
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



DENÍČEK  
 

25.1.2020    NOVÝ ROK ZAČÍNÁ 
 
 Máme nový rok a jak nejlépe začít? No typicky – přece Silvestrem. A tak jak dobrým 
zvykem bývá už po řadu let, opět jsme se sešli (a tentokrát opravdu v hojném počtu) u myslivců 
ve Vítkově. Hodnotných darů do tomboly byla velká hromada (a až na Kámasútru se žádný 
z předešlých roků neobjevil), stoly se prohýbaly pod náporem donesených potravin (i ty byly 
letos čerstvé), kalíšky bylo stále čím plnit (a kým vyprazdňovat) a příjemnou atmosféru 
doplňovala klubová kutálka Ja+Mi. A i ten půlnoční přípitek proběhl skoro až o půlnoci. Tak ať i 
ten celý letošní rok je stejně veselý a pohodový jako jsme ho zahájili. 
 

 
 
 

8.-9.2.2020    MISTROVSTVÍ ČR V LOB VE SPRINTU A NA 

KLASICE – SK STUDENEC – REJDICE - VYSTRKOV, BÍLÁ 

SKÁLA   
 
 Sníh téměř nikde, lyžovat se pořádně nedá a zatím mám 
naježděno víc na koloběžce než na lyžích. Ve středu 5. února se 
má rozhodnout, jestli se budou první letošní LOBy konat. 
Vzhledem k podmínkám si ani nepřipouštím, že by se závody 
uskutečnily. Večer otvírám web a zděšeně pročítám zprávu o tom, 
že závody jsou připraveny. Jelikož je LOBů za sezónu opravdu 
málo, je téměř každý mistrovstvím republiky, a tak mě v sobotu 
čeká MČR ve sprintu a v neděli MČR na klasice. 
 Co teď? Za Chrastavu jsme přihlášeni dva, ale Tomáš 
Polák je po nemoci, takže nejede. No, do Rejdic snad sama trefím 
a nějak to objedu. Co čert nechtěl, ještě mě v pátek v práci začíná 
pěkně bolet v krku, o víkendu už je z toho kašel a pořádná rýma. 
S heslem „Co tě nezabije, tě posílí.“ vyrážím na své první LOBy po 
dvou letech. 
 Sobotní štafety vynechávám (Musela bych jet všechny 

úseky sama.) a přijíždím až na odpolední sprint. Ten je namotaný na loukách a dává mi pěkně 
zabrat – mapově i fyzicky. Část trati se motáme mezi sjezdaři na paseckých sjezdovkách. Ještě 
že to nebylo moc dlouhé, bohatě mi to stačilo. 



 Nedělní závod už je mnohem víc o lyžování. Tratě jsou namotány na lyžařských cestách 
kolem Štěpánky. Jedna z nich je pěkně ledovatá, a tak se tam plácám, jak kdybych na tom stála 
poprvé. Všichni mají ale stejné podmínky, takže zatínám zuby a jedu. Všude se motá dost lidí a 
síly docházejí.  
 Nakonec jsem ráda, že jsem závody neodpískala. Pěkné zpestření zimy, kontakt 
s mapou, setkání s lidmi, které jsem dlouho neviděla, navíc jsem ustála bezkontaktní ražení a 
nejsem disk, takže co víc si přát. Snad jen pro příště víc sněhu a zdraví. 

 Katka Kašková  

 
 

15.-16.2.2020    MISTROVSTVÍ ČR V LOB NA KRÁTKÉ TRATI 

+ ČESKÝ POHÁR V LOB – SLAVIA LIBEREC ORIENTEERING – 

HARRACHOV – PILSKÁ CESTA, HARRACHOV 2020  
 

15.-16.2.2020 se konal LOB v Harrachově. Závody byly v sobotu a v neděli, v sobotu se 
jela krátká trať a v neděli klasika. První den se jelo na mapě 1:7500 a druhý den bylo měřítko 
1:10000. 
  V sobotu, když jsem startoval, tak mi nešla dát do mapníku mapa, a to mě zdrželo a 
rozhodilo. Jakmile jsem vyjel, už jsem byl pomalejší a pak jsem ještě víc ztrácel. Měli jsme 9 
kontrol, od první až do sedmé kontroly jsem jel celkem bezchybně, ale na osmou kontrolu jsem 
mapoval strašně dlouho, a to mě nejvíce zpomalilo. Nakonec jsem skončil 14. 

V neděli jsem dal do mapníku mapu správně. Jakmile jsem odstartoval, tak jsem jel 
bezchybně a rychle až do cíle, akorát jsem někde pomaleji mapoval, to mě trochu zdrželo a tak 
jsem skončil 3. 

Závody se mi moc líbily a chtěl bych tam jet ještě jednou. Byly to krásné závody. 

   Tomáš Polák 

 

   
 
Vítězka Katka Kašková a Tomáš Polák na pěkném 3. místě  
 
 

27.2.2020    ČLENSKÁ SCHŮZE OK CHA 
 
 Když je závodní pauza, je dobré se občas sejít. A tak jsme se sešli v chrastavském 
CVAčku na pravidelné schůzce, abychom se pochlubili a pochválili, co jsme v loňském roce 
dokázali, nastínili si lákavou budoucnost, odměnili ty nejlepší z nás, a taky si trochu popovídali, 
pojedli, popili, a tak podobně. Ti, co tam byli (a byli jsme opět usnášeníschopní na první pokus), 
vědí, ti co nebyli, ještě nevědí, ale dozvědí se na naší webové stránce. 
 



DALŠÍ ČINNOST TELEGRAFICKY 
 
 Opět jsme se rozrostli, je nás 135 zaregistrovaných, o tři víc než vloni. Opustilo nás 8 

klubáků – z těch starších Ondra Bek (prý dočasně), 3 Houdovi (pouze Víťa vytrval), pak 
mladej Honza Gomolák (táta zůstal), Honzík Klust (Terezka zůstala), a malý holky Anička 
Karmazínová a Áďa Vítková. Nových kousků je 11 – nové děti a další dva rodiče – Zuzka 
a Kuba Tučkovi (známe je z klubového Silvestra). Nejmladší je CHA 1951 – Rozárka 
Vejstrková, těsně před ní CHA 1950 – Majda Ježková.  

 
 Další pokusy o získání financí pro naši činnost. Požádali jsme o finanční příspěvek 

MŠMT, LK, město Chrastavu a nadaci Severočeská voda. Věříme, že něco do naší kasy 
kápne.  

 Květnové SAXBO jede, dále ve Zprávičkách jsou uvedeny některé hlavní funkce. 

 
 Dorazilo objednané klubové oblečení a probíhá jeho rozdílení (samozřejmě těm, kteří si 

ho objednali). 
 Někteří z našich řad nezalezli do zimních brlohů a zúčastnili se několika Bor cupů. 

Největší účast byla na liberecké městské etapě.  

 
 Eva Kašková představila dokončenou Klubovou kroniku 2018 na Silvestru a Členské 

schůzi, na roce 2019 usilovně pracuje. Děkujeme ji za její čas, fantazii a trpělivost při 
sbírání podkladů. Jirka Barták naskenoval nejstarší Kroniku 1995, můžete si ji 
prohlédnout na naší webové stránce v rubrice Chacháčky, úplně na konci pod rokem 
1995. 

 
 
 

ZPRÁVIČKY  
 

GRATULACE  
 

Jistě mnoho z nás zajímá, s kým budeme v nejbližší době něco oslavovat. Touhu 
gratulantů uspokojím hned následujícími řádky.  
 
V dubnu se narodili: 
 
1.4.  Šíma Sychra   
3.4.  Pavel Schröter 
3.4.  Honza Gomolák 
3.4.  Honza Vajc 
7.4.  Josefina Tea Kopřivová 
8.4.  Zuzka Brozová  
10.4.  Irča Danková 
12.4.  Tom Hlubuček  
14.4.  Lukáš Ježek 
15.4.  Elis Štveráková 
21.4.  Sam Just 
27.4.  Bára Lankašová  
28.4.  Zuzka Štveráková  
30.4.  Eliška Subá 



V květnu se narodili: 
 
3.5.  Zuzka Šaffková      
3.5.  Ivan Vydra  
4.5.  Tomáš Danko 
5.5.  Terka Koloušek Prokopová  
13.5.  Sofi Tomanicová  
20.5.  Libor Matyáš  
21.5.  Katka Čulíková 
22.5.  Robert Lipenský  
22.5.  Tom Polák 
22.5.  Markétka Funková 
 

Své kulatiny pak postupně oslaví Irča, Elis, Sam, Bára a Eliška. Kulatým, i samozřejmě 
všem ostatním posíláme velkou gratulaci a těšíme se na ty oslavy. 
 
 

AUTOR OBÁLKY  
 
 První obálku v tomto roce nám připravil Vojtík Lankašů (prý mu pomáhala babička Eva, 
ale tomu moc nevěřím) a moc mu za ni děkujeme. Kdo se přidá? 
 
 

PŘÍJMY A VÝDAJE 
 
 Jak dopadl loňský rok po finanční stránce máte ve vložené příloze – po dlouhé době se 
na konci objevilo znaménko, které tak neradi vidíme – mínus. Uvidíme, jestli se letošní rok 
polepší.   
 Další výdaje:  základní členský příspěvek svazu - 1 000,- Kč 
    poplatek za registraci   - 10 540,- Kč 
 
 

SAXBO 2020 
 

Parta pro úspěšné zvládnutí naší jarní pořadatelské akce ve dnech 1.-3.5. se tvoří: 
 
český ředitel:  Dominika Pachnerová  
asistentka: Eva Lipenská (bude především organizovat obsazení pozic) 
 
Další dojednané pozice jsou: 
sobota:  
stavitel: Petr Kadavý 
hlavní rozhodčí: Jarda Polák 
start: Eva Bartáková 
cíl: Verča Poláková 
IT: Zdeněk Sychra 
prezentace: Pavla Vokálová 
shromaždiště: Tomáš Danko (ten to ale ještě neví) 

 



ŽEBŘÍČEK AKTIVITY 2019 
 
 Jako každý rok, kdo se přiznal ke své aktivitě pro klub, byly mu přiděleny body, které 
lehkým přepočtem promění v penízky. Rovnice je jednoduchá: 1 bod = 20 Kč. A teď tabulka pro 
počtáře: 
 
Honza Březina  8 
Míša Březinová  12 
Štěpán Danko  8 
Tomáš Danko  12 
Irča Danková  6 
Štěpka Diener  22 
Ruda Kaška   34 
Eva Kašková  81 
Katka Kašková  17 

Bára Lipenská  2 
Eva Lipenská  8 
Robert Lipenský  6 
Ája Němcová  20 
Dominika Pachnerová 44 
Zdeněk Sychra  20 
Jirka Vokál   68 
Pavluška Vokálová 86 

 
 Díky a ostatní se taky mohou příští rok přidat. Stačí jen popsat svou aktivitu a Bára 
Lankašová vám to pěkně spočítá. 
 
 

KONTAKTY 
 
 V příloze máte aktualizovaný seznam Klubaček a Klubáčků, kteří byli letos 
zaregistrováni. Zároveň jsme se ho snažili zaktualizovat dle došlých podkladů. Kdo tam má 
chybu, protože nereagoval před vydáním, má smůlu. V další příloze máte telefonní seznam.   
 
 

INFORMACE ZE ZPRAVODAJŮ ČSOS 1 A 2/2020 
 
 5. ročník  Světového dne orientačního běhu (WOD) proběhne v týdnu 13.-19.5.2020. 
 Úrazové pojištění členů pro rok 2020 je i nadále uzavřeno s pojišťovnou VZP, a.s.  
 Pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů zůstává i nadále uzavřeno s pojišťovnou 

Kooperativa pojišťovna, a.s. 
 Cestovní pojištění členů s 20% slevou nabízí nově Kolumbus u pojišťovny Kooperativa. 
 Byla prodloužena smlouva s firmou TOI TOI za stejných podmínek jako v roce 2019. 
 27.5.2020 proběhne krajské kolo Přeboru škol v OB, pořádat bude pro náš kraj TJ 

Turnov. Celostátní finále je pak 10.6.2020 v Prostějově.  

 
 

VÝSLEDKY ZE SVĚTOVÝCH AKCÍ  
 

VETERÁNSKÉ MISTROVSTVÍ SVĚTA V LOB – 10.-19.1.2020 – 

SEEFELD, RAKOUSKO (součást Zimních světových her veteránů 

Innsbruck)  

 
Sprint  
D 30 1. Ritter (GER)  21,23  H 30 1. Belomazhev (BUL)  18,08 
D 35 1. Kappenberger (SUI)  27,03  H 35 1. Laciga (CZE)   20,32 
D 40 1. Bolliger (SUI)   26,23  H 40 1. Kohlschmidt (GER) 20,40 
D 45 1. Von Gaza (GER)  28,04  H 45 1. Khrennikov (RUS) 16,50 
D 50 1. Toivonen (FIN)  21,33  H 50 1. Lindmark (SWE)  19,14 
D 55 1. Malkova (GER)  31,41  H 55 1. Makinen (FIN)  19,39 



D 60 1. Pelto Huikko (FIN) 21,26  H 60 1. Peltonen (FIN)  18,47 
D 65 1. Troesse (GER)  28,27  H 65 1. Maennel (GER)  19,22 
D 70 1. Svistun (RUS)  23,29  H 70 1. Saarinen (FIN)  15,46 
D 75 1. Vershinina (RUS) 21,54  H 75 1. Kesti (FIN)   25,42 
D 80 1. Tahvanainen (FIN) 34,56  H 80 1. Conrad (GER)  21,26 
 
Klasika  
D 30 1. Stryzhak (UKR)  82,44  H 30 1. Belomazhev (BUL) 66,26 
D 35 1. Kappenberger (SUI) 65,10  H 35 1. Masnyy (RUS)  74,33 
D 40 1. Bolliger (SUI)  59,35  H 40 1. Kohlschmidt (GER) 80,50 
D 45 1. Chuprikova (KAZ) 73,39  H 45 1. Khrennikov (RUS) 40,01 
D 50 1. Perkkalainen (FIN) 55,10  H 50 1. Lindmark (SWE)  41,13 
D 55 1. Malkova (GER)  57,57  H 55 1. Lystad (NOR)  48,28 
D 60 1. Pelto Huikko (FIN) 46,33  H 60 1. Peltonen (FIN)  55,01 
D 65 1. Niemi (FIN)  37,16  H 65 1. Maennel (GER)  53,55 
D 70 1. Brearley (ITA)  35,13  H 70 1. Lehtinen (FIN)  39,46 
D 75 1. Crawford (USA)  34,08  H 75 1. Hanhela (FIN)  51,22 
D 80 1. Tahvanainen (FIN) 73,08  H 80 1. Conrad (GER)  53,23 
       H 85 1. Suutari (FIN)  83,38  
 

 
 
Krátká trať 
D 30 1. Stryzhak (UKR)   57,54  H 30 1. Belomazhev (BUL) 35,31 
D 35 1. Kappenberger (SUI) 51,11  H 35 1. Laciga (CZE)  36,31 
D 40 1. Bolliger (SUI)  45,21  H 40 1. Odegard (NOR)  40,29 
D 45 1. Ragona (ITA)  41,18  H 45 1. Khrennikov (RUS) 30,28 
D 50 1. Perkkalainen (FIN) 29,21  H 50 1. Virtanen (FIN)  36,40 
D 55 1. Rutz (SUI)   32,02  H 55 1. Makinen (FIN)  36,15 
D 60 1. Pelto Huikko (FIN) 24,30  H 60 1. Peltonen (FIN)  36,20 
D 65 1. Holmgren (SWE)  34,17  H 65 1. Ollikainen (FIN)  37,32 
D 70 1. Svistun (RUS)  34,14  H 70 1. Lehtinen (FIN)  23,51 
D 75 1. Vershinina (RUS) 31,57  H 75 1. Hanhela (FIN)  24,40 
       H 80 1. Tahvanainen (FIN) 30,45 
       H 85 1. Suutari (FIN)  34,14 
 
 

SVĚTOVÝ POHÁR V LOB – 21.-26.2.2020 – UMEÅ, VINDELN, ŠVÉDSKO  

 
Sprint  
Ženy 1. Olsson (SWE) 12,54, 2. Andersen (NOR) 13,24, 3. Lindkvist (SWE) 13,32, 11.  

Neumannová 13,55, 12. Mechlová 14,00, 17. Hančová 14,17, 24. Šimková 15,16 
 
Muži 1. Lamov (RUS) 13,22, 2. Baklid (NOR) 13,24, 3. Moholdt (NOR) 13,26, 23. Škoda  

14,37, 27. Laciga, Horvát 14,57, 36. Matuš 16,00, 41. Bartoš 16,38, 42. Argaláš 16,40  



Klasika  
Ženy 1. Kudre (EST) 97,12, 2. Oborina (RUS) 98,35, 3. Lindkvist (SWE) 98,51, 13. Mechlová  

104,26, 14. Hančová 104,40, 17. Neumannová 107,18, 27. Šimková 118,00 
 
Muži 1. Kiselev (RUS) 94,31, 2. Heimdal (NOR) 94,51, 3. Lamov (RUS) 95,34, 18. Škoda  

101,48, 24. Horvát 103,53, 36. Laciga 111,06, 39. Argaláš 114,03, 42. Matuš 117,08, 47.  
Bartoš 121,43   

 
Krátká trať s hromadným startem  
Ženy 1. Trapeznikova (RUS) 41,45, 2. Salen (SWE) 41,50, 3. Oborina (RUS) 42,06, 13.  

Hančová 44,17, 24. Mechlová 47,14, 25. Neumannová 47,18, 28. Šimková 52,50 
 
Muži 1. Khrennikov (RUS) 43,35, 2. Kotro (FIN) 43,41, 3. Lundholm (SWE) 43,42, 22. Škoda  

46,28, 26. Horvát 47,22, 29. Matuš 47,51, 31. Laciga 48,52, 37. Argaláš 50,01, 43. 
Bartoš 52,53  

 
Štafety  
Ženy 1. RUS 108,21, 2. SWE 108,25, 3. FIN 111,58, 5. CZE (Hančová, Mechlová,  

Neumannová) 117,02 
 
Muži 1. RUS 96,50, 2. NOR 99,10, 3. SWE 99,59, 5. CZE (Škoda, Laciga, Horvát) 104,57  
 
 

JUNIORSKÉ MISTROVSTVÍ SVĚTA V LOB – 21.-26.2.2020 – UMEÅ, 

VINDELN, ŠVÉDSKO  

 
Sprint  
Juniorky 1. Schagerstrom (SWE) 12,07, 2. Riazanova (RUS) 12,10, 3. Baklid (NOR)12,22,  

10. Hlaváčová 12,55, 26. Černá 14,46, 36. Kuchařová 17,15 
 
Junioři 1. Ekstrom (FIN) 11,46, 2. Dorma (RUS) 12,06, 3. Taran (RUS) 12,13, 9. Hašek  

12,42, 15. Nagy 12,55  
 
Klasika  
Juniorky 1. Riazanova (RUS) 76,51, 2. Vorobeva (RUS) 78,20, 3. Hoskari (FIN) 78,46, 10.  

Hlaváčová 80,45, 27. Černá 91,14, 34. Kuchařová 103,25 
 
Junioři 1. Sazykin (RUS) 87,51, 2. Dorma (RUS) 88,02, 3. Jonsson (NOR) 88,22, 6.  

Hašek 90,04, 13. Nagy 94,25, 24. Richtr 102,34 
 
Krátká trať s hromadným startem  
Juniorky 1. Chernykh (RUS) 28,52, 2. Krogh (NOR) 28,53, 3. Treubaite (LIT) 28,54, 15.  

Hlaváčová 31,14, 25. Černá 34,03, 30. Kuchařová 38,29 
 
Junioři  1. Taran (RUS) 33,44, 2. Zhilin (RUS) 33,48, 3. Boos (SUI) 33,49, 11. Hašek 

35,48, 22. Richtr 38,05, 27. Nagy 41,02 
 
Štafety  
Juniorky 1. FIN 86,37, 2. RUS 88,45, 3. SWE 90,12, 6. CZE (Černá, Randáková, 

Hlaváčová) 105,23 
 
Junioři  1. RUS 101,14, 2. FIN 101,59, 3. NOR 103,08, 6. CZE (Richtr, Nagy, Hašek) 

112,49 
 



MISTROVSTVÍ EVROPY DOROSTU V LOB – 21.-26.2.2020 – UMEÅ, 

VINDELN, ŠVÉDSKO  

 
Sprint   
Dorostenky 1. Khrennikova (RUS) 12,41, 2. Ignatova (RUS) 13,13, 3. Niggli (SUI) 13,16, 12.  

Randáková 15,09, 26. Pecková 21,35 
 
Dorostenci 1. Štregl 13,34, 2. Nikitin (RUS) 13,36, 3. Štěrba 13,45, 22. Peňáz V. 15,52, 24.  

Peňáz R. 16,28  
 
Klasika  
Dorostenky 1. Niggli (SUI) 49,49, 2. Khrennikova (RUS) 51,22, 3. Hermansson (SWE) 51,48,  

15. Randáková 63,28, 17. Pecková 64,34 
 
Dorostenci 1. Gezelius (SWE) 57,52, 2. Jaama (EST) 59,11, 3. Rakovitsa (RUS) 59,24, 9.  

Štěrba 61,23, 12. Štregl 62,14, 16. Peňáz V. 65,56, 21. Peňáz R. 68,37  
 
Krátká trať s hromadným startem  
Dorostenky 1. Khrennikova (RUS) 23,18, 2. Ignatova (RUS) 24,07, 3. Baraeva (RUS) 24,52,  

15. Randáková 30,10, 17. Pecková 31,21 
 
Dorostenci 1. Lundholm (SWE) 25,12, 2. Gezelius (SWE) 25,13, 3. Andri (SUI) 25,16, 12.  

Štregl 28,16, 13. Štěrba 28,52, 21. Peňáz R. 31,12, 24. Peňáz V. 33,00 
 
Štafety 
Dorostenky 1. RUS 86,39, 2. FIN 91,55, 3. SUI 100,24  
 
Dorostenci 1. SWE 82,39, 2. FIN 87,15, 3. SUI 88,26, 6. CZE (Peňáz V., Štěrba, Štregl) 91,39  
 

 
 
 

VOLNÉ PŘÍLOHY  
 
 rok 2019 v číslech po finanční stránce připravila Pavluška Vokálová  
 ekonomická pravidla pro rok 2020 připravil a schválil výbor klubu a následně ostatní na 

členské schůzi  
 klubový adresář zaregistrovaných členů klubu, pokud možno zaktualizovaný připravili 

Kryšpíni (jeden diktoval, druhý psal) 
 podobně to dopadlo i u telefonního seznamu  
 termínová listina závodů 2020 i se zanešenými změnami – pro Kryšpína hračka 
 a konečně už 20-tý klubový orienťácký zpěvník, který pro nás připravuje Bára Lankašová  



ZAJÍMAVOSTI  
 

ČEŠTINÁŘSKÉ POSEZENÍ č. 35 
 

Není čeština opravdu krásná a vtipná? 

 
Minule jsem vám psala o krásách a mnohotvárnosti našeho rodného jazyka – češtiny. 

Jako další důkaz si přečtěte následující pojednání a rozhodněte sami, jestli mám pravdu v 
nadpise. 
 
O tom, že čeština je nejkrásnější a nejbohatší jazyk na světě, netřeba polemizovat. 
Zvláště dá-li se dohromady s největším koníčkem Čechů – alkoholem. 
A tak – jak říkáme hezky česky těm, kdo si poněkud více přihnul? 
 
Elektrikář může být nadrátovanej a soudce jak zákon káže. 
Klempíř byl na šrot. Metař byl nametenej a sládek nachmelenej. 
Akademický malíř byl pod obraz a malíř pokojů zmalovanej. 
Loutkoherec byl zpumprlíkovanej. Zpěvák, a že jich bylo, byl zhulákanej. 
Letec byl jako bomba, pyrotechnik jako puma a kanonýr jako dělo. 
Pracovník pneuservisu byl gumovej. Truhlář byl jako prkno. 
Kněz byl jako slovo boží, funebrák tuhej. 
Meteorologa nebylo potřeba, ale byl by na mraky, fekálista na sračky. 
Veterináře potřeba bylo, a když se vracel z akce, byl jako zvíře. 
Boxer byl ztřískanej, kropič zlitej. 
Zemědělci ji měli jako vidle. Zootechnik v JZD byl jako dobytek, řezník jako prase. 
Kovář byl zbušenej, kuchař na kaši, klempíř na plech a myslivec piclej. 
Písmomalíř byl často zlinkovanej, lakyrník zlakovanej. 
Kominík byl zčazenej. Sklenář měl okno a obchodník měl nakoupíno. 
Koukám teď na televizní zprávy. Je tam nějaký poslanec. Ten kdyby přijel do Vísky, tak by byl 
odhlasovanej. Uklízečka bude na prach. 
Zaměstnanec autobazaru je jetej, dopravář má špičku a pumpař je total. 
Zahrádkář by mohl být nakropenej, dřevorubec zrubanej a hospodskej nacamranej. 
Karbaník je zkárovanej. 
Ortopéd bude zlámanej, dermatolog koženej a anesteziolog v bezvědomí. 
Hudebník je na moll a chmelař je jako žok. 
Ajznboňák i tramvaják je vykolejenej. A výhybkář namazanej. 
Zoolog má opici. Logicky. Kynolog je jako doga. 
Zákazník má nakoupeno. Řidič je zřízenej a ocelář zkalenej. 
Flétnista zhvízdanej, krejčí zkárovanej. 
 
Profesím, které se ve výčtu neobjevily, se srdečně omlouváme. 
No řekněte, není ta čeština dokonalá?!!! 

Eva Kašková (kantorka)  

(a i kantor může být zlinkovanej jako sešit, popřípadě nasátej jako houba)  

 
Pěkná opička… 



ZAJÍMAVOSTI Z O-NEWS  
 

OSLAVY 70 LET ORIENTAČNÍHO BĚHU SE BLÍŽÍ 

(Jan Picek, 18.2.2020)  
 

V roce 2020 slaví český orientační běh 70 let od 
prvního závodu. Vedle toho, že bude vydána unikátní 
reprezentativní publikace a v prvé polovině roku se 
v Praze uskuteční její křest, tiskovka a účast na WOD, 
v druhé polovině roku bude na pořadu pak stěžejní 
akce oslav, přímo v místech, kde OB v ČR vznikal, na 
Bunči a v Otrokovicích. 

V sobotu 31.10. 2020 proběhne vzpomínkový historický závod se startem na Bunči a 
s doběhem do Otrokovic na mapách složených z různých etap vývoje map s cílem 
v Otrokovicích. Méně zdatní budou mít postavený okruh v okolí Bunče, kdo by tam nejel, může 
se proběhnout v Otrokovicích na midlsprintu v těžkém splaveném hliništi vyrobeném od Bati, 
případně jen po městě. Shromaždiště bude v Otrokovicích na stadionu nebo ve škole, na Bunč 
bude zajištěna doprava autobusy pro závodníky, kteří absolvují celý přeběh. Organizační 
záležitosti si vzal na starost klub SKOB Zlín, zejména Tomáš Podmolík. “Velice rád s tím 
pomůžu, mám s prvním závodem silné osobní vazby. V první odstartované hlídce 
Otrokovických lyžařů spolu s Mikeskou a Ordeltem byl i můj děda Zdeněk Martinů. Když 
na to humorně vzpomínal, tak říkal, že ho ti dva starší se slovy: „Ogaro, běž před námi, ať 
sa nám neztratíš …a požďuchli mne přes startovní čáru. Já byl tedy ten úplně první 
závodník.” Za lyžařský otrokovický oddíl doposud závodím a s touto první hlídkou 
matadorů jsem si něco prožil na základně na Třeštíku v Beskydech. V důchodu tito tři 
veteráni zde dělali vlekaře a zažil jsem s nimi jako dorostenec i několik veselých 
večerů…,” nabízí osobní historku hlavní organizátor. 

Na večer pak organizátoři ve spolupráci s Českým svazem orientačních sportů plánují 
uskutečnit společenský večer v místním kulturním domě spojený jak s oslavami, vzpomínkami, 
hudbou, oceněním, uvedením do Síně slávy ČSOS apod. Zajímavostí je, že cílové zázemí, 
kulturák, případně ubytování je propojeno otrokovickou MHD. Režii celého programu si vzal na 
starost Petr Kubásek – redaktor ČT, který bude celým večerem provázet, ČT Brno bude ze 
závodu natáčet též reportáž. Vedle udělení pamětních medailí a vzpomínkového skla se můžou 
účastníci těšit na speciální pivo z pivovaru Konrád s etiketou oslav nebo produkty z likérky 
Jelínek z Vizovic. “Jsme přece na Valašsku, lesní penzion „Bunč“ v místě historického 
startu tato likérka provozuje,” doplňuje Podmolík. Na „oslavy“ budou pozváni všichni nositelé 
medailí z OB z MS, ME, SH a jej jich požehnaně. Dále účastníci 1. ME OB v roce 1962, 
významní funkcionáři a organizátoři MS a ME ČSOB a ČSOS z minulých let, šéfredaktoři 
časopisů OB, hosté z IOF i SZOB a další. Akce se zúčastní i celá naše dospělá reprezentace 
OB pod vedením šéftrenéra Jana Šedivého, který zde plánuje motivační VT pro start na MS 
2021 v ČR. Akce je otevřená pro všechny ostatní zájemce – orienťáky, kdo chce sportovat, 
vzpomínat i slavit – sál je dostatečně velký. Přihlášky bude možné realizovat prostřednictvím 
ORISu. 

První závod se uskutečnil 22. října 1950 v Chřibech na Bunči a zorganizovali jej zlínští 
turisté pro tříčlenné pěší hlídky. Závod nesl jméno ”I. ročník poháru města Zlína”. Mapa měla 
měřítko 1 : 75 000, trať mužů byla dlouhá 13,4 km a závodilo se v tříčlenných hlídkách. Na 
zádech  měl každý ruksak (povinná zátěž až 8 kg), takže se spíše jednalo o chůzi než běh. 
V roce 1952 již proběhlo první Mistrovství ČSR a také první noční orientační běh, který 
zorganizoval klub TJ Gottwaldov v Hostýnských vrších a následně i v Praze. Ve stejném roce 
se také uskutečnil první lyžařský závod. Do Československa se orientační běh dostal zásluhou 
turistů, kteří přivezli zkušenosti právě z pobytu ve Skandinávii. Vytvořili však svou variantu 
vycházející více z turistiky – vícečlenné hlídky, zátěž, ústní zkoušky, zákaz běhání. Prvky 
turistiky ale postupně mizely a na základě mezinárodních kontaktů se sport přibližoval 
skandinávskému pojetí. Nejen orientační běh začínal na Zlínsku. “První lyžařský závod 



v zemích českých byl roku 1893, který byl taktéž v našem regionu pod hradem Lukov u 
Zlína. S centrem na této historické louce budeme ve skalnatém okolí hradu Lukova 
pořádat v příštím roce moravský B žebříček. Tak jsem se dostal v návaznostech a 
oklikou zpět k orienťáku,” uzavírá Tomáš Podmolík. 
  

 Připraveno ve spolupráci s Ivanem Matějů 
 
 

IOF se snaží řešit budoucnost Světového poháru v OB, aby nedocházelo ke kolizím 
s termínovkami jednotlivých států. A k čemu se dopracovala? 
 
 

Světový pohár v OB 2020+ 

(Daniel Wolf, 6.3.2020) 
 

Program Světového poháru pro sezónu 2020 je již nějakou dobu znám, ale pro sezónu 
2021 a 2022 se program dlouho teprve ladil, což přineslo i některé problémy a kolize s českou 
termínovkou, která je pro rok 2021 již sestavena. IOF se snaží program SP ukotvit tak, že bude 
mít tři kola. Vedle toho bude Mistrovství světa, které se do celkového hodnocení SP nepočítá. 
 
 
Důraz na pevnou termínovku i kvalitní TV přenosy 

Program bude více ukotven i termínově, první kolo bude zpravidla v první polovině 
června, MS začátkem července, druhé kolo SP v srpnu a třetí – finálové kolo SP na přelomu 
září a října. 

Důraz bude kladen zejména na televizní přenosy. Přenosy z MS se podařilo v posledních 
letech posunout na hodně vysokou úroveň, ale přenosy ze Světových pohárů se značně liší 
podle možností pořadatelské země a financí. Cílem je kvalitu přenosů sjednotit a vytvořit tak 
balíček, který bude atraktivní pro televizní stanice jako celek. K tomu byl za velké pomoci Karla 
Jonáka (IOF Advisera pro TV přenosy) vytvořen TV manuál a grafický manuál. Na další roky si 
IOF vytyčilo cíl zvýšit prodej televizních přenosů z MS a SP o 25% a dostat živé vysílání 
alespoň na 10 trhů (v roce 2020 se vysílal OB živě v 7 zemích: Česko, Dánsko, Estonsko, 
Finsko, Norsko Švédsko a Švýcarsko + rakouská televize zakoupila zkrácené sestřihy). 
 
 
Oficiální disciplíny MS 

Po letech “testování” různých stíhaček a handicapových či hromadných startů IOF došla 
k závěru, že Světový pohár není ideální seriál na takové pokusy a bude se soustředit na 
oficiální disciplíny, které jsou součástí programu MS. Tedy tři lesní a tři sprintové. Nicméně 
zatím nebudeme sledovat pouze lesní či pouze sprintová kola MS, ale půjde většinou o 
kombinace. Do budoucna je možné, že se bude i program jednotlivých kol SP více dělit na lesní 
a sprintová. 
 
 
Koncorcium SP 

Bylo založeno Koncorcium SP mezi IOF a Verein Swiss Cup, které bude seriál SP řídit. 
Původně měl být třetím partnerem ještě O-ringen, kde ovšem jednání nedopadla. Teoreticky je 
tedy místo ještě pro třetího dlouhodobého partnera. 

Jedno z kol tak bude vždy ve Švýcarsku, případně v okolní zemi pod taktovkou Verein 
Swiss Cup, v případě, že ve Švýcarsku bude MS (2023). Srpnové kolo bude většinou spojováno 
s Mistrovstvím Evropy, které se od roku 2020 také dělí na lesní a sprintové v opačném gardu 
než MS. Pro třetí kolo se bude pořadatel zatím střídat. V roce 2020 je to Itálie, v roce 2021 
Švédsko. Ze strany IOF je tlak hostit alespoň jedno z kol vždy ve Skandinávii, která je pro OB 
největším TV “trhem”. 



2020 
1. kolo SP, Neuchatel, Switzerland 

 21 May – Long distance  13:00 – 16:15 CEST 
 23 May – Knock-out Sprint  12:00 – 14:00 CEST 
 24 May – Sprint  11:55 – 14:30 CEST 

Mistrovství světa v OB, Vejle/Kolding/Fredericia, Denmark 
 7 July – Sprint Relay  17:30 – 19:00 CEST 
 9 July – Knock-out Sprint  17:30 – 19:40 CEST 
 11 July – Sprint  16:45 – 19:15 CEST 

2. kolo SP / Mistrovství Evropy, Rakvere, Estonia 
 20 August – Long Distance  tbd (nebude TV přenos) 
 22 August – Middle Distance  14:00 – 16:30 CEST 
 23 August – Relay   12:30 – 16:30 CEST 

3. kolo SP, Cansiglio, Italy 
 1 October – Long Distance  tbd (nebude TV přenos) 
 3 October – Middle Distance  14:45 – 17:00 CEST (prelim) 
 4 October – Relay  13:15 – 17:15 CEST (prelim) 

  
2021 
1. kolo, Idre Fjäll, Sweden 

 12 June – Middle Distance 
 13 June – Relay 
 15 June – Long Distance 

Mistrovství světa, Doksy, Czech Republic 
 6 July – Middle Distance 
 8 July – Relay 
 9 July – Long Distance 

2. kolo SP / Mistrovství Evropy, Saransk, Russia 
 24 August – Sprint 
 26 August – Sprint Relay 
 28 August – Knock-out Sprint 

3. kolo SP, Aletsch Arena, Switzerland 
 24 September – Long Distance 
 25 September – Middle Distance 
 26 September – Sprint Relay 

 
2022 
Program na rok 2022 je daný a pořadatelé přidělení, ale zatím nebyl oficiálně zveřejněn. 
Zveřejňujeme proto alespoň data, která máme v redakci k dispozici. 

 10. – 14. června 2022 – 1. kolo SP 
 15. – 19. července 2022 – MS v OB, Edinburgh, UK 
 22. – 28. srpna 2022 – 2. kolo SP 
 1. – 4. října 2022 – 3. kolo SP, Švýcarsko 

 

 



Z NAŠEHO ARCHÍVU  
 

Jsme stále na začátku roku 1996 a Martina Horáčková reprezentovala Chrastavu na 
mistrovství světa. 
(Chacháček 1/1996) 
 

MISTROVSTVÍ SVĚTA V LOB 1996, LILLEHAMMER, NORSKO  
 

Hádanka: 

 
 Sedím v postýlce, v malém pokojíčku dřevěné chaloupky v military campu, ve městě na 
břehu velkého jezera a přemýšlím, co tu vlastně dělám. Vždyť já sem ani nepatřím. Ale byla to 
snad vůle Boží to be here. Nakonec jsem hrozně ráda a jsem vděčná, že mohu teď být zde 
schoulená pod peřinou. Vždyť i příroda všude kolem je zachumlaná v načechrané peřince, 
oproti mojí modré je však čistě bílá. Vykouknu z okna a nemohu se vynadívat na tu nádheru. 
Ještě když zasvítí sluníčko na modré obloze a všude se rozlije stříbrná záře. Pak z toho až oči 
bolí. A proto jsem asi tak unavená, že nemám víc sil než spát a chvíli psát.  
 Tak já už raději zavřu oči a budu vzpomínat na překrásné dny strávené v tomto kraji.  
 Kde jsem? Kdo jsem? 
 

Rozluštění: 

 
 MH na WC 
 Ano, jsem to já – Martina a jsem na MS v LOBu v Lillehammeru, malebném městě na 
břehu největšího norského jezera Mjǿsa.  
 Olympijský stadionek nad skokanskými můstky se stal po tři dny centrem MS. Škoda, že 
tu nebyla alespoň pětinová účast diváků z OH 94.  
 Národů se sjelo 25, některé sice s individuální účastí, ale přesto si rádi objeli 1. úsek 
štafet. Ty byly však vyvrcholením celého MS. Nejdříve se závodníci utkali na dlouhé trati, která 
byla pro některé opravdu dlouhá. Mezi ně jsem patřila i já. Tělo mi moc nesloužilo a lyžím se 
nějak nechtělo, hlavně do kopce. Naštěstí čest týmu zachránil Honza Pecka ziskem krásného 7. 
místa. Následující volný den trávil každý podle sebe  - spánek, procházka městem + nákupy, 
výklus, lyžování.  
 Krátká trať proběhla na perfektně upravených stopách, za slunečného počasí jako 
předchozí den. Každý nastupoval na start s cílem vydat ze sebe vše. Sníh byl tentokrát 
rychlejší, a tak jednotlivá kola rychle ubíhala. Závodilo se totiž vždy na dvou okruzích (DT, KT, 
Š) s diváckým úsekem a výměnou mapy na stadionku. Nikomu se však chyba nevyhnula a my 
jsme zaujali pozice až ve 3. desítce. Výjimkou byl opět Honza – 16. místo.   
 Nejdůležitějším závodem, alespoň pro nás, byly štafety. Ty jsem sledovala už jen 
z pozice diváka a fotografa. Byla jsem však stejně napjatá, jak vše dopadne a přála jsem hlavně 
holkám, aby prolomily tu smůlu. Počasí se trochu pokazilo a závodníky doprovázelo na trati 
mírné sněžení. Diváky pak zlobil mráz, který pěkně zalézal za nehty. Přesto vládla vynikající 
atmosféra, o kterou se hlavně zasloužili fanoušci z českého autobusu. Byli opravdu 
povzbuzením na velmi dlouhých dojezdech po všechny tři dny. Díky za to. Svým sborovým 
hlasem dohnali obě naše štafety na pěkná šestá místa. Chtěla bych také poděkovat všem 
mazačům lyží, kteří odvedli tvrdou práci. Nepostradatelný byl Míra Libra – masér a Honza 
Flašar – informátor. Díky všem.  
 A co napsat na závěr? Strávili jsme nádherné dny se spoustou sněhu a sluneční září 
v pohádkové norské krajině. Jen pobíhající Trollové chyběli… 

 Martina Horáčková 

 



 
 
 
 To, že jsme oslavili již roční výročí trvání klubu, proběhlo i v denním tisku, viz článek 
z Libereckého dne ze dne 22.12.1995. 
Chacháček 1/1996) 
 

 
 
 
 V roce 2013 se konala Valná hromada KB. Předkládáme vám podrobnou zprávu z tohoto 
setkání blbců, i když by to spíš mělo mít místo v Okýnku KB. 
(Chacháček 1/2013) 
 

VALNÁ HROMADA KB 
 

 Na počátku roku 2013 se konala tradiční Valná hromada KB, jejíž hlavní náplní byla příprava 

klubového Silvestra, předání nechvalně známých procedur a zkušeností z minulých tombol a zejména 

jmenování našeho čekatele řádným členem KB. VH se zúčastnili pouze řádní členové KB s hlasovacím 

právem a jejich rodinní příslušníci. Hromada se konala u předsedy, neboť se chtěl předvést (svými 

dálkovými ovládáními). Jednání probíhala jako na drátku, bod za bodem, vše bylo provázeno 

pravidelným občerstvováním, tuhým, řidším i tekutým. Po minulých zkušenostech digestoř byla vypnuta, 

krb nezapálen. Byl přijat a schválen protikorupční balíček, na základě kterého proběhla letošní 

silvestrovská tombola naprosto fairplay (ale zase byla menší sranda). V rámci těchto opatření byl 

předseda KB i s rodinou vyslán do biatlonové arény na MS, aby sklápěl terče našim závodníkům a 

největším soupeřům je zase sklápěl zpátky. Jak to dopadlo jste mohli vidět sami v přímém přenosu 

(zbytečné jsou předsedovy výmluvy, že netušil, že se bude střílet ostrými náboji a že to docela bolí). 

Aspoň že fandil! 

 Fanoušek je skutečně náruživý. To prokázal i při valné hromadě, kdy neustále povzbuzoval 

Berdycha výkřiky jako „ty debile, ty idiote, jak to hraješ, to bych zahrál i já!“, apod. Neustále běhal 

k televizi, myslel jsem, že ho klepne. Divím se, že už si nepořídil k nové televizi také nové dálkové 

ovládání, na kterém by mohl zpomalovat a zrychlovat dění třeba jen na polovině obrazovky a narušovat 



tím soupeřův timing. Nebo ho přímo „zmrazit“. Místo toho, jak už jsem řekl, neustále lítal k televizi, 

zatímco za ním v akváriu pluly neónky naprosto v klídku sem a tam. Zdenek říkal, že ty neónky využívá 

jako nouzové osvětlení, když jde v noci na malou. Když o tom tak přemýšlím, při ceně jedné rybičky a 

jejich vysoké úmrtnosti by se mu určitě vyplatila dlouhá neónová trubice zkroucená do nápisu „Tudy na 

hajzl, vašnosto“, i se šipkou, a mohla by svítit i ve dne.  

 Sekční šéf  JB přednesl velmi dlouhý a velmi bezobsažný projev, dokonce ve slovenštině. Když 

skončil, všechny nás vzbudil a bylo domluveno, že ho prodáme Kryšpínovi do Chacháčku, kde bude 

vycházet několik let na pokračování.  

 Předseda, povzbuzen etanolem, neustále přerušoval schůzi prohlášeními, jak o tom všem napíše 

zápis, dlouhatananánský, že budou všichni čumět. Říkal jsem si, jak ušetřený čas na psaní příspěvku 

věnuji nějaké jiné činnosti. Budu si třeba moci kreslit. Ale to jsem si jenom maloval.  

 Pak byla nadhozena myšlenka, jestli ta přiblblá amnestie nějak zasahuje do chodu KB. Právní 

odborníci našeho klubu se jednohlasně shodli, že v případě našeho čekatele, jehož čekací lhůta byla 

desetiletá, bohužel ano, a tak se náš čekatel zařadil po bok Krejčířům, Koženým, Chvalovským a jiným 

kmotrům. Byl to tak rychlý proces, že jsme ani nestihli připravit pro našeho nového člena správné triko. 

Bylo mu na Silvestru ve Vítkově předáno pouze jmenování vrchním inspektorem KB. I tak byl velmi 

dojat. Naštěstí jako správný skaut umí dojetí dobře zamaskovat, takže si jeho slz nikdo nevšiml, dokonce 

ani on sám. 

 

 
 

Dojatý čerstvý Blbec Luboš 

 

 Ještě štěstí, že se amnestie týkala jen našich občanů! Mike tedy zůstal na své pozici kandidáta 

na čekatele dál. Vzniklo však tabulkové vakuum na místě čekatele. Nebude těžké ho zaplnit, ale přesto 

počkáme, až skončí mandát nového presidenta, aby nám do toho nevlezl zase s nějakou rošádou. Sice 

prohlásil, že amnestii rozhodně neudělí, ale jindy zas prohlásil, že jen blbec nemění názor. 

 A co naše struktura? Protože Eva měla plnou pračku, neuskutečnila se volba tradičním rotačním 

způsobem, ale krátkou společnou meditací, po které na vrcholu pyramidy zůstává náš maják, 

nepřehlédnutelný ZK, který je z nás členů KB skutečně největší. 

 Bůh ochraň předsedu! 

   zapisovatel MP z KB 
 



A několik fragmentů z Valné hromady: 

 

Pozvánka na Valnou hromadu KB 
Termín :              2.2.2013 

Místo konání :   v obýváku u předsedy  KB 

Začátek:              v 17 hod 

 

Program schůze: 

1.   krátké zahájení  -  provede předseda 
2.   hromadný zpěv hymny KB 

                                  3.     slavnostní pochlebování předsedovi KB od  prokuristy MP a sekčního šéfa JB 

                                  4.    kritická zpráva předsedy o činnosti prokuristy a sekčního šéfa za uplynulé období  

     5.    zhodnocení plnění podmínek  vstupu stávajícího čekatele z Česka do KB   

                                  6.     zhodnocení plnění podmínek vstupu  stávajícího čekatele ze země  Evropské  

                                          Unie do KB   

                                  7.     další lichocení  a podlézání  předsedovi KB od JB a MP 

                                  8.     a znovu další vyjádření věčné neskonalé vděčnosti předsedovi  KB od JB a MP 

                                  9.     odmítnutí přihlášky Miloše na čekatele KB   

                                 10.    přečtení zdravice od Jirky Paroubka 

                                 11.    projednání podmínek vstupu dalších adeptů  do KB 

                                 12.    ostatní 

                                 13.    závěr včetně dalšího vřelého poděkování předsedovi KB 

 

                       Na valnou hromadu jsou zvány všechny rodinné příslušnice členů KB, aby se znovu 

                       ověřilo, že jejich vynikající bystrost a chytrost stále nedosahuje úrovně blbosti členů KB. 

 V Česku 29.1.2013        ZK z KB 

 

Prejav k členskej základni na zjazdu KB 2.2.2013  

Predseda KB ma poveril, aby som vyslovíl 

názor predsedníctva i môj osobný na 

niektoré otázky súvisejúci s činosťou 

klubu, samotneho predsedy KB i možností 

prijatí nových členov klubu. Mimoriadna 

doba, ako je táto, sa prejavuje i v tom, 

že nemáme pred zjazdom KB  

rozpracovanú analýzu nášho vývoja, 

nemáme rozpracovanú situačnú správu, 

ktorú by sme mohli delegátom dať, a 

zjazdový referát nemáme nielen 

napísaný, ale ani do všetkych detailov ani formulovaný. Ked som v týchto dňoch o veciach 

rozmyšľal, ked som před chvilou počúval sudruha predsedu KB tu na zjazde a konečne v 

tých dňoch čo sme  najmä medzi sebou rozprávali a hľadali spoločné riešenie, prichádzali 

mi velmi často na myseľ dni pred par rokmi, ktoré si zhodou okolnosti pripomíname.  

V histórii sa spomína, že išlo o jednomyselny nástup všetkých blbcov vedených předsedou 

Kadavým. V zásade je to správne. Ale pred takým osudovým rozhodnutím, aké musel prijať 

naš klub a všetky ostatné zložky, bolo i mnoho váhania, rozmýšľania i kolísania, ako ani 



inak nemóže byť, keď sa rozhoduje o osudových záležitostiach jedného národa a miliónov 

blbcov. Tak je to i dnes. Všetky naše úvahy, pochybnosti i rozdielne a rozporné stanoviská 

sú ceľkom pochopitelné. Treba však rátať s jednou vecou, že po všetkých rozdielnych 

stanoviskách a diskusiách musíme prísť k pevnému záveru. Musíme prísť k takému záveru, 

ktorý považujeme za správny, logický, jedine možný, a potom za ním pevne ísť. Z ďaľšieho 

kolísania by boli len obrovské straty pre KB.       

V dejinách národov sú také velké chvíle, ked veľké myšlienky, myšlienky slobody, 

ľudskosti, spravodlivosti obrodzujú ľudí, vynášajú na povrch v ich vlastnom myslení a 

konaní to lepšie, to ušlachtilejšie. A sú aj chvíle utrpenia, bolesti jednotlivca i celého 

národa, ktoré vynášajú napovrch tie isté pocity ľudskej solidarity, blízkosti, 

sebaobetovania, slovom, sú také velké obrodné obdobia, ktoré zlepšujú ľudí, zlepšujú 

hnutia, zlepšujú národy. Toto všetko si uvedomujeme. A to, čo je v ľudoch, čo je v ich 

hlavách, o čom medzi sebou hovoria, čo podlieha veľkým emóciám, ušIachtilym emóciám, 

to neslobodno, samozrejme, ignorovať. Napriek tomu však považujem za svoju povinnosť 

apelovať na zdravy rozum a budem sa snažiť zaujímať stanovisko k problémom z tohto 

hľadiska.      

Sú dnes pochybnosti, či nezrádzame alebo nezradíme cestu, na ktorú sme sa dali před pár 

rokmi, či sa nerútime do nejakych kultov a represálií, či sa nechystáme na krok späť vo 

vývoji našeho KB. To, čo sa u nás dialo, bolo v širšom slova zmysle revoltou proti všetkým 

tým deformáciám, prechmatom, proti všetkému, čo v ľudoch, v ich svedomí a rozume 

narážalo na nepochopenie alebo aj odpor. Išlo o očistenie problémových myšlienek blbcov. 

Išlo o to, ako túto myšlienku v našich podmienkach realizovať, vytvoriť slobodnejšiu 

situáciu pre život našich ľudí a získavať pre tieto myšlienky široké vrstvy našich blbcov. 

Hľadali sme za tých par rokov, ako tieto myšlienky realizovať. Tie roky vo vývoji nášho 

klubu bolo veľké a svetlé obdobie. Chcem povedať, že všetci členovia, najmä naši vedúci, 

boli jednoznační v tom, že sa nevzdávame ničoho z tohto veľkého zápasu o novú náplň 

demokracie blbcov a že len za tejto podmienky hľadáme východisko z terašej situácie. Ved 

aj myšlienky sú stelesňované ľuďmi a tí ľudia, ktorí sa vrátili na svoje miesto v strane a 

štáte, v ničom zo svojich zásadných myšlienok neupustili. Idú s odhodlaním, postupne - 

ako to situácia dovolí - realizovať tieto myšlienky, domýšľať ich, presadzovať ich v našej 

spoločnosti a získavať pre ne masy ľudí. Všetko to pozitívne, čo bolo v uplynulych rokov, čo 

sa od založenia klubu dostalo, to všetko chceme uchovať, chceme to prehlbovať a chceme 

to znovu do našej spoločnosti presadzovať.        

Pravda, neboli v uplynulých mesiacoch v našej práci len svetlá. Boli i tiene, tak ako to 

býva, ked sa hľadajú nové cesty. Boli i nedostatky, hovorili sme často o nich na našich 

schôdzach, hovorilo sa o nich i v tlači. Musíme vidieť i túto druhú stránku. Z tragických 

udalostí, kedy ochorela vetšia čiast KB, treba vyvodiť velmi rozumné závery. Skúsenosti, 

ktoré sme získali, nás nútia pozrieť sa dobre na naše minulé mesiace, vidieť všetko 

pozitívne, ale vidieť i naše tiene, naše nedôslednosti, vidieť i nedostatky a poučiť sa z nich. 

Jeden z týchto nedostatkov bol v tom, že demokratizačny proces otvoril u nás priestor pre 

verejnú činnosť nielen komunistom, nielen ľuďom podporujúcim socialistickú myšlienku, ale 

otvoril priestor aj antisocialistickým silám, otvoril priestor i ľuďom, ktorí s ideologiou nikdy 

nezrástli, ktorí stáli na opačnej pozicii  a otvoril priestor dokonce i osobam, ktore se za 

blbce tolko vydávajú, a my sme nenašli dosť politických prostriedkov na zápas s týmito 

silami.  Tieto naše slabiny, naše nedôslednosti, ku ktorým je třeba pred rozšířením KB 

zaujať stanovisko třeba rešiť        



Dostali sme sa do tejto situácie bez našej viny. Nemusím tu preto rozvádzat, ako na to 

reagoval náš predseda, naše členstvo aj fandovia. V každej situácií, do ktorej so dostane 

KB, treba, aby jeho vedenie rozmýšľalo veľmi triezvo (joj velmi ťažké pro predsedu), aby 

zvažovalo všetky fakty, ako sa z tejto situácia dostaneme. Vidim iba dve možné cesty. 

Viesť odpor? Nie!  Vedenie nášho klubu musí hned spočiatku rozhodnout, že ozbrojeny 

odpor nebudeme robiť. Všetkým statočným blbcom z vedenia klubu třeba hľadať druhú 

cestu, cestu politického riešenia, cestu dohody, ktorá by nás vyviedla z týchto ťažkých dní 

a ťažkej situácie, ktorá by nám vrátila plnú slobodu a suverenitu klubu a ktorá by nám 

umožnila na čele s progresívnym vedením uskutočňovať naše vlastné ideály.   

Pravda, je radostné pracovať v dobe, ked človek môže hovoriť ľuďom pekné veci, ked ich 

môže realizovať v záujme zlepšenia ich materiálneho alebo duševného, politického života, 

keď môže k ľuďom pristupovať radostne, keď môže prichádzať s dobrou zprávou. Hovorili 

sma aj, že je velmi ťažká robota, keď musí žiadať aj disciplínu, aj obete, aj isté 

sebazaprenie, aj cez slzy. Je to ťažké. Nejeden človek by chcel od veci utiecť a povedať, nie 

ja toto nemôžem, ja na to nemám náturu. ja sa cez to neprenesiem atď. My sme povedali: 

kto by v takejto chvíli ťažkého položenia blbcov chtel odísť, je obyčajný dezertér. (Potliesk.) 

Ľahko je robiť vtedy, keď ľudia tliaskajú, keď im môžem hovoriť: dolu s Kadavým, a teraz si 

zavedieme slobodu, žiadne kriminály ale  rehabilitáciu a amnestiu nam třeba. Ľahšie sa 

vtedy robí, každý z nás to pozná. Keď však musím hovoriť: trošku si drž vášne, rozmýšľaj 

triezvo, nedaj sa vyprovokovať tým, že tu stoja v zástupe čekatelia. Rob túto prácu pre 

blbcov, upokojuj jich, vysvetluj im, keď majú dušu rozboľavenú, že sa musia tak a tak 

dívať. Ťažko sa robí, ťažko sa získava dôvera, ale my sme klub, ktorý prešel voľajakými 

skúsenosťami, ktorý chce  pracovať nielen vtedy, keď sa med líže.    

Prežili sme obdobia, keď sa veľmi ťažko pracovalo a keď statoční vydržali. Nech odpadne, 

čo je kolísavé, nech odpadne, čo je oportunistické, ale nech v klube zostane, čo je pevné, 

čo je charakterné, čo chce za tento klub zápasiť. (Potliesk.) Východiskom z dnešnej situácie 

je na základe uzavretej dohody ísť smerom  normalizácie nášho života. Niet nijakej dalšej 

cesty. Kto má lepší, kto vidí inú koncepciu, nech s ňou príde! Lámal si hlavu kdekto, i celé 

vedenie. Takže tak stojí otázka: alebo pevne podporiť, stát za stávajúcim predsedou a 

ostatnými, alebo im vyslovit nedověru? Žiadny vedúci činiteľ, ak nemá plnú podporu 

rozhodujúceho jadra klubu a verejnosti, nemôže svoju funkciu robiť. V tom prípade musí 

odísť, v tom prípade nemôže robiť. A potom treba hľadať tú ďalšiu garnitúru, ktorá bude 

ochotná ísť inou cestou. Nyní je však čas hladať nových tvárí, ktoré sa ztotožní  

zo základnými myšlenkami stávajúceho vedenia klubu. Sú to tvrdá slová, ale je to úplne 

otázka dôvery, i pre mňa osobne. Ja stojím plne za Kadavého koncepciou, bol som pri jej 

tvorbe, ja ho budem plne podporovať, alebo s ním budem stáť, alebo odídem. Musíme sa 

teda v tejto veci rozhodnúť. (Potliesk.)     

Som presvedčený, že zrelosť funkcionárov a delegátov, ktorí sú tu, je zárukou, že po 

zvážení všetkých úloh dajú plnú podporu Kadavého vedeniu klubu. I tak to nebude ľahké, i 

tak bude dosť problémov. Bude aj kritík a všetkého ostatného, ale keď má človek aspoň v 

strane krytý chrbát, môže potom aj voľačo robiť, no bez toho sa robota nemôže dariť. 

   JB z KB  
 

 



VZDĚLÁVACÍ KOUTEK 
 

JAZYKOVÝ POSED č. 131 
 
 Když jsem se v Ročence ptal, co vás čeká ve stotřicítce, Pavel Pachnerů odpověděl, že 
se stotřicítky hned tak někdo nedožije. Takže upřesňuji – v Jazykovém posedu č. 130 jste se 
měli dopracovat k odpovědi RETIREMENT, v češtině něco jako penze, důchod. Z došlých 
odpovědí pak byli vylosováni a cenu v podobě voňavých svíček získávají Věrka Bradnová, 
Pavel Pachner a Milan Pavlík. 
 

A teď už se raději na nic neptám, jenom čekám na správné odpovědi. 
Doplňte do vět správné slovo. Pokud vyberete správné slovo, tajenku přečtete shora dolů 

po písmenech, označených za větou.  
Příklad: I try __ listen to __ the BBC World Service as often as I can. (hear/listen to) = 4 (tedy 
písmeno t) 
 

1. The ____________ trees by the river give welcome shade on hot days. (high/tall) = 1 
2. My skin is sensitive to sunlight, so I always sit in the ____________ . (shade/shadow) = 2 
3. At night while I was going home I was almost ____________ by a car. (driven/run) = 2 
4. Paul´s busy ____________ for his French test tomorrow. (learning/revising) = 7 
5. I wonder if you could ____________ me some cash till Thursday? (lend/borrow) = 4 
6. The doctor wrote me a ____________ for pain medication. (prescription/recipe) = 3 
7. I think that Robert Redford was one of the ____________ actors of all time. 

(greatest/biggest) = 2 
8. I don´t think that jumper ____________ you. (fits/suits) = 1 
9. I am going to ____________ some cake to Paul´s house for his birthday party. 

(bring/take) = 1 
10. Please ____________ my hand while we cross this busy road. (keep/hold) = 2 
11. His humorous ____________ made everyone laugh. (notice/remark) = 5 
12. Your office is too small – there is no ____________ for a second desk. (room/place) = 4 

 
 
 A ještě Pavel čekal na správnou odpověď, co vlastně jste v jeho jazykovém příspěvku. 
Kdo se prokousal k odpovědi, zjistil, že je HERO. A takových hrdinů máme v klubu celkem 
jednoho – jmenovitě Milana Pavlíka. Gratulujeme! 
 

 
 
 

SOUTĚŽNÍ KOUTEK  
 

ZÁHADY A HLAVOLAMY 
 

Kdo by rád necestoval, kór když to je až do Afriky. Úkol od Jirky Bartáka se zalíbil a 
odpovědí se sešlo dost. Z nich jsme pak vylosovali Martinu Vejstrkovou, Vojtu Vokála a 
Pavlušku Vokálovou, kteří vyhráli krásné balící papíry. 



Jedno ze správných řešení: 
 

 
 
A jdeme si hrát s čísílkami: 
 

Součiny: 

 
Pravidla:  

 Doplňte do prázdných kroužků čísla od 1 do 20. 

 V každém kroužku musí být jiné číslo. 

 Čísla v obdélnících jsou součiny dvou nejbližších zakroužkovaných čísel na dané 
spojnici. 
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A i Věrka Bradnová se zapojila do tvorby Chacháčku a poslala nám několik rébusů. Víte, 
jaká slova ukrývají? 
 

 
 
 

 
 
 

ZNÁTE JE? 
 
 Potok, který se v osadě Jizerka vlévá poblíž Hnojového domu do říčky Jizerky, má 
krásný poetický název SAFÍROVÝ POTOK. Nádhera! Tato odpověď mě plně uspokojila a mohl 
jsem vytáhnout z losovacího pytle tři Klubáčky. Jsou to Jirka Barták, Věrka Bradnová a 
Martina Vejstrková a vyhrávají mycí houbu. 
 
  A co jsme se dozvěděli na chytrých stránkách?  
 
Safírový potok – spolu s říčkou Jizerkou představuje bohaté naleziště drahých kamenů, 
především safírů, ale vyskytují se tu například i rubíny, topazy, zirkony, křišťály, ametysty, 
záhnědy, granáty a jiné drahokamy a polodrahokamy. Je zde i prokázaný nález zlata. Naleziště 
v minulosti patřilo k nejhodnotnějším v celé Evropě. Největší rozmach těžby zde byl na přelomu 
16. a 17. století, dokonce se o něj vedly i mnohdy krvavé spory. Známými hledači byli italští 
prospektoři, nazývaní též Vlaši. Zikmund Smiřický z Hrubé Skály dokonce zde vybudoval důl na 
těžbu drahých kamenů. V současné době ale platí, bohužel, přísný zákaz rýžování. 
 

 
Safíry a Safírový potok  



Hnojový dům – německy Misthaus, je dřevěná horská chalupa, postavena na přelomu 17. a 
18. století. Po kolektivizaci zemědělství sloužila k ustájení krav a jako skladiště hnoje – odtud 
název. V roce 1964 ji za 345 Kč zakoupil cestovatel a dobrodruh Gustav Ginzel a pomocí dvou 
potůčků, které sem svedl, ji vyčistil. V roce 1995 dům vyhořel, ale v roce 1997 byl díky pomoci 
dobrovolníků znovu vybudován a je v něm muzeum kuriozit, které ale po smrti majitele v roce 
2008 je pro veřejnost uzavřeno.  
 
A pozor – další soutěž! 
 
 Víte, že na Ještědském hřbetu lze nalézt i vodopád. Mapy ho uvádějí pod překvapivým 
názvem Ještědský vodopád. Nedaleko tohoto vodopádu (asi 150 m jižně) se nachází opuštěný 
lom s jeskyní, který je vzdálen vzdušnou čarou 1,5 km od Panského lomu s Hanychovskou 
jeskyní, 3 km od vrcholu Ještědu, 5,36 km od vrcholu Javorníku s Obřím sudem, 2,2 km od 
vrcholu Mazovy horky se Skalákovnou a 1,7 km od pomníku Karolíny Světlé ve Světlé pod 
Ještědem. A ptám se: 
 

Jak se nazývá lom s jeskyní poblíž Ještědského vodopádu? 
 
Odpověď – příště. 
 

 
 
Ještědský vodopád 
 
 
 

A CITÁT NAKONEC… 
(i když to na úplném konci není) 
 

EMIL ZÁTOPEK, legendární atlet: 
 

Sportovec nemůže utíkat s penězi v kapsách, musí běžet s nadějí v srdci a 
se sny v hlavě.  
 



 

SOUTĚŽ PRO FŠECHNY  
 
 Ptáci našich zahrad vám taky nedělali problémy, stačilo se mrknout do krmítka. 
Všechny odpovědi byly stoprocentně správné. A z nich jsme vylosovali Evu Bartákovou, Věrku 
Bradnovou a Pavla Pachnera, kteří se mohou potěšit věšáčky – ptáčky. 
 
 A teď přeskočíme plot zahrad a vydáme se do lesů a polí. Tam taky lze se setkat s 
ptáky. 
 

 
  A       B              C 

 

 
  D       E      F  

 

 
       G       H      I 

 

1 BAŽANT OBECNÝ   6 SKŘIVAN POLNÍ 

2 BRHLÍK LESNÍ    7 SOJKA OBECNÁ 

3 HAVRAN POLNÍ   8 STRAKAPOUD VELKÝ 

4 KOROPTEV POLNÍ   9 VÝR VELKÝ  

5 KUKAČKA OBECNÁ  

 
Čim, čim, čim, na odpovědi se těším. 
 
 



ORIENŤÁCKÝ ZPĚVNÍK  
 

SVATÁ KATEŘINA 
(Pavel Žalman Lohonka) 
 
 
    C     Gmi       F    C 
R: (jen instrument.) 
 
R: 
 
      C                Gmi 
1. Svatá Kateřina hudcům housle bere, 
     Emi                           G 
   bílý koně žene do strání, 
      F                            C 
   pryč z našeho domu, až na samou horu 
    G7                       C 
   písně z duše vyhání. 
 
R: 
 
2. Svatá Kateřina housle zavěsila, 
   od našeho domu odchází, 
   abysme nemohli vyndat jiný z truhly, 
   všechny klíče rozhází. 
 
R: 
 
3. Svatá Kateřino, přines hudcům jaro, 
   až za pecí budeš se jim zdát, 
   klekni na tu horu, vyžeň spáče dolů, 
   aby mohli spolu hrát.  
 
R:  
 
4. = 1. 
 
R:  
 

 



 
A ještě jednu kreslenou od Wabiho Daňka: 
 

 



FOTOGALERIE – SILVESTR 2019 
 
Silvestr je vždycky ve znamení setkávání se, diskusí, povídání, zábavy, zpěvu, vzpomínání, 
občerstvování se a v neposlední řadě i tomboly ……. Koukněte na to  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzpomínání s kronikou 

Zábava a zpěv 

Občerstvení 

Konečně se zase poučím… 

 

Setkávání se, diskuse a           povídání      

povídání  

Tohle jsem si vždycky přála… 

Jarda umííí…. 



KDO JE TO? 
 

Poznat dnešního sportovce není věru těžké. Propadl orientačnímu běhu a velice rád i 
trénuje. Kdo už ví? No, víc už nebudu prozrazovat, nechám to na vás. Pokud správně odpovíte, 
můžete vyhrát krásný diplom, který Vám bude nad postelí nadosmrti připomínat Váš úspěch v 
této prestižní soutěži. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


