že
těch důležitých pořadatelů, co se závodu věnují nejen v den závodu, je tam opravdu velmi málo.
Takže místo abych v pátek včas dorazila ke skladu, snažila jsem se zjistit, jak je to s měřítky na
sobotní závod (v rozpise i pokynech byla pro některé kategorie uvedena jiná měřítka, než byla
použita na mapách). Dorazila jsem tak až na shromaždiště, kde už všichni pilně pracovali na
stavbě.
A co samotné závody? Podle výsledků v ORIS absolvovalo sobotní německý závod 819,
náš nedělní pak 934 závodníků. Počasí nám letos bohužel moc nepřálo, snad nejhůř bylo
v neděli ráno, když jsme se jako pořadatelé sjeli na shromaždiště. Než přijeli závodníci, tak se
to trochu zlepšilo. Vyčasilo se pak až na konci závodu. Snad i díky tomu přece jen někteří
zůstali i na naše nedělní vyhlášení. Kaňkou na společném víkendu bylo zrušení dvou kategorií
v sobotu (bohužel na německé mapě byla vytištěna jiná trať, k čemuž došlo při exportu dat pro
tisk). Třeba se nám do budoucna podaří naši spolupráci ovlivnit tak, abychom se pokusili
společnými silami chyby eliminovat. Samozřejmě k takovým chybám dojít může, ale už dlouho
se to nestalo a já moc doufám, že zase dlouho nestane. A taky že příště už nám zase bude
svítit sluníčko ;-)

Celkově snad závodníci odjížděli spokojeni a já ještě jednou děkuji všem, kteří se na
uspořádání těchto závodů podíleli.
A pro příští ročníky hledám vedoucí úseků, prosím hlaste se mi klidně už teď. Dlouho
dopředu potřebujeme mít především ředitele, stavitele a rozhodčí. Je nás v klubu dost, tak se
nebojte a ozvěte se mi, já už mám odředitelováno.

Dominika Pachnerová

DALŠÍ ČINNOST TELEGRAFICKY
☺

Rozrostli jsme se. Už nás není 130, nýbrž 131. Dodatečně jsme zaregistrovali mladou a
začínající zájemkyni o nás a náš sport – Aničku Karmazínovou z Chrastavy. První její
seznamovací akcí bylo soustředění ve Skokovech.

☺

SAXBO dopadlo díky zapojení většiny členů klubu výborně (skoro 1000 účastníků na
naší etapě), stánky s buchtami byly vyprodány, počasí bojovalo do posledního okamžiku,
a tak další výzva nás čeká v listopadu v podobě Pohárku. Ale to si asi ještě několikrát
připomeneme.

☺

Sezóna mapových tréninků byla zahájena, opět s využitím autobusu Šimon. Pro jeden
z nich byl připraven Danem Vejstrkem plánek Paradýzu, kde si borci zaskorelaufovali.

ZPRÁVIČKY
GRATULACE
Přišlo poštou 5.4.:
Ahojky všem,
jako správná babička hlásím, že jsem jí už počtvrté :-). Honzovi se narodila 27.3. ve 23,46 hod. holčička,
dlouhá 47 cm a lehká 2,625 kg. Celý život bude nosit jméno Klárka.
Hanka Vajcová
Jsme rádi, že se naše klubové řady stále rozšiřují o další a další přírůstky, už by pomalu mohli zavést na
závodech i kategorii kočárkovou. Klárce, mamince, taťkovi, babičkám, dědečkům přejeme hlavně
zdravíčko a pohodu, a brzy na závodech.

Na členské schůzi klubu byli i vyhlášeni a odměněni nejlepší sportovci, a že jich bylo.
Za nejlepší sportovní výsledky:

Katka Kašková
Zuzka Šaffková
Týna Matyášová
Alena Ševčíková
Pavel Pachner

Za licence A, B:

Markéta Pavlíková
Týna Matyášová
Bára Lipenská
Sofi Tomanicová
Karel Březina
Vojta Matyáš

Zvláštní ocenění za přístup k OB:

Tonička Březinová
Vendy Růžičková

Ocenění pro nejpoctivěji trénující mládež:

Vojta Tůma
Stela Tomanicová
Terka Klustová
Lucka Holanová
Zuzka Štveráková
Filip Kučera

A na co ani tentokrát nezapomeneme?
Že taky někdo v nejbližší budoucnosti oslaví narozeniny.
Červen
1.6.
5.6.
10.6.
10.6.
16.6.
22.6.
24.6.
25.6.
26.6.
27.6.
30.6.

Vojta Tomanica
Daník Krupka
Martina Valešová
Štěpán Danko
Matouš Just
Vašík Schröter
Martina Krupková
Michal Slavík
Jirka Vokál
Pavluška Vokálová
Jana Matyášová

Červenec
6.7.
7.7.
8.7.
9.7.
10.7.
12.7.
13.7.
16.7.
19.7.
23.7.
24.7.
27.7.
28.7.

Vojta Matyáš
Ája Němcová
Pavla Pavlíková
Ališka Lišková
Honza Březina
Eva Kadavá
Eliška Gorčicová
Víťa Houda
Anika Justová
Katka Kašková
Míša Krtičková
Honzík Gomolák
Michal Kočárek

Kromě narozenin oslaví i životní jubileum Pavluška, Míša a Michal Kočárků. Všem výše
jmenovaným letí velká gratulace!

AUTOR OBÁLKY
Tak se nám mezi autorky po dlouhé době vklínil kluk – Toník Lankaš. Nebylo to ale
zadarmo. Musel přislíbit, že se pokusí vyrazit na závodech taky do lesa, třeba s mamkou na
fáborky. Tak věřím, že ho brzy objevíme i ve výsledcích. Díky za obrázek.

DOPLNĚNÍ ADRESÁŘE
Doplňte si novou členku:
Anna Karmazínová, CHA 0853, Ještědská 333, 463 31 Chrastava

NOMINACE NA LODM 2019
Byla zveřejněna nominace žáků na Letní olympiádu dětí a mládeže:
D12: Lamačová Bára BOR0750; Chrástová Bára STH0857; náhr. Malá Anežka JIL0751
D14: Martanová Lea VLI0555; Matyášová Kristýna CHA0555; náhr. Matěásková Šárka

JIL0551
H12: Heczko Erik VLI0804; Třešňák Matěj JIL0701; náhr. Tomášek Prokop TUV0701
H14: Mairich Filip TJN0603; Hoetzel Hugo TUR0505; náhr. Habán Oliver VLI0600

CO VÁS ČEKÁ V KRČKOVICÍCH?
Náměty letošních sportovních OB táborů v Krčkovicích jsou následující:
29.6.-12.7. – 5.-9. třída – námět Trosečníci,
13.7.-20.7. – 1.-4. třída – námět Cesta z pekla,
21.7.-3.8. – 5.-9. třída – námět Ztraceni (Lost)

VZKAZY Z NAŠÍ STRÁNKY
Katka:
Velké díky Ivance G., Irče D. a Radimu S., kteří na OŽ 6.4. pomohli zraněné Barče L. Díky. :-)
06.dubna, 19:25

Eva L.:
Mockrát děkujeme i my rodiče zmíněné Barči Lipenské, doufám, že to nikoho nestálo umístění
na bedně :)
09.dubna, 14:51

VÝSLEDKY ZE SVĚTOVÝCH AKCÍ
SVĚTOVÁ ZIMNÍ UNIVERZIÁDA (LOB) – 2.-12.3.2019 – KRASNOYARSK,
RUSKO

Sprint
Ženy
Muži

1. Nenonen (FIN) 14,04, 2. Viatkina (RUS) 14,25, 3. Suutari (FIN) 14,41, 4.
Hančová 14,46, 23. Kubínová 16,30, 27. Firešová 17,19
1. Kiselev (RUS) 15,46, 2. Heimdal (NOR) 15,50, 3. Gorlanov (RUS) 15,57, 20.
Horvát 18,13, 24. Bartoš 18,39, 31. Matúš 19,21, 34. Vystavěl 20,11

Stíhací závod
Ženy
1. Viatkina (RUS) 31,38, 2. Suutari (FIN) 33,19, 3. Nenonen (FIN) 33,21, 8.
Hančová 34,45, 23. Kubínová 39,09, 26. Firešová 42,21
Muži

1. Gorlanov (RUS) 34,38, 2. Kiselev (RUS) 35,48, 3. Tuomala (FIN) 35,59, 11.
Horvát 38,04, 26. Bartoš 43,32, 30. Matúš 45,37, 36. Vystavěl 49,48

Sprintové smíšené štafety
1. RUS 47,39, 2. NOR 48,42, 3. FIN 48,54, 7. CZE (Hančová, Horvát) 50,26
Krátká trať
Ženy
Muži

1. Nenonen (FIN) 37,07, 2. Viatkina (RUS) 37,14, 3. Hančová 37,26, 24. Firešová
43,20, 25. Kubínová 44,06
1. Baklid (NOR) 35,25, 2. Gorlanov (RUS) 35,28, 3. Kiselev (RUS) 35,37, 8.
Horvát 36,59, 19. Matúš 38,44, 26. Bartoš 40,45, 30. Vystavěl 41,38

MISTROVSTVÍ SVĚTA V LOB – 19.-24.3.2019 – PITEÅ, ŠVÉDSKO
Klasika
Ženy

Muži

Sprint
Ženy

Muži
Krátká trať
Ženy

Muži
Štafety
Ženy
Muži

1. Alexandersson (SWE) 107,53, 2. Trapeznikova (RUS) 114,04, 3. Kechkina
(RUS) 114,40, 16. Hančová 129,36, 17. Šimková 133,31, 21. Neumannová 136,32
23. Mechlová 141,01
1. Lamov (RUS) 112,12, 2. Moholdt (NOR) 114,58, 3. Linnainmaa (FIN) 116,13,
16. Horvát 124,24, 18. Škoda 128,30, 20. Laciga 133,38, 31. Matúš 157,22

1. Alexandersson (SWE) 14,36, 2. Olsson (SWE) 15,04, 3. Kechkina (RUS) 15,06,
13. Hančová 16,26, 19. Mechlová 17,02, 21. Neumannová 18,01, 24. Šimková
18,48
1. Rost (SWE), Gorlanov (RUS) 15,35, 3. Khrennikov (RUS) 15,44, 11. Škoda
16,36, 14. Horvát 16,47, 20. Laciga 17,28, 43. Matúš 22,04

1. Kechkina (RUS) 44,52, 2. Alexandersson (SWE) 45,02, 3. Trapeznikova (RUS)
46,44, 10. Mechlová 48,09, 19. Hančová 50,45, 20. Neumannová 51,03, 21. Šimková 51,46
1. Rost (SWE) 52,36, 2. Heimdal (NOR) 52,41, 3. Schnyder (SUI) 52,47, 18.
Škoda 54,42, 22. Laciga 56,09, 23. Horvát 56,16, 31. Matúš 63,23
1. RUS 96,11, 2. SWE 99,25, 3. FIN 99,54, 6. CZE (Hančová, Šimková, Mechlová)
107,32
1. RUS 96,30, 2. SWE 98,44, 3. NOR 100,15, 5. CZE (Laciga, Horvát, Škoda)
107,52

JUNIORSKÉ MISTROVSTVÍ SVĚTA V LOB – 19.-24.3.2019 – PITEÅ,
ŠVÉDSKO
Klasika
Juniorky
Junioři

Sprint
Juniorky
Junioři
Krátká trať
Juniorky
Junioři
Štafety
Juniorky
Junioři

1. Vyatkina (RUS) 72,35, 2. Saalo (FIN) 74,23, 3. Rusakova (RUS) 75,00, 25.
Firešová 93,39
1. Mizonov (RUS) 86,31, 2. Mueller (SUI) 89,21, 3. Sazykin (RUS) 90,05, 12.
Hlaváč 97,19, 15. Hašek 98,28, 27. Nagy 106,41

1. Westin (SWE) 13,46, 2. Schagerstrom (SWE) 14,09, 3. Vyatkina (RUS) 14,16,
19. Hlaváčová 16,13, 24. Firešová 16,21
1. Mueller (SUI) 13,10, 2. Mizonov (RUS) 13,24, 3. Viippola (FIN) 13,26, 6. Hašek
13,55, 20. Hlaváč 15,00, 25. Nagy 15,37

1. Rusakova (RUS) 32,30, 2. Saalo (FIN) 32,41, 3. Vyatkina (RUS) 32,51, 22.
Hlaváčová 38,40, 24. Firešová 40,07
1. Baklid (NOR) 35,18, 2. Heimdal (NOR) 36,06, 3. Dorma (RUS) 36,16, 10.
Hašek 36,47, 17. Nagy 38,44, 23. Hlaváč 40,07
1. RUS 88,07, 2. SWE 94,20, 3. NOR 96,35, 6. CZE (Hlaváčová, Chrástová,
Firešová) 105,37
1. RUS 91,08, 2. NOR 92,01, 3. SUI 92,43, 6. CZE (Nagy, Hlaváč, Hašek) 102,05

MISTROVSTVÍ EVROPY DOROSTU V LOB – 19.-24.3.2019 – PITEÅ,
ŠVÉDSKO
Klasika
Dorostenky 1. Vorobeva (RUS) 59,16, 2. Hoskari (FIN) 60,04, 3. Karna (FIN) 60,55, 12.
Karlová 69,26, 18. Macholdová 73,56, 20. Chrástová 76,00, 24. Černá 81,17
Dorostenci

Sprint

1. Kostin (RUS) 63,34, 2. Ekstrom (FIN) 66,20, 3. Sokolov (RUS) 66,58, 12.
Štěrba 73,55, 16. Richtr 79,17, 19. Štefan 85,45

Dorostenky 1. Karna (FIN) 13,52, 2. Khrennikova (RUS) 13,57, 3. Hoskari (FIN) 14,06, 13.
Karlová 16,01, 14. Černá 16,12, 15. Chrástová 16,18, 22. Macholdová 17,12
Dorostenci

1. Ekstrom (FIN) 12,34, 2. Beliakov (RUS) 12,41, 3. Kostin (RUS) 12,42, 14.
Richtr 13,58, 19. Štěrba 14,41, 24. Štefan 15,49

Krátká trať
Dorostenky 1. Khrennikova (RUS) 25,49, 2. Giezendanner (SUI) 27,30, 3. Saranina (RUS)
27,36, 13. Macholdová 30,31, 14. Karlová 31,00, 17. Chrástová 31,39, 31. Černá
39,05
Dorostenci

1. Beliakov (RUS) 26,53, 2. Lundholm (SWE) 27,22, 3. Ekstrom (FIN) 28,12, 12.
Richtr 33,48, 13. Štefan 34,48

Štafety
Dorostenky 1. RUS 78,17, 2. FIN 81,11, 3. SUI 85,32, 4. CZE (Karlová, Černá, Macholdová)
91,12
Dorostenci

1. FIN 81,38, 2. RUS 83,37, 3. SWE 87,43, 4. CZE (Richtr, Štefan, Štěrba) 93,47

VOLNÉ PŘÍLOHY
☺

mapa z letošní naší saxbácké etapy – aktualizovaná Česká brána

ZAJÍMAVOSTI
ČEŠTINÁŘSKÉ POSEZENÍ č. 31
Dnes vás nebudu unavovat novými moudrostmi, ale vrátím se k minulému číslu, kde
jsem zájemcům zadala úkol: Kdo vymyslí nejméně 3 spojení, rčení…, kde se objeví boty nejen
v této, ale i v synonymní podobě.
Pár se vás našlo, kdo jste poslali správné odpovědi, chybné neexistovaly. Děkuji a
příležitostně odměním Jirku a Pavlu Vokálovy, Roberta Lipenského, Evu Bartákovou, Pavla
Pachnera, Radima Smetanu a Věru Bradnovou. Několik zajímavostí předkládám:
-NEJVÍCE ODPOVĚDÍ zaslal Pavel PACHNER (15) a Jirka Kryšpín VOKÁL (12). Ten také
zároveň použil i NEJVULGÁRNĚJŠÍ spojení (ale takový je život) : nasrat si do bot.
-Frekvence jednotlivých poslaných rčení:
6krát: udělat botu
5krát: koukala mu sláma z bot, prásknout do bot, znát jako své boty
4krát: měl boty z toulavého telete (kůže)
3krát: stát za starou bačkoru, teče mu voda do bot
2krát: černý (i krk) jako bota, natáhnout bačkory, být pod pantoflem, obout se do toho
1krát: byl si jistý v kramflících, bylo mu to platné jako holínky na Sahaře, otočil se na podpatku,
boty dělají člověka (uznávám, i když se spíše používá, že šaty dělají člověka), být bačkorou,
natrhnout někomu sandál, dostat kopačky, vyrůst z dětských střevíčků, prošoupat dřeváky, je
milej jako voda v botě, zaklepal bačkorama, je jako kocour v botách.
Na závěr použiji citát, který mi poslala Pavluška Vokálová. Jsou to krásná a pravdivá
slova Winstona Churchila: „Lež už letí světem, když si pravda teprve šněruje boty.“

Eva Kašková

ZAJÍMAVOSTI Z O-NEWS
V dnešních zajímavostech bych chtěl upozornit na dva miniseriály, které zde vycházejí
na pokračování.
První je třídílný a věnuje se ve třech pokračováních (14.3., 20.3. a 27.3.) zvířecí říši.
Autorem je Matěj Burda.

Handicapovaná zvířata
Zvířata volně žijící v přírodě se mnohdy dostanou do problémů a my, orientační běžci,
bychom měli jít přirozeně přírodě naproti a umět si v takových situacích poradit. V miniseriálu se
na problematiku péče o handicapovaná zvířata podíváme podrobněji. Jak tedy postupovat,
najdeme-li zvíře, které potřebuje naši pomoc?
V první části se dozvíme, kam se obrátit na pomoc, kdy zvíře potřebuje naši pomoc,
seznámíme se s obecnými zásadami pomoci volně žijícím živočichům, a co můžeme ve svém
okolí udělat pro volně žijící zvířata.

Ve druhém díle nás autor poučí, jak pomoci zraněným savcům – vysoké, šelmám,
divočákům, zajícům, králíkům, veverkám. V posledním pak popisuje, jak můžeme pomoci
zraněným nebo nemocným ptákům.
Druhý seriál je zatím neukončen a jeho autorka – naše Janča Kubátová – se věnuje
bylinkám.

Bylinky 1.díl: Jarní příval energie
Vítejte u prvního dílu našeho občasníku o bylinkách, které můžou zdravotně pomoci či
zpestřit stravu všem orientačním běžcům a nejen jim. V prvním díle si povíme něco o dvou
jarních, medvědím česneku a kopřivě.
Je zajímavé, že příroda po celý rok nabízí takové bylinky, které právě v tu dobu mají své
opodstatnění ve stravě. Skvělým příkladem je jaro, kdy v přírodě najdete zejména rostliny na
pročištění či imunitu, která trpí změnami teplot během dne. Tyto vlastnosti nám nabízí i dvě
bylinky, které si dnes v 1. díle představíme – medvědí česnek a kopřivu.
Dále Janča popisuje jednotlivé bylinky a jejich léčivé účinky. V závěru pak přidá pár
kuchařských receptů s využitím těchto bylinek.
Dosud vyšly tyto díly:
10.4. – Medvědí česnek, kopřiva
9.5. – Smetanka lékařská, smrk ztepilý, a povídání o českém medu

LITERÁRNÍ KOUTEK
VZPOMÍNKA NA VELIKONOCE
Velikonoční hodovačka by i letos pestrá (co chlapi neudělaj kvůli modrému vejci), posuďte sami:
Ve Tvých očích otázka:
z čeho že je pomlázka?
Tentokráte není z vrby
(už to vidím, budou drby).
Teď mi na ni navaž stužky.
A pomlázka? Ta je z hrušky!
Milan Pavlík (prozradil něco ze své alchymistické kuchyně)
Hody, hody, doprovody
Já mám boty plné vody,
vejce už mne neláká,
nalejte mi panáka (já ho ale nemůžu).
Jirka Barták (výměna vody za vodku)
Hody hody doprovody,
nemám zdravé obě nohy.
Kolem chalupy mi neběhej,
a vajíčko mi radši dej.
Jinak pomlázku zahodím a
berli na tebe vytasím.
Dan Vejstrk (velikonoční odpočinek maskovaný výronem)
Hody hody doprovody,
vystrč na mě svůj zadeček.
Vyšlehám tě do pohody,
za pár pěkných vajíček.
Pavlik Hradec (jde rovnou k věci, vlastně k pozadí)

Já jsem malý Pepíček,
skáču jako zajíček,
hop- hop-hop.
Na nic se mě neptejte
a hned mi něco dejte,
hop- hop-hop.
Pepa Čechlovský (maskován za velikonoční zvířátko)
Po roce zas ve Ferďáku
vyšlehám si opět ňáááků
velikánskou koledu,
vychlazenou od ledu.
Kryšpín (a jeho šifrované přání – ve většině případů
dopadlo na úrodnou půdu)
Hody hody babyka,
nadarmo se neříká,
abys byla pořád mladá,
a já vím, že to bys ráda,
proutkama ti nabančím,
možná ti i zatančím.
Chci za to jen maličko,
rum a nebo vajíčko.
Vojta Vokál (vzkaz přiletěl éterem z dálky)

Z NAŠEHO ARCHÍVU
Náš první rok existence pomalu končí, tak co tu ještě máme. Tak třeba intervijůůů Štěpky
a Vojty od Kryšpínů. (Chacháček 6/95)

12.11.1995

ZÁVOD NA OYBÍNĚ

Dostala jsem za úkol napsat zprávičku o dá se říci úplně posledních letošních
orienťáckých závodech, které se konaly 12.11.95 v Německu. Byla to spíš soutěž mezi Němci,
Borem a Chrastavou. A protože jsem minule měla úspěch s mojí anketou – jak u členů klubu,
tak i u tajných ctitelů a čtenářů z Liberce – rozhodla jsem se, že i nyní použiji stylu otázka –
odpověď. Na mé otázky odpovídá Vojta.
Š:
Jak už jsem napsala, závod se konal v Německu v Johnsdorfu (u Oybína) v menší
chaloupce u lesa. Všude kolem ticho, zima, mlha a tajemno, jen uvnitř rozpálená kamna a

převlíkající se orientační blázni, kteří se každou chvíli hodlají vydat do nemilosrdných rukou
mladé zimy. Líbila se ti tato atmosféra?
V:
Ano.
Š:
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 – start. První dvojice obdržela mapu a názvy skal, které mají
najít nejdříve na této okopírované turistické mapě v měřítku 1 : 10 000 (což dělalo spoustě lidí
problémy) a posléze i v terénu. Jak jste si vy dva (s Ondrou) poradili s tímto úkolem?
V:
Dobře.
Š:
Když se konečně podařilo na mapě najít všechny kontroly (spíše oblasti, kde by kontrola
mohla být), muselo se zvolit pořadí, v jakém se kontroly oběhnou. Jana a já jsme si zvolily
stejný postup jako Ondra a ty. Jak jste se cítili, když jsme vás měly o 3 minuty na první
kontrole?
V:
Blbě.
Š:
Terén byl kopcovitý s velikým množstvím skal a kamenů. Les byl místy poměrně
zasekaný, místy ale čistý s modřínovým jehličím na zemi, po kterém se dobře běželo. Chvílemi
skály nebo borovicové kopečky připomínaly Doksy. Půda byla zamrzlá, a tak se to dosti
smekalo, zvlášť v botách se špunty. Vyhovovalo ti počasí, terén a les?
V:
Jo.
Š:
A pak konečně závěrečné stoupání a cíl. Převléknout se do suchého a teplého. A potom
rychle na páreček, čajíček a kdo chtěl i na svařák, což všechno bylo zahrnuto ve startovném.
Startovné byla jedna láhev piva. Co si o tom myslíš?
V:
No, myslím si, že…
Š:
No myslíš zajisté, že na těchto závodech asi příliš nevydělali, ale to asi ani nechtěli. Spíš
pro nás chtěli připravit sranda závod, který měl být takovou rozlučkou se sezónou. Zato vy jste
na tom vydělali, když jste skončili jako dvojice na druhém místě na krátké trati a před vámi byli
pouze Žitaváci, kteří toto okolí znají. Ceny byly poměrně velkolepé: květina, diplom, ručník.
Myslíš, že jste mohli dopadnout ještě líp?
V:
Ne.
Š:
Skončili jste každopádně nejlépe z Chrastaváků a vůbec z Čechů nejenom na krátké trati
(na dlouhé trati byli nejlepší Češi osmí). A myslím, že jste byli doma přivítáni s nadšením. Máš
ještě nějaké připomínky k závodu?
V:
Ne.
Š:
Závěrem chci říci, že musíme našim německým přátelům poděkovat za skvělý závod a
za příjemnou atmosféru, kterou svými úsměvy a přátelstvím do tohoto studeného dne vnesli.
Také děkuji tobě za plodný rozhovor.
V:
Hmm…

Štěpka Vokálová
Jana = Řepková
Ondra = Horáček

A o čem jsme psali v Chacháčku před 10 lety?
Dobře víme, že Janča Kubátová je silně zaháčkovaná v blížícím se mistrovství světa
v OB. Ale už před desetiletím pod jménem Valešová se podobné akce zúčastnila, i když
v trochu jiném sportu (ale jen trochu jiném). (Chacháček 2/2009)

18.2.-1.3.2009
MISTROVSTVÍ
LYŽOVÁNÍ – LIBEREC 2009

SVĚTA

V KLASICKÉM

Když mě Kryšpín poprosil, jestli můžu napsat pár řádků o dobrovolničení na MS v Liberci,
lekla jsem se. Jak popsat 14 dní plných nových setkání, zajímavých lidí, ale i paradoxů? Na
pomoc při MS jsem se upsala již před 3 léty a po odvolání Romana Kumpošta jsem chvíli
váhala, jestli pokračovat. Dneska s týdenním odstupem jsem ráda, že jsem vydržela a mohla
pomáhat. Vidět špičkové sportovce zblízka, trošku nahlédnout pod pokličku světového sportu,
poznat lidi se stejnými zájmy a snad trochu i závodníky - s tím šel do toho asi každý :-). Myslím,
že kdo alespoň trochu chtěl, mohl zažít od všeho trochu. Už dneska ráda vzpomínám na norské
fandy (nezapomenutelný pán v losí kůži a parozích, fandové s vikingskou helmou...), na milé
sportovce (Kuba Janda, Gregor Schlierenzauer, Milan Šperl, že Ájo ?:-)) nebo na naši partu v
marketingu (24 hodinová akce) ...
Neříkám, že nám bylo vždycky veselo. Někdy trochu vázla komunikace mezi vedením
(OC) a vedením (FIS), jindy zase kluci místo slíbených krásných lyžařských bund vyfasovali
ošklivé zimní pršipláště nebo jsme museli bourat 2 denní práci....
Vše nakonec vždycky zachránil nějaký ten vtípek nebo flaštička placatice (dovezená
šéfem, ale PŠŠŠT!).
Prostě si myslím, že těch 14 uplynulých dní na libereckém šampionátu nebylo
ztracených, ba naopak :-). Možná o tom svědčí i to, že s Ájíkem přemýšlíme o Val di Fiemme
2013. Přidá se někdo ?

Dobrovolnice Janča
P.S.: Na prověření vašich znalostí posílám malou křížovku, hlavně se nesmějte tajence.., nic
jiného mě nenapadlo:-)

1. vítěz skoků na malém můstku
2. firma lyží, se kterými závodí Lukáš Bauer
3. jméno maskota
4. bez čeho by žádný účastník MS nejel
5. příjmení nejúspěšnější ženské běžkyně MS
6. křestní jméno norského trojnásobného šampióna
7. zkratka organizačního výboru (z angličtiny)
8.
A už tu máme jaro!

OKÝNKO KB
VETERÁNSKÉ VELIKONOCE
aneb

Aby byl v těle zdravý duch (Miroslav Tyrš)
Velikonoce tráví veteráni z OKCHA tradičně v nějaké chatě či penzionu, kde se soustředí.
Letos (2019) jsme opět po dobré zkušenosti z loňska (2018) trávili krásné chvíle ve
Ferdinandově u Hejnic, kde se jaro každým dnem posouvalo vzhůru po svazích Jizerských hor.
Dopoledne jsme se rozprchli po okolních lesích a pokoušeli se najít nějaké kontroly, odpoledne
po skupinkách výlety a večer jsme se opět soustředili uvnitř budovy. Kromě starších veteránů
tam byli i mladší veteráni, neveteráni (tj. budoucí veteráni), děti a nemluvňata (teď nemyslím
nejstarší veterány v době, kdy noc přestávala být mladá, ale skutečná nemluvňata).
Naše rodina dostala za úkol připravit trénink, kde na každé kontrole bude mapa, která
běžcům napoví, kam běžet po nalezení správné odpovědi na záludnou otázku. V nabídce byly
ještě další dvě odpovědi, které běžce zavedly na kontrolu pouze s fáborkem, ale bez mapy
s další otázkou, která by běžce nasměrovala na další kontrolu. Správné odpovědi byly občas
(skoro vždy) tak překvapivé, že si často oběhli závodníci více kontrol, než našli tu správnou.
Někteří to zahrnuli do taktického plánu, že obíhali všechno v nějakém optimálním pořadí. A tak
se všichni dozvěděli, že Charbinská ulice v Liberci není pojmenována ani po ukrajinské a
běloruské řece Charbině (neexistuje), ani po sibiřském městu Charbinsk (neexistuje). Že
Wágnerův cyklus čtyř oper Prsten Nibelungův netrvá ani 6,5 h ani 10,5 h, ale mnohem déle.
Který z roků 1600, 1800 a 2000 neměl 29.únor, tj. nebyl přestupný? ( Přestupný je každý rok
dělitelný čtyřmi, ale není dělitelný stovkou. Pokud je ale dělitelný 400, tak přestupný je. Příklad
výjimky z výjimek.) Dále zjistili, že 2 q ani 4 q na nejtěžšího člověka planety Země nestačí,
(někteří se i dozvěděli, co to je to q), že Emil Jakub Frýda známý jako Jaroslav Vrchlický (mj.
první český básník nominovaný na Nobelovu cenu) se nepřejmenoval ani po brdské vesnici
Wrchlitze (neexistuje a neexistovala) ani po brdském vrchu Lidský (soudím, že také neexistuje).
Dále co odpověděl Josef Švejk lékařům v blázinci na otázku, kolik je 12 897 krát 13 863, že to
není problém početní, ale literární. A že lékaři nemají ve znaku Aeskulapovu hůl ani s hadem
ani s obvazem, ale s něčím jiným (potvrdila to i Martinka Valešů, že jim to říkali i na
přednáškách). A také že největším exportérem ledového vína není ani Chile ani Grónsko (ale
ani Francie, Itálie, Španělsko, Kalifornie, Brazílie, Argentina, JAR, Austrálie, Nový Zéland,
dokonce ani Spojené vinařské závody antarktické).
Největší emoce vzbudila otázka č.4: Co bude na Zemi vážit více: železná krychle o
hmotnosti 1 tuny nebo krychle z balzového dřeva a hmotnosti 1 tuny? Někdo si otázku vyložil
jako variaci na otázku o tíze kila železa a peří, kterou trápí dědečkové vnoučata. A zapomněli
na dobré vychování, že tíha není hmotnost a že Archimédův zákon platí i pro plyny, tedy že
nejen voda nadlehčuje, ale i vzduch. A tak zatímco tuna železa je nadlehčována silou cca 1,5
N, tuna balzového dřeva s hustotou 100 kg na kubický metr má objem 10 kubických metrů, a je

tedy nadlehčována silou asi 120 N. To odpovídá tíze asi 12 kg. (Vše se odehrává na Zemi, jak
je v otázce.) Pro koho je to moc složité, názorným vysvětlením, „co je těžší“, je poznámka Pavla
Pachnera: tak si zkuste hodit na nohu kilo železa nebo kilo peří. (Zde obrázek: představte si
vězně s dvacetikilogramovou koulí u nohy a druhého s dvacetikilogramovou peřinou.)
Tím chci říci dětem: dávejte ve škole (veteráni na Univerzitě třetího věku) pozor a hlavně
přemýšlejte. Vše nevygůglíte nebo nebudete vědět, co jste vygůglili. Nebo se dozvíte, že např.
Hanzelka dal upálit v Košicích Husáka. Což je informace v podstatě správná, až na to, že to
nebylo v Košicích, ale v Kostnici, že to nebyl Husák, ale Hus a že to nebyl Hanzelka, ale
Zikmund.
Mě osobně nejvíc zklamala otázka, kdy byl založen KB. Na tu nenalezl odpověď ani jediný
běžící člen JB z KB. (Kvůli GDPR neuvádím celé jméno, ale kdo by nevěděl, jedná se o Jirku
Bartáka). On se sice vymlouvá, že to nezakládal, ale vsadím se, že kdo a kdy napsal
Komunistický manifest, to si pamatuje, i když u toho taky nebyl. Asi budeme muset udělat v KB
prověrky. Ale kdo by seděl v komisi?
Pozn.:

Košice (Kaschau, Kassa) – východoslovenské město
Husák Gustáv – bezvýznamný politik v éře Karla Gotta
Hus – to se ví, i Kostnice
Hanzelka Jiří – cestovatel (a varhaník), s Miroslavem Zikmundem objeli v osobním
automobilu Tatra v letech 1947-1964 „celý svět“, po roce 1968 jim jejich rejdy
zatrhl bezvýznamný politik.
Zikmund (Lucemburk) – brácha Václava IV. – šelma ryšavá
Miroslav Tyrš (vl. jménem Friedrich Emanuel Tirsch) – čeký národní obrozenec
(něco jako polární výprava vedená Čechem Karlem Němcem) a zakladatel Sokola

zapsal: MP z KB
člen prověrkové komise KB

VZDĚLÁVACÍ KOUTEK
JAZYKOVÝ POSED č. 126
V minulém Posedu jste se potýkali s technickými výrazy, a kdo si s nimi potykal, dospěl
k řešení LUMBERJACK neboli DŘEVORUBEC. A to bylo správné řešení. Na nás pak zbyla ta
jednodušší část, a to vylosovat tři výherce, aby si odnesli nůžky. Jsou to Věrka Bradnová,
Pavel Pachner a Zdeněk Sychra a gratulujeme.
A teď si proklepneme autaře a samozřejmě nejen je.
Všichni jezdíme autem, tak si procvičíme slovíčka, která se auta týkají. Pokud doplníte
křížovku správně, přečtete tajenku shora dolů v označených políčcích.

SOUTĚŽNÍ KOUTEK
ZÁHADY A HLAVOLAMY
Seriál jsme zahájili klasickým sudoku, a to ve dvou variantách. Pro řadu lidí to nebyl
problém, a tak jsme mohli vylosovat tři luštitele, kteří získali třetí číslo měsíčníku Sudoku mini.
Těmi šťastlivci jsou Eva Bartáková, Zdeněk Kadavý a Eva Lipenská. A k jakému výsledku
jste se měli dobrat?
Klasické sudoku – řešení

A pokračujeme dál. Jirka Barták pro vás přichystal těžší varianty sudoku, a to
nepravidelné a součtovku. Stačí poslat dva prostřední řádky a sloupce, abyste neměli problémy
s odesláním celého řešení.

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

Součtovka (Obr. 2)
Vyplňte tabulku čísly 1 až 6 tak, aby se stejná čísla neopakovala v žádném řádku,
sloupci, ani v tučně ohraničených oblastech. Malé číslo v oválu udává součet dvou sousedících
čísel

Obr. 1

Obr. 2

SOUTĚŽ PRO FŠECHNY
Poznat listy stromů nebyl problém, a tak všechny odpovědi byly 100%ně správné. A
ceny v podobě hracích karet mají doma Eva Bartáková, Tonča Březinová a Šíma Sychra.
A co dál?
Protože máme v klubu řadu zdravotnic a spoustu dalších s kladným vztahem ke
zdravotnictví a zdravotnicím, zkuste rozpoznat objekty lékařských oborů. Můj vztah je zřejmě
dobrý, protože jsem test absolvoval bez ztráty kytičky. A co vy?

1. DERMATOLOGIE
2. KARDIOLOGIE
3. NEFROLOGIE

4. ORTOPEDIE
5. PNEUMOLOGIE
6. UROLOGIE

ZNÁTE JE?
Otázka v minulém Chacháčku zněla: Jak se jmenuje skupina skal na hranici
s Německem?
Správná odpověď zní: Jihozápadně od Sedleckého Špičáku a Kohoutího vrchu se
nachází skupina skal zvaná ČESKÁ BRÁNA. Jestli vám to něco připomíná, tak je to název
loňské a letošní saxbácké mapy. Sešlo se opět přehršel správných odpovědí, a tak jsme mohli
rozdávat. Tentokrát ceny ve tvaru hrnků získali Jirka Barták, Honza Březina a Tomáš Danko.
A teď něco na rozšíření vědomostí.

Skalní útvar Česká brána – je mohutná dvojice k sobě skloněných
pískovcových skal, mezi kterými prochází již nepoužívaná vozová cesta
(údajně stará zemská stezka z Čech do Lužice) a státní hranice, kterou
vyznačují novodobé hraniční znaky a starobylé kříže s písmenem Z
(Zittau) a letopočtem 1831. Vyšší z dvojice skal již leží v Německu.

Sedlecký Špičák – zalesněný vrch (544 m), tvořený druhohorními pískovci a slepenci, které
byly vyzdvihnuty působením sil lužického zlomu. Kámen byl zde těžen v několika lomech do
poloviny 20. století. V jednom z nich je vytesaný letopočet 1911 s iniciálami A.E. Na jihu je
spojen mělkým sedlem se sousední Popovou skálou.
Kohoutí vrch – leží v pokračování hřebene Popova skála a Sedlecký Špičák. Na jeho vrcholu
(535 m) se nachází skalní vyhlídka, která nabízí krásný výhled do údolí Bílého potoka a
Žitavské pánve. Rovněž i na hrádecký areál Kristýna a Hvozd. Na severním úpatí až do roku
1948 stál populární turistický Hostinec na Kohoutím vrchu (též podle majitele Volkertova
bouda).
A vracíme se do Českého ráje.
Jižně od Turnova při procházce můžete vystoupat na skalní vyhlídku Hlavatice. Od ní pak
jihovýchodně určitě navštívíte hrad, který leží vzdušnou čarou 2,7 km od zámku Hrubá Skála, 4
km od zámku Hrubý Rohozec, 14,4 km od zámku Mnichovo Hradiště, 8,3 km od hradu Kost a
5,4 km od zříceniny Rotštejn.

Jak se jmenuje hrad kousek od Hlavatice?
Kdo neví, musí si vzít mapu a kružítko.

Hlavatice historická a současná

ORIENŤÁCKÝ ZPĚVNÍK
ČASY SE MĚNÍ
(Nezmaři)
G
Emi C
G
1. Svět mění svou tvář a den stíhá den,
C
Ami
D
jenom blázen ostatním v cestě by stál,
G
Emi C
G
a ráno slunce zahání sen,
C
Ami
D
jednou dokraluje i ten největší král.
D7
D7/C
D7/H
D7/A
R: Vždyť všichni, kdo vidí, jdou po cestě dál,
G
CD GCGD
ztrácí krok ten, který chvíli stál.
2. A od města k městu ta cesta směr má
a v každým žije se o něco snáz
a poznání hořký nám tahle pouť dá,
ta hořkost teď zůstává navěky v nás.
R:
3. Kdo v čele šel, bouřlivě oslavoval,
zůstal stát a ostatním pyšně se smál,
však dřív, než se z oslavy vzpamatoval,
zase poslední na konci zástupu stál.
4. Na na na ...
R:

A ještě jednu od Kapitána Kida i s obrázky:

A CITÁT NAKONEC…
Albert Einstein:
Existují tisíce způsobů, jak zabít čas, ale žádný, jak ho vzkřísit.

A PŘÁNÍ NAKONEC…
Léto, a s ním spojené prázdniny a dovolené jsou už za humny, tak co nás čeká?
Tak třeba usmívající se sluníčko, azurové nebíčko nad hlavou, čisťounká modrá
osvěžující vodička, létem provoněné lesy a klasy na polích, nádherné a daleké výhledy do
všech světových stran, příjemně propocená trička při lesním závodním pohybu a kufry naplněné
vakuem. A taky bezvadné setkávání s Klubačkami a Klubáčky na závodech či jiných podobných
akcích (a třeba i s námi).
Kryšpíni

