
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



OPRAVDU MINIDENÍČEK  
 

6.-15.3.2020    SOUSTŘEDĚNÍ SCM A TSM JO – BÓCSA, 
MAĎARSKO  
 

O jarních prázdninách jsem se zúčastnila 
soustředění SCM a TSM JO v Maďarsku. 
Vyjížděli jsme již v pátek večer, abychom naplno 
využili celý týden. V sobotních dopoledních 
hodinách jsme přijeli do vesnice Bócsa, 
nacházející se na jih od Budapešti. Ubytování se 
nacházelo hned vedle zdejší školy a na jídlo jsme 
chodili do restaurace přes ulici. Již první oběd 
nás překvapil, naservírovali nám totiž řízek se 
špagetami, a ne zrovna malou porci. Odpoledne 
na prvním tréninku měli někteří ještě pořád plné 
žaludky, tam jsme se vydali pěšky a typ tréninku 
byl sudá, lichá, abychom se seznámili se zdejším 

terénem. Nikoho nejspíš nepřekvapilo, že v lese nenašel žádné velké kopce, když se jelo do 
Maďarska, zato nás čekalo mnoho drobných terénních útvarů a pásy průběžných borovicových 
lesů střídaných pasekami zarostlými trnitými keři a jalovci.  

V neděli jsme ještě zůstali v Bócse a při MicroO jsme prověřovali, zda správně umíme 
číst popisy, většina se trestným kolečkům nevyhnula. A odpoledne jsme vyjeli do Bodogláru, 
kde jsme se při kombotechu ještě více seznámili s terénem, který nás už překvapil při dopravě 
na trénink. Bezmála třetinu cesty jsme jeli velmi terénní písčitobahnitou cestou a doufali jsme, 
že nebudeme muset nakonec auto tlačit, ale naštěstí to auta při tomto i dalších trénincích 
zvládla. 
  V pondělí jsme dojeli do Pirtó, abychom své schopnosti otestovali na dámské trati 
z JWOCu 2018. Trať to byla doopravdy vyčerpávající, jak fyzicky, tak mapově. První část byla 
v lese, ale mnohem větší část byla umístěna na pláni s písečnými dunami, kde jsem se musela 
soustředit na každém kroku, abych udržela správný směr. Po vyčerpávajícím dopoledni nás 
večer čekal už jen knockout sprint poblíž ubytování, který mě i přesto, že se jeho velká část 
nacházela v neprostupném hustníků, velmi bavil. Večer jsme jako obvykle rozebírali postupy a 
měli jsme dokonce i porovnání se závodnicemi z JWOCu.  

Po náročném pondělí přišlo odpočinkovější úterý, dopoledne jsme běželi middle 
v Tázláru ve velmi pěkném terénu s písečnými dunami a odpoledne jsme si odpočinuli 
v termálních lázních.  

Další den jsme se vrátili do terénu kombotechu na trénink short stright, spočívající ve 
velkém počtu kontrol na trati a krátkých postupech, téměř každá kontrola byla buď na kupce 
nebo v jámě, dohledávka tudíž nebyla vždy nejlehčí. Po obědě jsme se zase podívali zpět do 
Tázláru, kde se konaly štafety přes cestu. S Týnou jsme utvořily Chrastavskou štafetu a 
závodily jsme s ostatními. Byl to velice rychlý trénink, jelikož všichni běželi ve skupině a snažili 
se předehnat ostatní.  

Ve čtvrtek jsme vyzkoušeli další trať v JWOCu, tentokrát middle. V podstatě všechny 
kontroly se nacházely v bludišti hustých keřů a trnitého podrostu, takže volba trasy byla velmi 
náročná, ale dle mého názoru to byl jeden z nejhezčích tréninků. Odpoledne jsme si stihli ještě 
proběhnout vrstevnicovku, což bolo doopravdy náročné, jelikož většina terénních tvarů je zde 
tvořena pouze jednou či dvěma vrstevnicemi, ovšem potom nám trenéři oznámili, že večer 
musíme jet kvůli nařízením vlády a uzavírání hranic domů. Šli jsme si tedy sbalit, naposledy na 
večeři a jelo se zpátky.  



I když původně mělo soustředění trvat až do neděle a nestihli jsme spoustu skvělých 
tréninků, bylo soustředění velmi povedené a všichni si ho náležitě užili. Celou dobu nám přálo 
ukázkové počasí a v restauraci velmi dobře vařili, i když bylo znát, že zde mají velkou zálibu 
v mase, především obaleném v trojobalu. Nezbývá než doufat, že nabrané zkušenosti ještě 
letos budeme mít šanci zúročit.  

 Vendy Růžičková  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
▲ Vendy právě vstupuje mezi nás - dospěláky 
 
 
► Týna ji zatím jenom pozoruje 
 
 
►►  A Katka vzpomíná 
 
 
 
 
 
 

Seznam dalších akcí, o kterých jste si mohli něco veselého přečíst, ale bohužel. 
Tak snad už v příštím Chacháčku. 
 
15.3.  Pekkomila – Nový Bor 
20.-22.3. Soustředění SCD v Doksech  
21.3.  Český pohár štafet – Hradec Králové 
29.3.  Jarní skály - Turnov 
4.4.  Oblastní žebříček – Nový Bor 
5.4.  Český pohár štafet - Brno 
5.4.  Oblastní mistrovství na krátké trati - Liberec 
10.-13.4. Velikonoční soustředění v Polesí 
10.-12.4. Velikonoce ve skalách - Praha 
18.4.  Mistrovství a veteraniáda ČR v nočním OB - Plzeň 
19.4.  Celostátní žebříček - Plzeň 
18.-19.4. Oblastní žebříček - Rumburk 
24.-26.4. Dětské soustředění v Jiřetíně pod Jedlovou 
25.4.  Oblastní mistrovství ve sprintu - Děčín 
1.-3.5.  SAXBO 2020  
 



DALŠÍ ČINNOST TELEGRAFICKY 
 
☼ Jak vidíte výše, všude tam, kde jsme se mohli setkat, je zrušené, ale to neznamená, 

abyste na orienťák zanevřeli. Naštěstí se našlo dost kamarádů, kteří připravili pro nás 
v naší lesní tělocvičně spoustu tréninků, které lze využívat. A nesmíme zapomenout na 
naše trenérky Evu a Pavlušku, které připravují teoretické úkoly na osvěžení a 
zdokonalení orienťácké paměti a rozesílají elektronicky do vašich příbytků. 

 
 
 

ZPRÁVIČKY 
 

GRATULACE  
 
 V červnu a červenci se bude opět slavit, ale nezapomeňte na základní zdravotní a 
hygienická pravidla. Netvořte hloučky, noste roušky, pijte čisté nápoje, nesahejte do hnoje (to je 
jenom kvůli rýmu). 
 
Červen:  
1.6.  Vojta Tomanica  
5.6.  Daník Krupka 
8.6.  Matouš Brzoň 
10.6.  Martina Vejstrková  
10.6.  Štěpán Danko  
16.6.  Matouš Just 
22.6.  Vašík Schröter 
24.6.  Martina Krupková  
25.6.  Michal Slavík  
26.6.  Jirka Kryšpín Vokál 
27.6.  Pavluška Vokálová 
30.6.  Jana Matyášová  
 
Červenec: 
6.7.  Vojta  Matyáš 
7.7.  Ája Němcová  
8.7.  Pavla Pavlíková  
9.7.  Ališka Lišková 
10.7.  Honza Březina  
12.7.  Eva Kadavá  
13.7.  Eliška Gorčicová  
16.7.  Víťa Houda  
19.7.  Anika Justová  
23.7.  Katka Kašková  
24.7.  Míša Krtičková  
28.7.  Michal Kočárek  
30.7.  Majdalenka Ježková  
 

Kulaté výročí oslaví Martina Kr., Jirka Kr., Pavla P. a Anika, do řad dospělých vstoupí 
Ališka a Vojta M.  
 



 A ještě tu máme jednu hromadnou gratulaci. Na členské schůzi byli vyhodnoceni i naši 
nejlepší sportovci v roce 2019. Jsou to abecedně:  
 
Karel Březina, Katka Kašková, Filip Kučera, Bára Lipenská, Týna Matyášová, Markéta 
Pavlíková, Vendy Růžičková, Zuzka Šaffková a Sofi Tomanicová 
 
 Děkujeme a doufáme, že pokud budou nějaké závody, seznam nejlepších se rozmnoží.  
 

 
 
 

AUTOR OBÁLKY  
 
 Nebuďte smutní, zase bude dobře. To chtěl asi naznačit obrázek, který přišel z ciziny od 
Jannika Dienera. Obrázek samozřejmě prošel 14denní karanténou. Děkujeme.  
 
 

VZKAZY Z NAŠÍ STRÁNKY 
 
Zdeněk Sychra: 

Do sekce Chacháčky jsem nahrál první scan kroniky z roku 1995. Další budou následovat tak 
rychle, jak Jirka Barták bude digitalizovat další kroniky. Jirko, díky! 
 
 

VÝSLEDKY ZE SVĚTOVÝCH AKCÍ  
 

SVĚTOVÝ POHÁR A MISTROVSTVÍ EVROPY V LOB – 8.-16.3.2020 – 
KHANTY-MANSIYSK, RUSKO  
 
Sprint  
Ženy  1. Trapeznikova (RUS) 14,21, 2. Oborina (RUS) 14,46, 3. Vyatkina (RUS) 14,53, 

18. Neumannová 16,01, 19. Hančová 16,04, 21. Mechlová 16,16, 30. Šimková 
17,11, 34. Hlaváčová 19,54, 36. Černá 22,23 

Muži  1. Gorlanov (RUS) 14,58, 2. Kiselev (RUS) 15,10, 3. Kotro (FIN) 15,25, 21. Horvát 
16,39, 22. Škoda 16,44, 27. Laciga 16,49, 33. Argaláš 17,34, 38. Bartoš 18,10, 43. 
Matuš 19,36   

 
Krátká trať s hromadným startem 
Ženy  1. Oborina (RUS) 61,02, 2. Vyatkina (RUS) 61,42, 3. Kudre (EST) 61,52, 14. 

Mechlová 65,07, 20. Neumannová 67,37, 22. Hančová 68,59, 24. Šimková 69,13, 
32. Hlaváčová 76,37, 33. Černá 79,36 

 



Muži  1. Gorlanov (RUS) 59,42, 2. Kiselev 61,21, 3. Lundholm (SWE) 62,16, 23. Laciga 
68,22, 31. Horvát 72,35, 32. Škoda 72,03, 35. Argaláš 74,06, 37. Matuš 80,23, 38. 
Bartoš 80,59   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sprintové smíšené štafety  

1. RUS 46,14, 2. SWE 47,06, 3. EST 47,50, 6. CZE (Mechlová, Škoda) 49,28 
 
Klasika  
Ženy  1. Vyatkina (RUS) 97,59, 2. Olsson (SWE) 98,11, 3. Oborina (RUS) 99,49, 5. 

Mechlová 101,58, 9. Hančová 107,10, 18. Šimková 118,55, 19. Neumannová 
119,33, 23. Hlaváčová 126,41, 26. Černá 140,16 

 
Muži  1. Lamov (RUS) 99,45, 2. Gorlanov (RUS) 99,52, 3. Kiselev (RUS) 102,15, 10. 

Škoda 106,25, 19. Horvát 115,22, 21. Laciga 118,02, 22. Argaláš 119,546, 25. 
Matuš 129,06, 28. Bartoš 141,09   

 
Štafety  
Ženy  1. SWE 103,34, 2. RUS 103,36, 3. FIN 109,12, 4. CZE (Hančová, Mechlová, 

Neumannová) 112,015 
 
Muži  1. RUS 99,01, 2. FIN 105,46, 3. SWE 106,56, 4. CZE (Laciga, Škoda, Horvát) 

111,47  
 
 

VOLNÉ PŘÍLOHY  
 
☼ Po deseti letech máte do Chacháčku vložený v pořadí už druhý Maxizpěvník, 

složený ze Zpěvníčků č. 11 – 20.  
 
 
 

ZAJÍMAVOSTI  
 

ČEŠTINÁŘSKÉ POSEZENÍ č. 36  
 
 Na minulý alkoholický češtinářský příspěvek od Evy zareagoval zkušený pijan Milan 
Pavlíků a poslal ještě několik přirovnání: 
  



I kat může být sťatý (a zpravidla přežije; někdy i odsouzenec). 
Cestář má naváto. (To je moderní výraz; asi od sněží – kokain; zaslechl jsem to v rádiu, vloni 
na srazu to použil lékárník – to by odpovídalo.) 
Nejen Goliáš ji může mít jak z praku. 
Sadař může být jak slíva. 
I bez marijánky se dá zhulit a také dospělý může být nacucaný. 
  
A teď už Eva: 
 

I V TĚŽKÝCH DOBÁCH JE ČEŠTINA VTIPNÁ A KRÁSNÁ…, aneb humor 
je solí země 
 

Někde jsem teď četla, že na Zemi se mluví asi šesti sty tisícovkami jazyků. Jsem si jista, 
že v žádné cizí řeči nyní nevzniká tolik skvělých vtipů, narážek, obměn slov…jako v naší 
republice, přestože, nebo právě proto, nás válcuje přetěžká doba, kterou jsme dosud nikdo 
nezažil. Avšak jak nabádají psychologové, psychiatři i jinak moudří lidé, vše se zvládá lépe 
s humorem a vtipem. A současná doba je toho důkazem. 

Určitě znáte příkladů daleko více a ještě lepších, já uvedu jen pár, které jsem posbírala 
na sociálních sítích, v tisku, ústním podáním…, prostě všude kolem nás se šíří snad rychleji 
nežli koronavirus (domácky koronáč). 

 
- Přátelé, držme minutu ticha za hlášky, které zanikly: Jdu na pivo. Ruku na to. Jak bylo ve 
škole? V kolik vyzvedneš děti? Všude dobře, doma nejlíp. Ruku líbám. Máš záracha. 
- Mám puštěnou telku, koukám na Facebook na nové příspěvky a přítel něco štrachá v kuchyni. 
Tak si říkám, hmmmm, že by večeře? A ptám se: „Co vaříš?“ A z kuchyně se ozve: „Roušky.“ 
- Babička říká dědovi v pražské MHD. „Na nos si to dej…ne…vejš, pořádně! Bože, ty než se to 
naučíš, tak umřeš!“ 
- Volala jsem kamarádce, která má dva kluky na ZŠ. „Jak to zvládáš? Učit se s klukama, home 
office, starat se o domácnost…?“ Vesele mi odpovídá: „Skvěle. Dva žáky jsem vyhodila za 
dveře, protože se prali, učitelku jsem propustila, poněvadž pila v pracovní době, a teď se jdu 
podívat na školníka, který ještě nevylezl z postele.“ 
- Potkal jsem dvě dámy na Žižkově. První: „Právě jdu ze hřbitova.“ Druhá: „Tam teď není živá 
duše, co?“ 
- Dneska po pár hodinách s respirátorem na puse jsem se začal učit dýchat zadkem. Zatím 
umím jen výdech. 
- Před lékárnou na Praze 4 telefonuje muž, který do mobilu čte leták vyvěšený na její výloze: 
„Roušky, dezinfekce, paralen a panadol nemáme.“ Na chvilku se odmlčí a pak povídá: „Hele, 
jak říkám, panadol nemaj, jdu vedle do Alberta pro litr vodky a kašlu na to.“ No, sám sobě 
lékařem dle možností. 
 

Mohla bych pokračovat dál. V čase, kdy píšu tyto řádky, a v době, kdy vy je budete číst, 
bude už můj text patřit do minulosti. Mezitím vznikla nová slova, nové vtipy, nové situace…, 
zkrátka: Věřím hlavně ve zvládnutí náročných chvil lidstva, ale také i v to, že se najde někdo 
šikovný, shromáždí všechny tyto jazykové i situační skvosty a vydá je knižně, aby pro budoucí 
generace zůstaly zachovány. 

Pokud někdo máte zájem vědět, jaká NOVÁ slova vznikají v češtině vůbec, otevřte si 
DATABÁZI  NEOMAT (je přístupná on-line) Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR, která se 
zabývá výzkumem jazykových novotvarů a zaznamenává je. Nyní tam třeba najdete 
koronakrize, koronikář, koronténa, koronacismus, koronákup, koronaidiot, koronalýza…, ale 
také covidiot, haranténa, škola v pyžamu (domácí vyučování), vařit rouškovku (vyvářet roušky), 
hrát rouškovanou (nosit roušky), roušičky (šičky roušek), atd. 

Rozloučím se s vámi básní, která mezi lidmi putuje i dnes 4.4.2020, kdy píšu tento 
elaborát. 

 



   V lese řádí kůrovec, 
   všude samá souška. 
   Ve městech zas viróza, 
   je to těžká zkouška. 
   Až u ohně či u piva 
   budem sedět v kroužku, 
   vzpomeneme s nostalgií, 
   kdo měl jakou roušku. 
   Byly různých velikostí, 
   měly hezké vzory, 
   v ulicích jsme potkávali 
   maskované tvory. 
   Jeden ji měl z šátku, 
   druhý z dámské vložky, 
   tak jak nám to nařídily 
   bezpečnostní složky. 

    
 
   Snad to nějak překonáme, 
   do kremace nejdem, 
   určitě se s kamarády 
   zase všichni sejdem. 
   Ať každému pěkný úsměv 
   zase zdobí líce, 
   hlavně aby všechno přežil 
   a měl zdravé plíce. 
   Zdraví to Vám nenahradí 
   seberyzí zlaťák, 
   nutnou dávku optimismu 
   všem Vám 
   přeje parťák.  

 

Eva Kašková, 

která by někdy příště při OB chtěla být dobrá jako liška Bystrouška,  
a ne jako liška Byst-Rouška. 

  

 
 
   

ZAJÍMAVOSTI Z O-NEWS 
 

Na O-News vložila 5.4. Janča Valešová článek od našeho Milana Ševčíka – zde ho máte 
v plném znění: 
   

„A JAK ČASTO TRÉNUJETE TECHNIKU VY…?“ 
 

Možná, že nám současná “doba domácí” 
přinese i něco dobrého. Už víme, že si sami umíme 
ušít roušky, že stále existuje hodně lidí, kteří jsou 
ochotni pomoci druhým, že je někdy dobré se 
zastavit a projevit vděčnost nad drobnostmi, které 
normálně bereme jako běžné. Třeba opékání buřtů 
nebo oblastní žebříček v terénu, kde jsme už 10x 
běželi. 
 
Máme také spoustu času se zamyslet nad různými 
tématy, rozloučit se s tím, co je nepotřebné, a třeba 

Milan Ševčík 

 na trati 

 



zahájit novou éru. Zajímavé zamyšlení nad otázkou tréninku techniky OB nám popsal 
dlouholetý trenér a pedagog Milan Ševčík. 
 

V sobotu bylo 28. března, svátek učitelů – a „již starý Ámos“ ve svých spisech radil, jak 
učit a psal o zásadách učení od jednoduchého ke složitějšímu, známého k neznámému, … A 
jako bývalý pedagogický profík, učitel a trenér, zkusím tady poradit trenérům i závodníkům.  

Trénujte základní orientační techniky, co nejčastěji a neustále po celý rok. Obdobně jako 
hráči míčových her, gymnasti, slalomáři, a další sportovci věnují spoustu prostoru v tréninku 
základním technikám (střelba, driblink, jednotlivé prvky sestav, nájezd do branky apod.) je 
potřeba i v tréninku orientace se věnovat orientačním technikám – postupu v terénu podle mapy 
(čtení mapy, azimuty, zvládnout postupy podle situace nebo terénu atd.). Procvičovat je bez 
dalších rušivých činností (výběr postupu, časový stres, tlak soupeře, …). Pochopitelně vždy 
v úrovni odpovídající vyspělosti každého závodníka.     

Hlavní benefit, který vám takový trénink přinese, bude v jistotě, že vždy půjdete tam, kam 
chcete. Že se činnosti zautomatizují a vy se budete moci věnovat v závodě pouze tomu, jak to, 
co nejrychleji odběhnout. Nepůjdete přehnaně opatrně, budete si jisti, že máte nato zvládnout 
různý terén. Spousta závodníků má např. velký a vcelku oprávněný respekt ze závodů ve 
Skandinávii. Pokud, ale budou schopni udržet směr, umět odhadnout vzdálenost a k tomu 
budou dobře číst terén, myslím si, že budou na dobré cestě, jak při dobré fyzické kondici takové 
obavy minimalizovat. 

Byl jsem překvapen při pročítání různých o-webů, že na soustředěních určených 
k orientační přípravě, (zatím jen na začátku sezony), byla většina tréninků zaměřena na tzv. 
„zvýšení rychlosti“, resp. toho čemu se říká komplexní výkon a to na všech výkonnostních 
úrovních. Ono je obvyklé postavit na mapě trať, odstartovat a změřit. Ale takových „tréninků“ má 
běžný orientační běžec hodně během roku v podobě 30-50 závodů. Opakujeme tak v tréninku 
jen to, co jsme si v závodech mnohokrát zopakovali, včetně všech chyb. Objem technického 
tréninku mohu jen odhadnout na občasný tzv. „kombotech“ – tj. technická všehochuť v jednom 
tréninku. Možná k tomu někdy přibude ještě něco jiného – trať na vrstevnicové nebo jinak 
upravené mapě aj. Ale pořád to vidím jako malou nálož tréninku techniky vůči závodním 
činnostem a tréninku, kdy trénuji komplexní výkon (můj odhad je na maximální množství 5 – 20 
hodin za rok). 

Technický trénink je pro někoho nudný nebo málo náročný. Je ovšem nutný celoročně i 
v průběhu závodní sezony. Neznám závodníka, který neudělá chyby, a alespoň občas se 
netrefí tam, kam měl původně namířeno. Technický trénink pomůže zapracovat na chybách, 
zopakovat si dobré návyky apod. Kriteriem pro hodnocení výkonu v technickém tréninku musí 
být přesnost a kvalita zvládnutí, ne čas – jak jsem běžel rychle, ale přesnost. V současnosti, kdy 
nejsme odkázáni na dojmy a paměť závodníka, ale můžeme si pomocí GPS záznamů přesně 
zjistit, kde všude v závodě nebo i tréninku pobíhal, můžeme daleko přesněji zaměřovat tréninky 
na slabiny a zdokonalování se. 

Stejně jako se při tréninku běhu musím zvládnout velký objem pomalého běhu, než 
přejdu k tréninku rychlosti, stejný princip bych měl volit i u orientační přípravy. Na pořádný kus 
technického tréninku nabalit taktiku – výběr postupu a rychlost úseků i celé trati. Nechci strašit, 
na to máme nyní jiná strašidla – třeba koronavir, ale pokud závodník nezvládá perfektně 
technické postupy, tak sebelepší taktika, mentální či jiná příprava mu nebude k ničemu. 

Tento koncept orientační přípravy byl prosazovaný v přípravě reprezentantů na MS 
v letech 1978 a 79 a později i v tréninku tehdejších TSM. Podle výsledků z tohoto období se 
domnívám, že to nebyl vůbec špatný přístup. 

Přeju všem, abychom se co nejdříve zase sešli v lese při závodech a pokud se někomu 
podaří vylepšit své výkony i díky tomuto povídání – bude mi potěšením. 

Poznámka nakonec: O tom, že orientační příprava je limitovaná běžeckou výkonností a 
obráceně, není snad potřeba vůbec diskutovat. Tím je daný i cíl tréninku: perfektní běžec 
s perfektní orientací. 
 

Milan Ševčík, OK Chrastava 



A něco pro pobavení připravili turnovští O běžci David a Martin Vlčkovi. 
 

CHUCK NORRIS A ORIENŤÁK 
(9.4.2020, vložil Matěj Burda) 
 

Abychom trochu pomohli zaplnit vaši webovou stránku v současné orientačně okurkové 
sezóně a pomohli čtenářům se malinko pousmát v  této nepříliš příjemné době, sepsali jsme 
několik vtipů na téma Chuck Norris a orientační běh. 
 
Chuck Norris dokáže běžet azimut bez buzoly. 
Chuck Norris dokáže SI jednotku orazit EMITkou. 
Chuck Norris dokáže bezkontaktně razit kleštičkami. 
Chuck Norris nikdy nepřijde pozdě na start. Když to hrozí, startovní hodiny raději ze strachu 
zpomalí. 
Chuck Norris nepotřebuje mapník, ani když prší. Ostatní závodníci potřebují mapník, i když je 
sucho, aby si nerozmočili mapu vlastním brekem, až je bude předbíhat Chuck Norris. 
Chuck Norris nepotřebuje popisovník. Všechny kódy a popisy si zapamatuje před startem. 
Chuck Norris nepotřebuje prorážečky. Ostružiny potřebují chrániče před Chuckem Norrisem. 
Chuck Norris nepotřebuje boty s hřeby. Bláto strachy ztuhne, když na něj má došlápnout Chuck 
Norris. 
Chuck Norris běhá zásadně rovně, bez ohledu na převýšení, nebo porosty. 
Chuck Norris nerozumí značkám nepřekonatelný sráz, nepřekonatelná zeď, nebo 
nepřekonatelné vodní těleso. 
Tato mapová značka znamená, že to býval normální hustník, než ho v daném směru proběhl 
Chuck Norris. 

 
Když Chuck Norris orazí špatnou kontrolu, není disk, ale oštěp. 
Pokud došlo k překročení směrného času, je to proto, že stavitel počítal s tím, že na závody 
přijede Chuck Norris. 
Ztráta na nejlepší mezičasy = ztráta na mezičasy Chucka Norrise. 
Na shromaždišti si porovnávají mezičasy Vojta Král s Milošem Nykodýmem. Za nimi se ozve: 
“Ehm, ehm,” a stojí tam Chuck Norris. 
Jen Chuck Norris a Bohoušek neudělají nikdy krok vedle. 
“Víš, kde jseš?” je pro Chucka Norrise řečnická otázka.  
Pokud Chuck Norris přijde s tím, že mapa neseděla, měl by se mapař schovat. 
 

 
 

https://o-news.cz/wp-content/uploads/2020/04/ChuckNorris_Foto.png


Pokud přijde Chuck Norris s tím, že kontrola byla špatně, jury se ani nemusí svolávat. 
Chuck Norris se nikdy neběží podívat na cizí kontrolu. Cizí kontroly se totiž ze strachu před 
Chuckem Norissem schovávají. 
Jedině spermie Chucka Norrise vydrží i na GPS trackingu déle než minutu. 
Když se Chuck Norris účastní vícedenních závodů, v poslední handicapové etapě startují 
závodníci od druhého a hůře intervalově. 
Chuck Norris běhá nočák zásadně bez světla. 
Chuck Norris dokáže ve štafetách předběhnout závodníky o úsek, i když rozbíhá. 
Farsta Chucka Norrise je vždycky nejrychlejší – bez ohledu na její délku a náročnost. 
Chuck Norris se jednou na tréninku na vrstevnicovce orientoval podle porostů. A stejně vyhrál. 
Při tréninku koridorů se Chuck Norris udrží v pruhu, který je užší než tiskové rozlišení. 
Když běží Chuck Norris pivní štafety, pije místo piva z půllitru whiskey. 
Chuck Norris jezdí LOBy zásadně rovně po čáře prašanem. 
Chuck Norris jel MTBO na skládačce. A stejně vyhrál. 
 
 
 A když už my nemůžeme za hranice, tak se tam podíváme aspoň teoreticky. 
 

ORIENŤÁK V USA 
(15.4.2020, Pavla Zdráhalová de Oliveira) 
 

Kvalitní mapy, krásné a technicky náročné terény a především nádherná příroda – 
to jsou některé z důvodů, proč se vydat za orienťákem do Spojených států amerických. 
Stačí si vybrat jednu z barevných tratí a pro jistotu se vybavit píšťalkou. Pojďme se 
podívat na orienťák v USA! 
 
Historie 

Přestože Spojené státy nejsou pro orientační běh zemí úplně typickou, mají v tomto 
sportu dlouhou tradici. První závod v orientačním běhu v severní Americe se uskutečnil již 
v roce 1941 ve státě New Hampshire pod taktovkou finského armádního důstojníka Pilttiho 
Heiskanena. Za největšího průkopníka orientačního běhu v USA ale bývá považován Björn 
Kjellström, švédský šampion v lyžařském OB, vynálezce moderní buzoly a spoluzakladatel 
společnosti Silva. Od roku 1946, kdy se přestěhoval do USA, pomáhal Kjellström budovat 
základy orientačního běhu v severní Americe a v roce 1971 spoluzakládal Federaci 
orientačního běhu Spojených států (USOF), nyní zkracovanou pod značkou Orienteering USA. 
Jeho celoživotní úsilí završil podíl na uspořádání prvního a zatím jediného mistrovství světa 
v orientačním běhu ve Spojených státech v roce 1993 v Harriman State Parku ve státě New 
York. 

 
 
OB kluby v USA. Zdroj: Orienteering USA 
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Větší popularitu a pravidelnost soutěží začal orienťák získávat až od 60. let minulého 
století a první Mistrovství Spojených států amerických se uskutečnilo v roce 1970. Nejvíce klubů 
orientačního běhu je soustředěno ve východní části USA, ale kluby najdeme i v Kalifornii, 
Floridě nebo Texasu. Velká pozornost je v rámci amerického OB věnována oficiálním týmům. 
Vedle reprezentačních týmů dospělých ve všech OB disciplínách (foot-O, ski-O, MTBO, trail-O), 
je to především juniorský tým, který je podporován skrze propracovaný National Junior 
Program. Tento národní program zahrnuje dvě skupiny, Junior Development Team a National 
Junior Team, do nichž jsou členové vybíráni podle předem definovaných požadavků. 
 
Tratě 

Z pohledu českého orientačního běžce je jedním z nejvýraznějších rozdílů americký 
systém tratí. I v USA se pochopitelně soutěží podle věkových kategorií definovaných IOF, 
nicméně v praxi jsou tratě rozděleny podle své délky a náročnosti do barevné škály. Děti a 
nováčci začínají bílou (technicky nejsnadnější a nejkratší) a postupně se propracovávají přes 
žlutou a oranžovou až ke hnědé a zelené. Řada rekreačních orientačních běžců zůstane na této 
úrovni. Nejvyšší dvě kategorie – červená a modrá – zpravidla odpovídají kategoriím D21E a 
H21E. V barevných kategoriích je pak počítán i národní ranking. 

 
 
Přehled tratí podle délky a náročnosti. Zdroj: Orienteering USA 
 
Závody 

USA mají podobně jako jiné velké země účast na závodech ztíženou velkými 
vzdálenostmi mezi místy konání. Kromě lokálních závodů v oblastech, kde působí kluby, se na 
federální úrovni soutěží na tzv. national meets. Jedním z těchto závodů je legendární West 
Point National Meeting, jehož letošní již 41. ročník byl bohužel zrušen. Závod pravidelně pořádá 
klub orientačního běhu při prestižní americké vojenské akademii v nádherných, mapově i 
fyzicky náročných terénech poblíž města New York. Mezi každoročně pořádané soutěže patří i 
US Nationals a US Junior Nationals (pohár juniorů a škol). V USA se těší velké oblibě rogaining, 
jehož letošní světové mistrovství se mělo uskutečnit právě v Kalifornii. Terény jsou v tak velké 
zemi pochopitelně rozmanité, ale velmi často se jedná o kopcovité, členité a téměř nekonečné 
lesy. Proto je americký důraz na bezpečnost na místě. Pořadatelé vždy uvádějí podrobné 
bezpečnostní instrukce (včetně návodu jak se chovat při setkání s medvědem) a píšťalka patří 
k povinné výbavě tamních orienťáků. Tím spíš, že se v USA klade veliký důraz na fair play a 
poradit v lese ztracenému kolegovi lze jen ve stavu nejvyšší nouze. 

Orientační běh v USA má silnou vazbu na skautské hnutí a je celkově často veřejností 
vnímán jako pokračování turistiky, pozemní navigace a práce s mapou a buzolou. Přestože má 
americký orientační běh všechny předpoklady být rozšířeným sportem – skvělé terény, kvalitní 
mapy, propracovanou strategii práce s mládeží – větších měřítek a vyšší popularity nedosahuje. 
I na celoamerických závodech se potkávají nižší stovky závodníků. Jedním z důvodů může být 
paradoxně americká podpora sportu. Děti v USA jsou pod tlakem vybrat si poměrně brzy svůj 
sport a intenzivně se mu věnovat. Vzhledem ke své společenské oblibě a sportovním 
univerzitním stipendiím jsou klasické americké sporty jako fotbal, baseball nebo basketbal pro 
orienťák silnou konkurencí. 
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Z NAŠEHO ARCHÍVU  
 
Další zahraniční výjezd absolvoval v roce 1996 Michal Horáček. 
(Chacháček 2/1996) 
 

15.-17.3.1996    SPRING CUP – HILLEROD, DÁNSKO  
 

 
 

Spring cup neboli Jarní pohár, který se každoročně koná poblíž dánského Hillerodu. 
Tento první velký prestižní závod se vždy koná začátkem března, a to je období, kdy počasí 
v Dánsku ještě s jarem nemá nic společného. Těchto závodů se účastní kompletní špička 
Seveřanů (FIN, SWE, NOR, DEN) a také tradičně repre Švýcarska, Polska a České republiky. 
Terén je zde spíše kontinentální, rovinatý, s klasickými prvky severského terénu. To znamená 
rovina s množstvím detailů (vrstevnicových), poměrně dost cest a hustníků, rozvětvené potoky s 
klasickými bažinami. Závody se skládají z pátečního nočního sprintu, sobotního klasického 
závodu a nedělních štafet (nejprestižnější závod – je to zařazeno do Severské ligy štafet).     
 
Pátek:  

Moje kategorie H 20E byla pro noční sprint sloučena s kategorií H 18E, a to znamenalo 
200 startujících. Z toho vyplývá i jedna novinka – startovalo se ve 30ti vteřinových intervalech! 
(něco jako na lyžařských závodech.). Trať měřila 5,2 km (sprint) a předpokládaný čas vítěze byl 
25 minut! (nevěděl jsem, co si mám o tom myslet – pod 5 min na km). Byl to můj druhý závod 
letos a měl posloužit jako rozběhání před sobotním závodem. Po opatrnějším začátku jsem se 
do toho trochu víc opřel, a tudíž jsem se nevyhnul několika drobným zaváháním (problém mi 
dělalo udržet směr ve tmě), ale ne větším než 20 – 30 vteřin. Běželo se mi poměrně dobře, a 
tak z toho bylo 12. místo a čas 28:24, což při naběhaných 6 km docela ujde. Ztráta na vítěze 
činila asi 3 minuty (mimochodem vítězem byl Damgaar – mistr světa ve štafetách juniorů1995). 
Z našich mě porazila pouze naše juniorská jednička Luboš Matějů o 1 minutu.    
 
Sobota: 

Terén se dal očekávat podobný jako v noci a tudíž se daly očekávat i rychlejší průměry 
na km. Trať měřila 9,2 km, a jak to vystihl Marta Králů (trenér juniorek), budou se muset v tom 
lese trochu nohy překládat. Po startu jsem se snažil jít opatrně, abych neudělal chybu (jakož i 
na všech závodech) a postupně jsem začal šlapat na plyn. V poslední třetině jsem začal 
pociťovat tréninky ve Švédsku, které předcházely a nakonec i noční sprint. Za celou trať jsem 
lehce zaváhal asi 3x, a tak jsem mohl být s výkonem spokojen. Netušil jsem, jaké by to mohlo 
být pořadí. Nakonec můj čas 47:11 (naběhal jsem něco málo přes 10 km) a průměr 5,2 min na 
km stačil na výborné 5. místo, jen 18 vteřin za vítězem. Neměl bych zapomenout na Aleše 
Jiráska, kterému jsem nadělil pěkné 4 vteřiny.   
 



Neděle: 
Po výsledcích z předchozích závodů jsem byl nominován do štafety juniorů „A“, a to na 1. 

úsek, jehož délka byla 9,8 km a s povinným úsekem po hromadném startu něco přes 10 km. 
Když k předpokládanému času 47 minut a počtu 320 startujících štafet připočtu únavu po 
sobotě, opravdu jsem nevěděl, jestli se mám na závod těšit nebo netěšit. Do lesa jsem šel 
s taktikou neudělat chybu a nenechat se ovlivnit lidma okolo mě a běžet jak to půjde. Nakonec 
se většina závodu běžela spíš jako cross-country, ale i tak se chyby daly udělat. Doběhl jsem 
v čase okolo 50 minut (5 minut na km) a se ztrátou 1 minutu a 2 vteřiny za prvním, ovšem na 
51. místě = docela hukot. Nakonec naše štafeta (2. Aleš – 10 km, 3. Lála Lučan – 6 km, 4. 
Luboš – 14 km) skončila na pěkném 56. místě a splnila úkol od trenéra být do 1. stovky.  
 

Z Dánska jsem nakonec odjížděl se spokojeností a posílenou sebedůvěrou (a tudíž i 
větší chutí do tréninku). A s rozhodnutím, že těm Seveřanům (třem), co mě porazili, to vrátím 
v nejbližší době a to bude na JMS v Rumunsku – držte mi palce! 

  Michal Horáček  
 
 
A když to dopadlo, vlastně nedopadlo letos s velikonočním soustředěním, tak si přečtěte, co o  
soustředění napsala Iva Kopalová ve stejném roce – v roce 1996. 
(Chacháček 2/1996)  
 

6.-8.4.1996   VELIKONOČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ  
 

SOUSTŘEDĚNÍ VE ZNAMENÍ VRBOVÝCH PROUTKŮ 
 

Jako místo tradičního velikonočního soustředění byl letos vybrán kemp v Hamru na 
Jezeře – známé to místo z 5 dnů OB 95.  
 Jestliže se k letošní sluneční premiéře oblažující naši mysl zachmuřenou nekonečnou 
zimou přidají cizí ruce, pečující o přísun kalorií do našich lačných žaludků, jsou všechny 
podmínky velkého klubového mapohemžení solárně-hyperoptimální.  
 Pro tréninkové závody, připravené Jardou, Michalem, Kašíkama, Štěpkou, Vojtou, Jirkou, 
Danou a jejich pomocníky, byly použity kvalitní mapy z pětidenních. Žel zlotřilá zima, stále ještě 
zbaběle schovaná v hloubi lesa, nechtěla v některých místech ustoupit našemu zarputilému 
snažení o přijatelný pohyb za hranatými červenobílými vidinami. Příjemnou atmosféru 
odpočinku po celodenním pohybu obrátila naruby Dominika svou podvečerní branně-
pohádkově-dovádivou hrou pro mladé, mladší i nejmladší.    
 Finální den pobytu začal velikonočním proutkobitím (kdo by odolal alespoň jedenkrát 
v roce legálně seřezat vlastní drahou polovičku a ostatní, v tuto chvíli nespřízněné něžné duše) 
a byl zakončen atraktivním multimasovým závodem odvážných štafetobijců o, jak bylo později 
řečeno, „putovně putujícího velikonočního berana“.  
 S heslem „Kdo nevěří, ať tam běží a zbytek dohledá“   

Iva Kopalová 
 

 



LITERÁRNÍ KOUTEK 
 
 I když velikonoční sezóna byla letos taková domácí, přesto přišlo několik hodovacích 
výtvorů od našich autorů. Začal si nejdřív Jarda Polák. 
 

Velikonoční Coronaleda      
 
Hody hody doprovody,      
dezinfekcí místo vody,  
myj si ruce, občane,  
neb tě virus dostane.  
 
Přes všechny ty vládní kecy,  
máte lidi rozum přeci,  
nosit roušku sám a v lese,  
kdo to dělal, přiznejte se.  

Shlukování trestat chtějí,  
hovadiny vymýšlejí,  
horší nežli všechna hřiště,  
jsou u marketů parkoviště.  
 
Chválí se, jak válčí skvěle,  
však v nouzi poznáš nepřítele,  
se vším zbožím teď jdi k čertu,  
pokud nejsi z Agrofertu.  

Díky státní pomoci,  
lék je horší nemoci.  
Proč bychom se zlobili,  
sami jsme je zvolili.  
 
A co má hulvát z hradu v plánech?  
Zakopán je někde v Lánech.  
Snad je lepší, že se chová  
jako paní Columbová.  

Tak vám přeji hodně zdraví,  
ať zas můžem, co nás baví.  
Proto Čechám, nebo Kubě,  
noste roušky na svý hubě..... 

 
 

Roušky 
 
Hody, hody doprovody,    
jsem zajíček s ouškama, 
utíkal jsem podle vody, 
nesl košík s rouškama. 
Potkala mě koroptvička, 
chtěla jednu z látky, 
dal jsem jí tu nejkrásnější, 
popřál hezké svátky. 
 
JB z KB 



Velikonoční koleda 2020 
 
Nejsem žádný loupežník,     
i když mám přes hubu fáč. 
Já jsem jenom koledník, 
co nešíří koronáč.  

 
Předstírám jen procházku, 
od vrátek se držím dál. 
Mám moc krátkou pomlázku, 
abych vás s ní vyšlehal. 

 
Vláda vám prý odvody 
odložila maličko. 
Dejte trochu koledy, 
hoďte po mně vajíčko. 

 
Přes zakrytou papulu 
vám přeji hezké svátky, 
a rozkvetlou Primulu 
do vaší zahrádky. 

 
 D.E.P.O. Pachnerovi 

 
 
Hody, hody – Bubo, Bubo,  
to je velký a zlý výr. 
Ale horší nežli Bubo 
je ten strašný k...avir. 
Zasloužil by nakládačku, 
odstřihl nás od miláčků. 
Přejeme mu, aby chcíp, 
potom bude zase líp.     
 
Kryšpín 
 

 
Přiznejme si, přátelé, 
koho už rouška nes-r-. 
A tak tedy hody, hody, 
půjdem někam do přírody. 
S rouškou třeba z dedáče, 
zajíc někam odskáče. 
Tož letos místo vajíčka 
važme si hlavně zdravíčka! 
 
Baru Lankašová 

 

 



 

OKÝNKO KB 
 
 

OCENĚNÍ PODVAZKOVÝM ŘÁDEM 
 
 

Během klubového Silvestra došlo k významné události. Nejstarší člen, zakladatel a 
dlouholetý jediný předseda a čestný předseda KB byl honorován Podvazkovým řádem KB, 
nejvyšším naším vyznamenáním. Řád mu byl udělen k jeho významnému kulatému výročí a za 
propagaci KB po celém světě, zejména jeho účasti na národních a světových závodech v OB. 
Namátkou připomeňme jeho výkony na MS veteránů u Vídně, v německém Harzu, na Novém 
Zélandu (hlavou dolů), několikrát v Izraeli, na Kubě, v Kostarice (těsně pod bednou), kde se stal 
miláčkem místních malp. 

Historie Podvazkového řádu začíná rokem 1348, kdy jej založil anglický král Eduard III., 
zatímco Karel IV. zákládal v Praze universitu. Legenda (pravdivá!) líčí slavnost, při které král 
tančil se svou milenkou Joan, hraběnkou ze Salisbury tak vehementně, až se jí uvolnil 
podvazek a spadl na zem (tedy ten podvazek). Což se stalo terčem nezastíraného posměchu. 
Král však zachoval rozvahu (od toho byl král), zvedl podvazek a zvolal: „Honi soit qui mal y 
pense!“, což ve starofrancouzštině (dvorním jazyku) znamená „Hanebník budiž, kdo špatně o 
tom smýšlí!“.* V moderním překladu Jana Wericha: „Hony sou a malý penze!“ A panovník 
založil řád, který později všichni smíškové považovali za čest nosit. Členem řádu je panovník a 
25 členů – rytířů. Mezi „české“ nositele patřili např. Zikmund Liška ryšavá, Rudolf II. a Fridrich 
Falcký, který ho nejprve vyženil sňatkem s Alžbětou Stuartovnou a zanedlouho ztratil při útěku 
z Hradu kdesi na Malé Straně (po bitvě na Bílé hoře).  

Náš předseda je však prvním „Čechem jako poleno“, kterému byl řád zavěšen pod levé 
koleno. Přejeme mu, ať si řád užívá a hlavně ať s ním nikam potupně neutíká. 

 
*Překlad KB: „Hanba tomu, kdo špatně o nás smýšlí!“ 
 

    MP, ceremoniář řádu 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



VZDĚLÁVACÍ KOUTEK 
 

JAZYKOVÝ POSED č. 132  
 
 Minulým posedem se přehnala pořádná BOUŘE (kdo tomu nerozumí, tak 
THUNDERSTORM). Abyste pochopili, tak znělo správné vyluštění minulého úkolu. A kdo se 
bouřky nebál, odpověděl. A kdo měl štěstí, i něco vyhrál. Jsou to Věrka Bradnová, Janča 
Kubátová a Pavel Pachner a vyhráli sadu pravítek.  
 
A teď máte před sebou křížovku. 
 

Toto je řetězová křížovka, kterou budete luštit zleva a zprava. Pokud vše dobře doplníte, 
tajenku přečtete ve dvou šedých vodorovných řádcích.  

 

From the left to the right: From the right to the left: 
1 – a way or a place by which you come 
in  
2 – the end of a sleeve (plural); a very 
famous, successful person, such as a 
musician, actor or sports player (plural) 
3 – Amundsen´s name; a child's toy in 
the shape of a baby (plural) 
4 – to make something by putting bricks 
or other material together; a fight in the 
past, using guns or swords, arranged 
between two people as a way of 
deciding an argument (plural) 
5 – a large building on a farm in which 
animals or grain are kept (plural); a 
Japanese food consisting of a ball of 
rice usually with raw fish rolled inside 
6 – an aromatic plant or a herb of the 
mint family used in cooking (in the 
Czech Republic known as 
mateřídouška) 

7 – a type of a gun with a long barrel 
fired from a shoulder 
8 – a small vehicle for travelling on 
water (plural); an area of ground on 
which a town, building, or monument is 
constructed, such as a building … or 
web …  (plural) 
9 – unable to see; a book in which you 
keep a daily record of events and 
experiences 
10 – exhausted, fatigued or sleepy; a 
herb used in cooking, especially in 
pickling (plural) 
11 – a very deep hole that seems to 
have no bottom; a vehicle usually on 
runners for transportation especially on 
snow or ice (plural) 
12 – the direction from which the sun 
rises in the morning, opposite to the 
west (plural) 

 



SOUTĚŽNÍ KOUTEK  
 

ZÁHADY A HLAVOLAMY  
 
 Mnozí se v minulém čísle ani součinů nezalekli a matematické soutěže se zúčastnili. 
Řešení byla správná, a tak bylo z čeho losovat. Ceny v podobě gumovací maxigumy budou mít 
možná v nejbližší době doma Eva Kadavá, Robert Lipenský a Pavluška Vokálová.    
 A pro pořádek správné řešení zní (je to trošku rozposunované, ale určitě to přečtete): 

Součiny - řešení 
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A pro domácí vězení nám Jirka Barták připravil hned tři úkoly: 
 
Číselný labyrint 

Najděte cestu labyrintem! Cesta prochází číslicemi 1 až 15 ve vzestupném sledu a 
každou číslicí prochází právě jednou. Cesta se může na křižovatkách dotýkat i křížit, ale ani 
jeden její kus nemůže být použit opakovaně. 
 

 



Spojování ostrovů 
Je třeba propojit všechny ostrovy mosty, přičemž každý ostrov musí být dostupný z 

jakéhokoliv jiného ostrova. Mosty mohou probíhat pouze vodorovně nebo svisle a nesmějí vést 
přes jiné mosty nebo ostrovy. Mezi dvěma ostrovy se mohou nacházet maximálně dva mosty. 
Čísla na ostrovech udávají, kolik mostů z příslušného ostrova vede. 
 

 
 
 

Filomino 
Do každého pole tabulky napište jedno číslo. Pole se stejnými čísly musejí tvořit 

vodorovně i svisle související bloky, které se skládají z přesně tolika polí, kolik udává číslo v 
nich zapsané. Dva různé bloky sousedící vodorovně nebo svisle nesmějí mít stejnou velikost a 
mohou zahýbat za roh. Jeden takový blok je již zakreslen. 
Poznámka: Je zde i několik bloků, které nemají předtištěné číslo. 
 

 
 

A ještě jak zněly rébusy od Věrky? 
Barikáda, karimatka, tanker, karanténa, saranče a monstrum. 



SOUTĚŽ PRO FŠECHNY  
 
 Ptáci našich polí a lesů byli také jasní, a tak jsme směle mohli přistoupit k losování. Ceny 
houbičky na nádobí tentokrát získali Eva Bartáková, Věrka Bradnová a Eva Lipenská.  

A nyní vás na obrázcích čekají ARCHITEKTONICKÉ PRVKY, a je jen na vás, jak si s tím 
poradíte. 
 

 

    A             B        C 
 

 

    D             E          F 
 

 

    G         H       I 

1 ARKÁDY     6 FORTNA  

2 ARKÝŘ     7 GLORIET 

3 ATIKA     8 KOLONÁDA 

4 BERGFRIT    9 OBELISK 

5 CIMBUŘÍ  



ZNÁTE JE? 
 
 Začneme řešením z minula. Poblíž Ještědského vodopádu, spíše teda vodopádku, se 
nachází lom s jeskyní Velká Basa. Na tu jsem se ptal a to je i správná odpověď. Řada lidí to 
věděla, dokonce Kačka Straková ji na základě soutěže i navštívila, a také je jedna z těch, co 
vyhráli sadu fixů. Další dva jsou Jirka Barták a Eva Kadavá. Gratulujeme!  
 
Velká Basa – jedná se o opuštěný vápencový lom, který je dějištěm povídky Karolíny Světlé 
Lamač a jeho dítě. Nachází se zde jeskyně, jejíž vstupní část je v podstatě uzoučká korozivně 
rozšířená puklina (vstupní partie je vysoká 10 m o šíři 30 cm). Později se rozšiřuje až na 1,6 m 
a klesá až na 21 m pod úroveň vchodu. Celková délka od vchodu činí 36 m. V dutinách se 
nacházejí krasové jevy – sintrové náteky, čiré krystaly kalcitu. Průzkum byl započat v roce 1974 
a pokračoval v roce 1997. 
Ještědský vodopád – je jednostupňový a jednoramenný, vysoký 8 m. Byl vytvořen při činnosti 
lomu, je tedy umělý a po většinu roku mívá podobu mokré stěny. Živí ho jediný pramen, který 
vyvěrá pár desítek metrů v prudkém svahu a dopadající vody mizí v podzemí. Kolem vede 
zelená turistická značka z Padouchova na Pláně.  
 

 
 

Lom a jeskyně Velká Basa 
 
 A teď se rozhlédneme zase do kraje. 
 V sousedství nám již známé zříceniny hradu Děvín (Chacháček 2/2014) narazíte na 
přírodní památku Široký kámen. Pokud byste se z ní vzduchem vydali necelé 2 km na 
jihozápad, dostanete se k osamělé pískovcové skále, na které se nachází zřícenina skalního 
hradu – cíl našeho putování. Zřícenina je vzdálena vzdušnou čarou 2,2 km od zříceniny hradu 
Děvín, 5,4 km od zříceniny hradu Ralsko, 12,1 km od zámku Lemberk, 14,1 km od zámku 
Zákupy a 4,6 km od zámku Vartenberk.  
 

Jak se jmenuje zřícenina skalního hradu na osamělé pískovcové skále? 
 

 
 

Široký kámen a záhadná hlava (Rytířova hlava?) na jeho úbočí 



KDO JE TO? 
 
 Rodinní příslušníci zřejmě nepoznali svého domácího mazlíčka, naštěstí ale ostatní ano. 
Podle dresu se jasně jedná o Klubáčka a podle hlavy, rukou, nohou o Honzu Březinu. 
Gratulujeme výhercům a majitelům krásného diplomu. Jsou to Janča Kubátová, Eva Lipenská 
a Kačka Straková.  
 
 

ORIENŤÁCKÝ ZPĚVNÍK  
 

ZA STO LET 
 
Píseň ke 100 letům republiky 
nazpívali 
Xindl X, Slza, Michal Hrůza, Ewa Farna, Václav Bláha, Tomáš Klus, Marek Ztracený, Mirai, 
Debbi, David Stypka, František Černý, Jananas, Jindra Polák 
 
          Dmi 
Kdyby hora mohla vyprávět,    
       B 
kdo všechno na ní vylez za sto let 
           C                          B      C 
a co z výšky viděl pod sebou. 
 
Jestli byl to jen ráj na pohled, 
odkud nechceš nikdy nikam jet, 
nezkažený temnou vzpomínkou. 
 
B 
Hodně vody uplynulo, 
                   Dmi 
hora je tu napořád. 
    B                                                   Csus4 
A jednou taky na nás bude jen vzpomínat. 
 
         C                      Dmi  B       F 

REF1: Kdo ví, co bude stát za sto let? 
                                   C/E      Dmi  B        Csus4 

Co o nás budou psát a vyprávět? 
 
        
                            C              B 

REF2: Snad taky budou si umět zpívat 
C F                   C      Dmi B        F             
a tančit na stole jako my. I za sto 
let. 

C/E     Dmi     
Kdyby cesty mohly povědět, 
       B 
kdo po nich jezdil tam a zpět. 
 

https://czhity.tiscali.cz/autori/xindl-x-43/
https://czhity.tiscali.cz/autori/slza-84/
https://czhity.tiscali.cz/autori/michal-hruza-136/
https://czhity.tiscali.cz/autori/ewa-farna-209/
https://czhity.tiscali.cz/autori/vaclav-blaha-574/
https://czhity.tiscali.cz/autori/tomas-klus-649/
https://czhity.tiscali.cz/autori/marek-ztraceny-734/
https://czhity.tiscali.cz/autori/mirai-897/
https://czhity.tiscali.cz/autori/debbi-943/
https://czhity.tiscali.cz/autori/david-stypka-1329/
https://czhity.tiscali.cz/autori/frantisek-cerny-1759/
https://czhity.tiscali.cz/autori/jananas-1762/
https://czhity.tiscali.cz/autori/jindra-polak-1765/


Csus4       C                B   C 
Trabanty i tanky poznaly. 
   Dmi 
A řeky, kdyby řekly nám, 
       B 
kdo proti proudu plaval sám, 
        C                                B 
když jiný se jen v klidu koupali. 
 
B 
Hodně vody uplynulo, 
                            Dmi 
řeka je tu napořád. 
   B                                                    C 
A jednou taky na nás bude jen vzpomínat. 

 
REF1 a REF2 
Kdo ví, co bude stát za sto let? 
Co o nás budou psát a vyprávět? 
Snad taky budou si umět zpívat 
A tančit na stole jako my, i za sto let 

 
               Bmaj7 
Dáme si na triko triko-trikoloru. 
              Dmi 
I když to neděláváme často. 
              Ami 
I když to neděláváme často. 
 
Dáme si na triko triko-trikoloru 
Když už to jednou máme za sto. 
Když už to jednou máme za sto. 
 

REF1 a REF2 
Kdo ví, co bude stát za sto let? 
Co o nás budou psát a vyprávět? 
Snad taky budou si umět zpívat 
a tančit na stole jako my, i za sto let. 

 
Snad taky budou si umět zpívat 
a tančit na stole jako my, i za sto let. 

 
 
 
 

A CITÁT NAKONEC… 
 

Boris Pasternak, ruský básník a spisovatel: 
  

Člověk je zrozen, aby žil, ne, aby se připravoval na život. 
 
 


