
 
 

 
 

 



DENÍČEK 
 

10.-12.7.2020    H.S.H VYSOČINA CUP 2020 – SK CHRAST – 

SMRČEK – STUDENÁ VODA, LEŽÁK, VELKÁ STRAKA  
 

Závody z pohledu otce: 
Jsou to skvělé závody, na které se každý rok moc těším a nechápu, proč na ně z 

chrastavského oddílu téměř nikdo nejezdí. „Jedeš na Botas1?“-neboli H.S.H Vysočina cup - je 
otázka, kterou řešíme s kamarády, hned jak se objeví prázdninové termínovky. 

Závody pořádá každý rok oddíl z Chrastu u Chrudimi a bývá na různých místech rozsáhlé 
Českomoravské vysočiny. Místa se mění, co je ale každý rok jisté, že terény budou skvělé a 
mimo závodění bude také hodně „kultury“. Nezrušení letošního ročníku bylo velmi příjemným 
překvapením. Všichni jsme byli po podivné jarní karanténě značně nadržení a tak mi bylo jedno, 
že se místo závodů kvůli kůrovci změnilo, hlavně, že se potkám s lidmi, co jsem půl roku neviděl 
a zaběháme si. Když jsem hledal před odjezdem na mapě místo shromaždiště, nabyl jsem 
dojmu, že jsou závody nějak moc blízko Pardubic a že terén bude stát za starou bačkoru. Tedy 
alespoň to je moje představa o pardubických terénech. To byl ovšem velký omyl. Při první etapě 
bylo sice hrozné vedro, ale i přes to jsem byl úplně nadšený. Les byl neuvěřitelně pestrý, posetý 
balvany, měnily se porosty, nikde žádné velké kopce, musel jsem se neustále soustředit, prostě 
paráda. Tedy, v závěru jsem z horka málem omdlel, ale to se rychle spravilo na stánku s 
občerstvením cestou z cíle.  

„Botas“ je pověstný nejen kvalitou terénů a organizací závodů, ale také doprovodným 
programem: každý den se ze závodníků losuje výherce nových sportovních hodinek, běží se 
krosový závod o nápojovou permanentku, pořádají se tradiční pivní štafety a samozřejmě v noci 
ze soboty na neděli probíhá party, která se mnohdy koná na dost bizarních místech (letos 
uprostřed lesa v průseku pod dráty vysokého napětí). Někteří z mladších závodníků jsou 
schopni absolvovat kompletní program, což mi přijde lehce sebedestruktivní. 

Závodní tratě mají klasickou třídenní strukturu: krátká (po bláznivé cestě přes Hradec a 
Pardubice omrknu terén a většinou to parádně zvorám), klasika (pořádná nálož, protože jsem 
se večer ze samého nadšení, že zase vidím svoje kámoše z celé republiky, zapomněl na 
stánku), zkrácená (to už fakt nemůžu, neboť mám dvě etapy v nohách a nezanedbával jsem 
občerstvování).  

Sobotní klasika byla také krásná, ochladilo se, pršelo a skvěle se běželo. Bylo to hodně 
dlouhé, několikrát jsme brodili říčku, kde bylo vody do půl lýtek, a proběhali mapu křížem 
krážem. V neděli se opět vyčasilo, ale horko se již nevrátilo. Poslední etapa se pravidelně 
startuje hendikepově. To nemám rád. Jsem nervózní a většinou hned na začátku nasekám 
nějaké chyby, i když se motám někde v polovině startovního pole a jde mi jen o to, aby mě 
potupně nedoběhl někdo ze známých, který obyčejně běhává ještě blběji než já. Zpětně si 
vůbec nepamatuji, kolikátý jsem skončil, takže to si žádný zásadní výkon nebyl. Vím však jistě, 
že mě soupeř dne Jiří Pražák ze Zbraslavi (ten mě obvykle poráží) v hendikepu nepředběhl a to 
je nejpodstatnější. Budu se moct až do příštího „Botasu“ na něj vytahovat. 

Ani nevím, jestli letos byly v okolí shromaždiště nějaké pamětihodnosti. Obyčejně po 
závodech provozujeme s rodinou kulturně-poznávací činnost, pokud je kde. Letos jsem však byl 
na závodech sám s Jáchymem a prostor mezi naším stanem v kempu, koupacím rybníkem v 
lese a shromaždištěm s rozličnými stánky nám úplně stačil. 

 

Závody z pohledu syna: 
Otec: „Jáchyme, musíme dokončit ten článek do Chacháčku. Kryšpín je už neodbytný.“ 
Syn: „Ale já nechci“. 

                                                           
1 Kdysi dávno se ty závody myslím jmenovaly Botas Vysočina cup. Mezi staršími závodníky se jim tak nezřídka stále říká 

„Botas“. 



Otec: „Tak mi řekni, jaké to bylo a já to napíšu.“ 
Syn: „Dobrý.“ 
Otec: „No a dál? Zkus mi to víc popsat.“ 
Syn: „Ale já nechci.“ 
Otec: „A proč nechceš?“ 
Syn: „Nevím.“ 
Otec: „A kolikátý jsi tam skončil?“ 
Syn: „Nevím.“ 
Otec: „Byl jsi čtvrtý, ne?“ 
Syn: „Nevím. Tak nějak. Ale to tam nepiš.“ 
Otec: „Když nechceš spolupracovat, tak si tam napíšu, co budu chtít.“ 
Syn: „No tak si napiš. Já mám hlad.“ 

   Jáchym a Jan Krtičkovi 

 
 
 
 

11.-18.7.2020    KRČKOVICE MALÝ – NÁMOŘNICKÝ  
 

O prázdninách jsem byla podruhé na táboře v Krčkovicích. Z našeho klubu jsem tam byla 
jediná. Vloni jsem byla v modrém týmu a letos v červeném. Byli jsme námořníci a každé ráno 
nás probouzeli písničkou: „Hou, hou, samá voda“. Paní kuchařky vařily moc dobře, nejvíc mi 
chutnaly langoše. Vedoucí byli moc hodní a brzy jsem si našla i nové kamarádky. Hráli jsme 
různé hry, nejvíc mě bavil „brännball“. Je to hra podobná baseballu. Také jsme spali pod 
širákem (obrázek na obálce) a večer po diskotéce jsme měli spacáky mokré od rosy. Měli jsme i 
denní stezku odvahy. Na táboře bylo moc hezky a doufám, že o příštích prázdninách pojedu 
zase. 

 Koloušek – Terezka Prokopová 

 
 

Námořník Koloušek 



18.-19.7.2020    RUMCAJSOVY MÍLE 2020 – SPORTCENTRUM 

JIČÍN – BOSEŇ – SMRKOVEC, VALEČOVSKÉ SVĚTNIČKY, 

NEDBALKA  
 

Ahoj Chrastaváci, byla jsem na závodech a je mi moc líto, že jste tam také nebyli. Byl 
tam totiž krásný terén, písčité skály, borovice  a byl také krásný sluneční  den. Shromaždiště 
bylo pod hradem Valečov. 

Závody byly dva. První den byla první a druhá etapa a v neděli pak jedna. 
Povedlo se mi doběhnout konečně na bedně, skončila jsem po třech etapách třetí a mám 

z toho radost. 

     Kačka Straková 

 
 

Kačka na bedně 
 
 

19.-28.7.2020    KRČKOVICE VELKÝ 
 

Určitě zajímavého povídání se dočkáte, až si Zuzka Štveráková vyšetří trochu času, 
abychom Deníček měli opět kompletní. Kdo si počká, tak se dočká! (nebo ne?)  
 
 

31.7.-2.8.2020    SANDSTONES/PÍSKOVCE 2020 – OK DOKSY – 

BORNÝ – PECOPALA, KAROLÍNA, BORNÝ  
 

Letošní rok se vším, včetně orienťáku, pořádně zatočil. Naběhané mapové tréninky bych 
spočítala na prstech jedné ruky a „závody“ jsem absolvovala celkem dva. (Picánku, díky tobě a 
ostatním za Vrchbělou a Tanvald.) Teď mám před sebou výzvu v podobě tří etap 
prázdninových vícedenních závodů Sandstones. Vůbec netuším, co od lesa ani od sebe čekat. 

Centrum závodů je na břehu Máchova jezera. Aréna, na kterou jsme zvyklí, jen 
všudypřítomná dezinfekce připomíná současnou realitu. Kdo se přihlásil, neprohloupil. Čekaly 
nás tropické teploty, vyprahlé borovicové lesy, rychlé rovinaté pasáže, brutální kopce, skalky 
rozeseté na hřbítkách, hluboká údolí s několikametrovými srázy, čistá podložka i borůvčí. Každá 
etapa byla jiná a nezapomenutelná. Po téměř nulovém letošním kontaktu s mapou a 
zanedbanou fyzičkou se chybovalo nejen na dohledávkách, ale i na postupech. Prali jsme se 
statečně a do každého závodu šli s novým odhodláním. Někdo si odnesl velké puchýře, někdo 
zničenou achilovku, někdo nasbírané borůvky či sinice, ale všichni plno zážitků z atraktivních 
skalnatých terénů. 

Díky Doksákům za krásné letní závody! 

      Katka Kašková  



14.-16.8.2020    TIS 2020 – SK PRAGA – TIS U BLATNA – 

LIDČINA SKÁLA, ČERTOVKA, JELENÍ SKOK   
 

Prázdninové závody – Tis u Blatna 
 
Účast: 2x Kašíci, 2x Ševčíci, 2 x Luskovi, 4 x Krtičkovi, Honzík Čechlovský a Šárka Knížková 
 

S Medvědem jsme se již předem dohodli, že na tyto OB vyrazíme již ve čtvrtek ráno tak, 
abychom mohli navštívit některá turistická lákadla poblíž dějiště závodů.  

Ubytování zajistila Zuzka Šaffková v obci Brdo, která přináleží k Manětínu. (Zuzka se 
nakonec závodů nezúčastnila ze zdravotních důvodů. Zuzko, děkujeme za perfektní ubytko.). 

Na tento podnik jsme tedy vyrazili již v 6.00 hod, abychom se vyhnuli kolonám při 
průjezdu Prahou, což se nám podařilo, a tak jsme byli v místě první plánované zastávky již před 
polednem.  

Naplánována byla prohlídka kláštera Mariánská Týnice, ke které jsme došli procházkou 
z nedalekého městečka Kralovice. Již z dáli bylo patrné, že klášter prošel v nedávné době 
celkovou rekonstrukcí, která mu dozajista vrátila jeho původní podobu od známého architekta 
Jana Blažeje Santiniho. Medvěd, dle mého předpokladu, zavelel k prohlídce muzea, ve kterém 
jsou představeny zejména církevní stavby navržené Santinim. Musím říci, že i pro mě byla tato 
výstava velmi zajímavá. Dále jsem předpokládal, že se přesuneme do místa ubytování, ale 
jeden míní, a Medvěd mění. A tak jsme jeli do muzea stavitelství v Plasích. V tomto muzeu je 
předveden historický vývoj stavitelství a to až po současnost. Interaktivní výstava, vhodná jak 
pro laiky, tak i pro odborníky, by klidně mohla zabrat i celý den.  

Asi v 17. 00 hod jsme se sešli s ostatními (Ševčící a Luskovi) na chalupě v obci Brdo – 
Manětín. Ostatní měli zajištěné ubytování na jiném místě. 

Druhý den – PÁ – začínaly závody až odpoledne, a tak jsme se celé dopoledne 
poflakovali na chalupě. Do centra závodů jsme jeli asi 20-25 min autem. Shromaždiště a 
zmapovaný prostor byl využit z Mistrovství a Veteraniády ČR štafet z roku 2019, takže pro 
většinu z nás to nebyl neznámý terén. Les smíšený, mírně kopcovitý, s množstvím situačních 
detailů (balvany, srázy, prostorové detaily). Páteční krátká trať byla bez větších překvapení, 
slušně postavená i pro veteránské kategorie. 

Další den nás čekala trať klasická, která byla v tomto mírně kopcovitém terénu poměrně 
dlouhá. Převýšení se podstatně nelišilo od prvního dne. V mé kategorii stojí za zmínku asi 10 
cm dlouhý postup s volbou terénem v bílém lese bez převýšení, nebo seběh na lesní cestu 
rovnou jako podle pravítka a výběh ke kontrole. Oba postupy byly rovnocenné, zvolil jsem 
cestu, aby si hlava chvíli odpočala.  

Odpoledne návštěva cisterciánského kláštera v Plasích. Zajímavostí je, že tento klášter 
je založen na bažině, a to velmi unikátním systémem. Do bažiny je natlučeno 5 100 dubových 
kůlů, na kterých je uložen dřevěný trámový rošt. Teprve na tomto roštu je vystavěn obrovský 
kamenný klášter. Dřevěné prvky základů musí být neustále zatopeny vodou. 

Závěrečná etapa – zkrácená trať -  byla obdobou prvních dvou etap. V tomto závodě, i 
přes znalost terénu z předchozích dvou dní, jsem vyrobil nejvíce chyb, a tak jsem předpokládal, 
že vyběhnuté umístění ztratím. Zřejmě se však tolik nedařilo i ostatním a já jsem si své umístění 
po dvou etapách udržel. 

Závěr: Závody se vydařily po všech stránkách.  

   Ruda Kaška  

 



15.-16.8.2020    ČESKÝ POHÁR MTBO – SPORTICUS 

ORIENTEERING – HEŘMANŮV MĚSTEC – PŘEKONEJ STRUHU!, 

PALÁCOVÁ JÍZDA, ÚDOLÍ ZLATÉHO POTOKA  
 

O víkendu 15.8.2020 až 16.8.2020 se v 
Heřmanově Městci v autokempu Konopáč konaly 

závody MTBO, které pořádal SPC – Sporticus 
team. V sobotu dopoledne se jel middle, 
odpoledne sprint a v neděli pak long. Ve 
všech třech závodech byl použit POUZE 

bezkontaktní systém ražení, což například pro mě byla novinka. A novinka příjemná, 
protože jsem tak byla nucená si mapovat za jízdy a dopředu. 

   Sobotní dopolední middle se jel na mapě Překonej Struhu! v měřítku 1:10 000. Má 
kategorie W21B měla trať dlouhou 8,2km s 15 kontrolami. Závod to nebyl nijak těžký, nicméně 
jsem musela udělat svojí alespoň jednu větší chybu, takže jsem nakonec skončila až devátá. 
   Sprint se jel v příměstském lesíku na mapě Palácová jízda v měřítku 1:7 500 a byla to 
opravdu jízda. Startovali jsme po minutě a občas jsem se na křižovatkách bála, aby mě někdo 
nesejmul. I v tomto závodě jsem chybovala a nakonec jsem skončila na sedmém místě. 
   Při jízdě na start nedělního longu mě hrozně bolely nohy. Bylo strašný teplo a startovala 
jsem až v čase 112 (nula byla v deset). Závod se jel na mapě s názvem Údolí Zlatého potoka v 
měřítku 1:15 000. Trať jsme měli dlouhou 12.2km a bylo na ní 12 kontrol. Hned na druhou 
kontrolu byl postup přes celou mapu. Vůbec jsem si nebyla jistá, zda jsem zvolila správný 
postup, ale když jsem pak v cíli zjistila, že jsem na tomto postupu vyhrála, tak jsem byla 
opravdu mile překvapená. I když jsem na startu byla unavená, tak se mi nakonec long jel 
opravdu parádně. Závod se mi hrozně líbil a nebýt jedné chyby, tak bych skončila i na „lepším“ 
než třetím místě. 
  Víkend to byl podle mne vydařený – závody, zázemí autokempu i počasí – vše bylo super. Jen 
škoda, že nás Chrastaváků ty „bajky“ jezdí tak málo. 

      Verča Poláková  
 
 

21.-23.8.2020    PĚKNÉ PRÁZDNINY S OB V ČESKÉM RÁJI – OOB 

TJ TURNOV – MALÁ SKÁLA – PANTHEON, DRÁBOVNA  
 

 
 

Závody se konaly od 21.8 do 23.8.  Když jsme přijeli na shromaždiště, tak tam nikdo z 
našeho oddílu bohužel nebyl. Všichni totiž přijeli déle kvůli bouračce, která se stala na 
„Jeřmaničáku“. Takže jsme museli stan postavit sami. 



První závod byl sprint na mapě Pantheon.  Mapa byla lehká, ale nemohl jsem se 
rozeběhnout. Jinak se mi závod povedl bez větších či menších chyb. 

Druhý den byla krátká trať na mapě Drábovna. Na start se šlo 2 km do kopce, takže se 
mi moc do lesa nechtělo. Závod se mi povedl, až na větší chybu na jedničku a osmou kontrolu. 
Trať byla hezky postavená a terén byl dobře čitelný. Překvapilo mě, když jsem doběhl a vyčetl si 
čip, že jsem na 2. místě. 

Třetí den se šlo na stejný start a běhalo se i na stejné mapě. Tento závod mi přišel těžší. 
Byl více ve skalách a i mapa byla těžší. Hned na první kontrolu jsem nechal asi 7 minut na 
prvního. Dost mě to naštvalo, ale snažil jsem se tu ztrátu doběhnout. Myslím, že pak jsem 
chyby neudělal a až do cíle se mi běželo dobře. Celkově se mi závody povedly a skončil jsem 
na celkovém 2. místě. 

Karel Březina                                       
 
 

28.-30.8.2020    SOUSTŘEDĚNÍ SCD JO NA KAVCE 
 

Dne 28.8.2020 jsem odjela na soustředění Ještědské oblasti na Malou Skálu do hotelu 
Kavka. Při příjezdu už nastal problém. Bylo nás holek moc na jeden pokoj, a tak nás spalo na 
šestilůžáku 8, ale nevadilo nám to. 

V pátek byl na programu sprint na mapě z Pépéček a nočák. Sprint se mi moc nepovedl 
a nočák nakonec nebyl, protože pršelo. Nám to samozřejmě nevadilo, protože jsme měli více 
času na povídání do večerky, která byla až v 0:00 díky probíhající svatbě dole v jídelně. 

V sobotu byly na programu kupky a štafety. Ani jedno nebyl nejlepší výkon, ale tak 
nevadí. Navečer jsme se připravovali na miništafetky, no a co nepřišlo…nakonec i nočák. 

V neděli ještě Drábovna a v největším dešti před odjezdem hra. Drábovna se i povedla, 
ale ta hra byla zlá.  

Příští soustředění bude určitě mnohem lepší a doufám, že se mnou někdo začne jezdit, 
abychom zvýšili reprezentaci Chrastavy.  

      Barča Lipenská  

 
 

Barča v akci 
 
 

28.-30.8.2020    SOUSTŘEDĚNÍ SCM/TSM V MLADÝCH BUCÍCH 
 

Poslední víkend prázdnin jsem se zúčastnila soustředění TSM a SCM JO v Mladých 
Bucích, které navazovalo na páteční testování mládeže v Trutnově, jehož jsem se však 
nemohla účastnit, jelikož jsem byla dopoledne ještě na brigádě. Přijela jsem tedy odpoledne a 
spolu s ostatními absolvovala výběh po okolí.  



V sobotu dopoledne jsme běželi krátkou trať na mapě Čížkovy kameny. V prostoru mapy 
se nacházelo opravdu mnoho kamenů a kamenných polí a naším cílem bylo jít pomaleji, ale co 
nejvíc čistě, což se mi z větší části i povedlo. Odpoledne jsme v rámci přípravy na MČR ve 
sprintu běželi sprint v Hostinném. Sprint byl velmi pěkně postavený s velkým množstvím voleb. 
Večer jsme si ještě vyslechli přednášku o podzimní sezóně a zanalyzovali jsme oba tréninky. 

V neděli byl na programu trénink s hromadným startem přímo z místa ubytování. Na trati 
bylo několik motýlků, na kterých jsme se hned z počátku celkem rozptýlili. Terén byl kopcovitý 
s velkým množstvím rýh, kupek, hřbítků a dalších terénních útvarů a hlavně z počátku byl les 
velmi zarostlý kopřivami a ostružiním, jež nám znesnadňovalo běh. Celkově to bylo povedené 
soustředění a doufám, že jsem na něm načerpala nějaké ty zkušenosti na podzimní závody. 

   Vendy Růžičková 

 
 
 

DALŠÍ ČINNOST TELEGRAFICKY  
 
☼ Huráááá! 
 Začaly podzimní tréninky. První fáze vypadá následovně: 
 1.skupina - mladší děti   v pondělí v 17,00 hod,  sraz na hřišti u školy ve Školní ulici  

v Chrastavě (u kostela), 
2.skupina - starší děti  v pondělí v 18,00 hod,  sraz na hřišti u školy ve Školní ulici            
v Chrastavě (u kostela), 

 3.skupina – výklus pro všechny zájemce ve čtvrtek v 18,00 hod, sraz u Sportovní haly. 
 Druhá fáze v očekávání, jak dopadnou tělocvičny pro náš klub. 
 
☼ Monika Štveráková rozšířila materiál pro dětský koutek na závodech o koberec a další  

vybavení. Děkujeme! 
 
 
 

ZPRÁVIČKY  
 

GRATULACE 
 

Spousta věcí se ruší, ale narozky nám nikdo nezruší. Tak kdopak se nám to v říjnu a 
listopadu narodil? 
 
5.10.  Radim Smetana     
6.10.  Zdeněk Kadavý 
11.10.  Mirek Balcar 
11.10.  Dominik Žák 
15.10.  Jiřík Nový 
17.10.  Markéta Pavlíková 
19.10.  Hanka Vajcová 
22.10.  Janča Kubátová 
30.10.  Štěpán Srnka Krupka 



1.10.  Matyáš Krojidlo     
1.10.  Jan Kryšpín Kopřiva 
4.10.  Roman Orel Krupka 
8.11.  Míra Kavalek 
8.11.  Eva Bartáková 
8.11.  Otík Pachner 
10.11.  Zuzka Tučková 
10.11.  Lenka Švorcová 
10.11.  Lucka Holanová 
14.11.  Šimon Knap 
16.11.  Honza Procházka    
18.11.  Honza Němec 
19.11.  Zuzka Hradcová 
22.11.  Verča Poláková 
25.11.  Kamil Šírl 
26.11.  Markéta a Zdeňka Šírlovy 
27.11.  Petr Kadavý 
30.11.  Jirka Bek 
 

Oslavenců je dost, a to někteří slaví dokonce kulatiny, např. Dominik Ž., Markéta P., 
Eva B., Lenka Š. a Honza P. Všem gratulujeme a přejeme, ať oslavy oslaví hlavně ve zdraví. 
 
 

AUTORKA OBÁLKY  
 

Na letošní Krčkovice a spaní pod širákem vzpomíná Koloušek – Terezka Prokopová, a 
tak se zvěčnila na dnešní obálce (jenom nevím, která to je z těch ležících). Děkuji moc a těším 
se na další obrázky od ostatních Klubáčků. 
 
 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 
 

Vzhledem ke koronasituaci, kdy na jaře neproběhly závody, se podzimní část členského 
příspěvku nebude vybírat. Možná je to dobrá zpráva, i když bychom určitě raději šli všichni do 
lesa. Těm, kteří zaplatili na jaře celou roční částku, bude podzimní splátka převedena na osobní 
konto. 
 
 

BUDE ZIMA, BUDE MRÁZ? 
 

Ačkoliv venku je horko, případně padají přívaly vody, je načase pomalu naplánovat zimní 
sezónu. 

Termínovka mezinárodní sezóny je již známá, a pokud nenastanou nečekané okolnosti 
tak i pevně daná. 

Na konci ledna se ve Švýcarsku uskuteční Světová zimní univerziáda a její součástí 
bude také LOB (závody se budou konat ve středisku Lenzerheide, kde před několika lety bylo 
ME a MS veteránů). 6. – 12. 2. 2021 se v bulharském Chepelare bude konat Mistrovství Evropy 
a Mistrovství světa veteránů. Vrchol mezinárodní sezóny je pak naplánován na konec února 
(22. – 28. 2. 2021) do Estonska: Mistrovství světa, Mistrovství světa juniorů, Mistrovství Evropy 
dorostu. 
  

https://www.winteruniversiade2021.ch/en/
https://esoc-wmsoc2021.bg/
https://esoc-wmsoc2021.bg/
http://www.wsoc2021.peko.ee/
http://www.wsoc2021.peko.ee/
http://www.wsoc2021.peko.ee/
http://www.wsoc2021.peko.ee/


Domácí sezóna se ještě dolaďuje, ale cílem je opět připravit 4 závodní víkendy v těchto 
plánovaných termínech: 
- 9.-10.1.2021 - OOL - Vysočina 
- 16.-17.1.2021 - VRB - Rýmařov 
- 23.-24.1.2021 - GER - Johangeorgenstadt/Potůčky (Krušné hory) 
- 20.-21.2.2021 - VPM - Abertamy 
  

 
 
 

VZKAZY Z NAŠÍ STRÁNKY 
 

Zdeněk Sychra: 
Jirka Barták vystál důlek u skeneru a výsledkem jsou naskenované kroniky za rok 2015 a 2018. 
Příjemné prohlížení! 
Zatím tam jsou naskenované roky 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 a 2018.    
 
 

VOLNÉ PŘÍLOHY 
 
☼ Jirka Bartáků opět nezklamal a připravil plánovací kalendář na příští rok  
 

 



ZAJÍMAVOSTI 
 

ČEŠTINÁŘSKÉ POSEZENÍ č. 37  
 

Eva tentokrát zvolila neobvyklou formu, tak si jistě rádi zaluštíte. 
 

 



MŮJ PRVNÍ OB  
 

Jirka Bartáků to už asi neví, ale v roce 2010 mi poslal mapu, na které běžel svůj první 
orienťák. Tak se pokochejte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAJÍMAVOSTI Z O-NEWS  
 
O Chacháčku se ví už i celostátně. 
 

Klubové časopisy: Je libo Jantar, Polaris či Chacháček? 
(Matěj Burda, 20.8.2020) 
 

Česká orienťácká scéna skrývá řadu zajímavostí a nevšedností. Víte například, že 
některé kluby už desítky let pravidelně vydávají vlastní klubové časopisy? Právě o nich 
bude dnešní článek. Znáte Jantar, Polaris či Chacháček? 
 
Jantar 

Původně občasník, nyní měsíčník, s názvem Jantar vychází 
především pro pardubické orientační běžce. V roce 1989 ho založil Kipli 
(Honza Kaplan) pro svou tréninkovou skupinu dorostu, od roku 1990 se 
stal informačním zdrojem pro celou členskou základnu LPU. Jantar od té 
doby vychází nepřetržitě. Původně vycházel jako občasník (podle 
potřeby), z počátku 5 až 6 krát za rok, posléze měl i 14 čísel, 
v posledních 15 letech se ustálil jako měsíčník, tj. vychází 12 čísel ročně 
(celkově vyšlo již zhruba 360 čísel). Rozsah se mění podle potřeby, 
v lednu má Jantar třeba jen 12 stránek, v době největší aktivity i přes 40 
stránek. Dočtete se v něm o všem, co se děje v pardubickém (a tedy i 
českém někdy i světovém) orienťáku – reportáže, výsledky, rozhovory a 
zážitky. 
Pravidelnými rubrikami jsou: 

 5 otázek pro… 
 Představujeme 
 Střípky 
 Klubový program 
 Klubové informace 
Tisk je černobílý ve formátu brožury A5, tisklo se i 120 výtisků, nyní cca 80. Existuje i 

elektronická verze časopisu, která je k nalezení v informačním systému LPU. Od roku 1990 je 
šéfredaktorem Petr Klimpl, vystřídalo se pár pomocníků, obálku každý měsíc připravuje Jan 
Fukátko, reportáže píší jednotliví členové klubu (většinou to dostanou jako úkol). 

   Petr Klimpl 
Polaris 

Žabiňácký časopis už má za sebou 22 sezón, takže už 
může běhat dospělé a elitu. Momentálně se počítadlo zastavilo na 
číslo 176, což tedy jednoduchými počty dává okolo 8 čísel na 
ročník. Jméno dostal podle hvězdy – Severka = Polárka = v jazyce 
vzdělanců, latině, Polaris. A co jiného ukáže orienťákům cestu 
spolehlivěji než hvězda, která ukazuje sever. První redakční tým 
se skrýval pod zkratkou KOBRA a znamenalo to Kolbaba – 
Brabec. Tomáše Kolbabu už jsme na závodech dlouho neviděli, 
ale Brabík stále poctivě brousí svoje veterány. Od 12. čísla se stal 
novým šéfredaktorem David Kabáth, pod jeho vedením se každý 
rok měnila obálka, přičemž vždy byla vypsána „soutěž“. Většinou 
se ale našel jen jeden návrh. Od 6. čísla 6. ročníků převzal štafetu 

šéfredaktora Jirka Zelinka, časopis v té době býval asi nejtlustší :-). Po něm to na rok přebral 
Tomáš Dlabaja, po něm převzal štafetu na dlouho, až se sám divím, Jan Drábek. Od letošního 
roku ho mají pod palcem dorostenci v čele s Klárkou Barnatovou. Protože nemáme žádnou 
kroniku a co bylo předtím, je zahaleno tajemstvím, tak tohle je dobrý pohled do chodu oddílu. 
Na internetu jsou čísla k vidění od roku 2006, což je už dost velký internetový pravěk. 

http://lpu.cz/src_new/jantar.php?cislo=08&rocnik=2020
https://zabiny.club/polaris
https://zabiny.club/polaris
https://o-news.cz/wp-content/uploads/2020/08/ob%C3%A1lka-Jantar-page-001.jpg
https://o-news.cz/wp-content/uploads/2020/08/polaris.jpg


Perličky k pravěké historii Polarisu: 
 Když jsem byl dorostenec, tak se šuškalo, že předobrazem Polarisu byl pardubický 

Jantar. 
 V prvních letech existence se v Polarisu objevovaly i kvalitní metodické materiály. 
 Nejtenčí číslo, které mám ve svém archivu v papírové podobě má 8 stran a pochází 

z období konce šéfredaktorování Davida Kabátha. 
 Nejtlustší číslo z mého archivu má 64 stran a jedná se o prázdninové číslo 8. ročníku 

z roku 2006. Libor Zřídkaveselý to ale tehdy odmítl sešívat a tak vyšly zároveň ve stejný 
den dvě čísla a to číslo 6 (24 stran, světové akce) a číslo 7 (40 stran, domácí scéna). 
Oficiální rekord je tudíž 44 stran čísla 7 sedmého ročníku z prázdnin 2005. 

 Ideální periodicita Polarisu byla 10 čísel ročně. Každý měsíc jedno, s tím, že na dva 
měsíce letních prázdnin a na zimní tréninkové období připadalo vždy pouze jedno číslo. 
Ne vždy se to ale podařilo dodržet. 

 Za šéfredaktorování Polarisu jsem jako odměnu od Libora Zřídkaveselého dostal jeho 
halogenovou Silvu. Běhal jsem s ní mnoho let a vyměnil jsem ji až když už byly 
mnohokrát pájené kontakty hodně nespolehlivé. Doteď ji mám ale schovanou kdesi 
v krabici. (Jirka) 

 Pamatuji se, že během přípravy svého prvního čísla jsem v autobuse cestou ze závodů 
vrazil Adamu Chromému a Ondrovi Stehlíkovi do ruky tužku a papír s otázkami. A už to 
jelo.  Od šestého čísla sedmého ročníku pak rozhovory jely na živo přes diktafon. První 
byly rozhovory v rámci MEDu v Šumperku, kde jsem Kubu Zimmermana (dvě zlata, 
jedno stříbro), Dana Hájka (dvě stříbra) a Martina Mazúra zpovídal vždy bezprostředně 
po doběhu. (Jirka) 

 Po krátkém působení Olafa najednou Polaris přestal vycházet. A já vášnivý čtenář jsem  
 neměl co číst. Takže to na chvíli vezmu, než se najde někdo, kdo umí pořádně češtinu. A  

najednou to bylo deset let. No ale řeknu Vám, není to moc sranda, takhle dělat 
šéfredaktora časopisu. Jak je to vše na dobrovolné fázi, tak z některých lidí vypáčit 
slíbených článek je vážně dřina. (Honza) 

Jan Drábek a Jiří Zelinka 

Chacháček 
Chacháček, klubový časopis OK Chrastava, jehož historie je 

stejně stará jako historie našeho klubu. Vychází pro potěšení i 
informovanost našich Klubaček a Klubáčků (a jejich kamarádů i 
dalších nám spřízněných duší) 5 krát do roka a šestým je na 
konci roku Ročenka (výjimku tvoří zvláštní vydání ke zvláštním 
příležitostem – třeba účast našich reprezentantů na MS, VMS, 
… nebo pořádání M ČR naším klubem). První dvě čísla v roce 
1995 byla ještě bezejmenná, název vznikl až po klubové anketě, 
kdy návrhy na název mohl podat každý člen klubu (tenkrát to 
bylo jednoduché, bylo nás 24, nyní 136). Na jejich tvorbě se 
podílí prakticky každý člen klubu, nad nimiž visí Damoklův meč 
v rodině Vokálů (ten meč je ale hodně mírný; co se nestihne 
teď, vyjde v příštím čísle). Původním záměrem bylo vést 
Deníček, ve kterém byly zaznamenány všechny akce, kterých 
se klub zúčastnil (účast na závodech, pořádání závodů, 
společenské akce, atd.).  

Nyní má poměrně stálou osnovu:  
 Obálka – tvoří všichni členové (ještě se žádná neopakovala), 
 Deníček – tvoří všichni členové klubu formou příspěvků, 
 Zprávičky – informace o budoucích akcích a událostech, vztahujících se k činnosti klubu 

– tvoří všichni, kteří mají co do toho mluvit, 
 Zajímavosti – součástí je třeba Češtinářské posezení (vede češtinářka Eva Kašková), 

nebo zajímavé informace z O-News, 

http://web.okcha.net/cz/chachacek/
https://o-news.cz/wp-content/uploads/2020/08/chachacek.jpg


 Z našeho archívu – vzpomínky na dávno minulé se snaží vyvolat výběrem ze starých 
Chacháčků Jirka Vokál, 

 Vzdělávací koutek – Jazykový posed už má pořadové číslo 133 (vede angličtinářka 
Zuzka Šaffková), 

 Soutěžní koutek – Záhady a hlavolamy (logické úlohy připravuje Jirka Barták), 
 Soutěž pro fšechny (testíky pro širokou veřejnost z různých oborů činností – veřejnost 

chce zaujmout Jirka Vokál), (to f je schválně, aby se přiblížil k masám), 
 Znáte je? (soutěž zabývající se zeměpisnými objekty v našem okolí – snaží se poučit 

Jirka Vokál – těch různých pomníčků, kopců, studánek, skal, hospod, obcí, rozhleden 
bylo už skoro 400), 

 Kdo je to? (galerie klubových zrůdiček, v poslední době připravuje Pavluška Vokálová). 
 Orienťácký zpěvník – (známé i neznámé písně má na hrbu Bára Lankašová), 
Příležitostně se pak objevují další kapitolky – Okýnko KB (vysvětlení – Klub Blbců), 

Cestovatelské okénko, Z orienťácké kuchyně, Literární koutek, Fotokoutek, Pozvánky, Citát 
nakonec, … Skoro každou součástí Chacháčků jsou vložené přílohy. 

Ročenka má pak dvě části – první má osnovu Chacháčku, druhá pak obsahuje souhrnnou 
statistiku klubu – všechny výsledky a žebříčky, akce, které jsme pořádali a mapy, které jsme 
vydali, seznam členské základny a termínovku na další rok. 

Všechny Chacháčky vyšly v papírové podobě, od roku 2009 je lze otevřít v necenzurované 
podobě na naší stránce. Dále se zde začala objevovat naše klubová kronika (každý rok od 
našeho vzniku má svoji vlastní, za to patří obrovský dík Evě Kaškové, která nad nimi tráví 
nespočítatelné množství hodin). Zatím tam jsou naskenované roky 1995, 2000, 2005, 2010, 
2015 a 2018.   

To je myslím ve stručnosti vše, a přeju našemu časopisku spoustu a spoustu krásných let. 

     Jirka Vokál, Damoklův meč 
 
 
 

Z NAŠEHO ARCHÍVU  
 
Rok 1996 – Chacháček 2/96 – hned 2 x chvilka poezie: 
 

1.5.1996    OBLASTNÍ PŘEBOR NA KRÁTKÉ TRATI A ŠTAFET – 

TU SLAVIA LIBEREC – ZDISLAVA – ZDISLAVA  
 

VE ZDISLAVĚ NA ZDISLAVĚ  
         
Na závodech ve Zdislavě 
bylo nám tam milo, 
tratě zvládali jsme hravě, 
i když dopoledne lilo. 
Pořádali Liberečtí, měli hodně práce 
a myslím, že organizaci zvládli celkem hladce. 
 
1 : 10000 měřítko mapy znělo 
a do lesa se některým i chtělo. 
Na mapě Zdislava běželi jsme ve středu, 
a že to byl oblastní přebor, 
skončili někteří i vepředu. 
Krátká trať nás dopoledne čekala, 
avšak já jsem v lese dosti hekala. 



Před závodem jsem s Romanem uzavřela sázku   
o tom, kdo první bude v cíli, 
teď jenom kladu si otázku, 
zda měla jsem na to síly. 
V lese bloudila jsem dosti 
a to ne k mé radosti. 
Nyní nadávám si, proč jsem to tak zmařila, 
teď abych Romanovi snídani vařila. 
 
Po závodech do hospůdky mnoho lidí zašlo, 
prý že se tam hodně ztracené energie našlo. 
Pak sestavily se ty nejlepší týmy, 
které jsme utvořili mezi lidmi svými. 
 
Odpoledne u stejného cíle 
začaly nám štafetové chvíle. 
Od startu nás hned do kopce hnali,    
snad abychom si posílili svaly. 
Dobře průběžný byl les, 
ale kopce – to byl děs. 
Ten, kdo neměl fyzičku, 
zpotil se dost na tričku. 
 
Atmosféra byla dobrá, 
i obloha celkem modrá. 
Pořadatelé to riskli 
a někoho nám i diskli. 
Tři umístění na bedně jsme měli, 
a tak jsme domů spokojeně jeli. 
Pak nás trochu bolely nohy, 
pro sport totiž máme vlohy. 

   Splácala Bára Kašková (nyní Lankašová) 
    (vítěz Roman Orel Krupka) 

 
 

PÍSNIČKA NA SAXBO 
 
Původně to měla být písnička na Saxbo, ale pak se to nějak zvrhlo! 
 
Saxbo, Saxbo, Saxbo, ty jsi naše Saxbo.     
Prší, prší, jen se leje, Saxbo pořádat budeme. 
I když sněžit bude, Saxbo prostě bude. 
Nejlepší je Saxbíčko, když nám svítí sluníčko! 
 
Do lesa se těšte, vždycky jsou tam kleště. 
Kleště jsou tam dvoje, o ně budou boje. 
Až lesem poběžíte, však něco uvidíte. 
Mapu, buzolu a průkaz, o kontrolách budeme mít důkaz!    
Až z lesa přiběhnete zpět, zpátky tam budete chtět. 
 
Michal si tam nasává, křičí OK Chrastava. 
I když leje, i když prší, každý z klubu vtipem srší. 
Už se běžte převlíkat a peřiny povlíkat! 



Čekaj na vás pěkné ceny, a taky pivo plné pěny. 
Ten, kdo přijde pozdě zpátky, dostane jen staré zátky.
   
V cíli spokojeni budete si připadat,  
ale to ještě nevíte, jak budete vypadat. 
Máme rádi Saxbíčko, Saxbíčko, Saxbíčko, 
když nám svítí sluníčko, 
SAXBÍČKO JE FAJN!!! 

     Autor neznámý  
 
 
 
Rok 2005 - Chacháček 2/05 – smutný příběh na DÉ: 
 

9.4.2005    OBLASTNÍ ŽEBŘÍČEK – OK DOKSY – STARÉ SPLAVY – 

SELSKÁ ROKLE  
 

DOKSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ 
 
Dnes dorazili draví drsňáci do dokských držav. Dohodli dobrý děj – dobít Doksy, doběhnout 
daleko. Dost dobrá důvěra ! Docela se dařilo, dravci dobíhali dobře. Debatovali, diskutovali, 
debužírovali, dožvýkávali držkami dršťky, dusítkem dopíjeli drinky, dokola dunělo disko. 
Dokončivší dávali doporučení dalším. Doběhnuvší důchodci dozorovali děťátka dudající dudlíky. 
Diváci decentním dupáním doprovází doběhavší děcka, dorostence, dospělé, důchodce. 
Drkotají dásněmi. Do deštivé džungle dorazil další důvtipný ďábel. Dohledal dvojku, do devítky 
dobrý… Doprdele – díra. Debilní došlápnutí = drastický defekt! Definitivní dokončení. Dobrodinci 
dlí dost daleko. Domů dneska dopajdám. Družina se dočkala, důstojně docházím. Dospělí 
doporučují dostat do defektu dostatek dryáků. Defekt dozrává, dobarvuje se. Dojímám 
důchodce, domáhám se doprovodu. „Domů!!!“, deklaruji drze. Doksy dnes deklasovaly ďábla!  

                  Dojta Dokál 
 

 
 

Dak doje dneska dšechno! 
 

 

 



VZDĚLÁVACÍ KOUTEK 
 

JAZYKOVÝ POSED č. 134  
 

V minulém posedu jsme se zabývali vlastnostmi zrozenců ve znamení Raka. Kdo je 
správně odhalil, vyšla mu tajenka ASTRONOMY (astronomie), což je správné a vylosovanci 
získávají krásnou cenu v podobě mycí houby a lepítek.  Jsou to Věrka Bradnová, Eva 
Lipenská a Pavel Pachner. Gratulujeme! 
  
A co nás čeká teď?  

Facial features: Doplňte křižovku výrazy, které se týkají obličeje. Tajenku přečtete po 
vyznačených šesti písmenech shora dolů. 
 

 
 

 
 

 



SOUTĚŽNÍ KOUTEK  
 

ZÁHADY A HLAVOLAMY  
 

Tak nejprve si prohlédněte obrázek, jak měla vypadat soutěžní galaxie. A kdo se k tomu 
dopracoval, mohl se dostat do losovacího osudí. To pak určilo tři šťastlivce, kteří získali fixy.  
Tak jednoduché to bylo. Šťastlivci jsou tentokrát Pavel Pachner a Pavluška a Kryšpín 
Vokálovi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Další úkol je matematický. Máte zde dva příklady k rozlousknutí: 

1) 
     K  O  Z  E L K  O Z  E L 
  +V A  G  O  N        - V A G O  N 
     6 9  8  0  4 4 3 9 4 4 
 
2)      
 A  B  A    :   C  D  =    E  B 
                          x               + 
 C  A  F  -  C  A  =  C  B  A 
 B  G  B      - E  H  B  =  C  G  H 
  :     -    + 
  C  C   x   C  B  =  C J  B 
  B  B   +  F  D  H =  E  E  B 
  +     -    + 
 J  J  K  -   K  D =  B  K  G 
 A  H  C  +  F  C  C  =  G  C  F 
 
 V obou příkladech je třeba nahradit písmena číslicemi 0 - 9 tak, aby platily uvedené 
matematické vztahy. 
 
 

SOUTĚŽ PRO FŠECHNY 
 

S československými olympijskými vítězi jste si poradili, i když se tam vloudila chybička u 
jedné fotografie. Za to vám prozradím, kdy a kde ty zlaté medaile získali. 
 
Eva Bosáková  gymnastika  LOH 1960 Řím 
Věra Čáslavská  gymnastika  LOH 1964 Tokio 
       LOH 1968 Mexiko 
Ludvík Daněk  disk   LOH 1972 Mnichov 
Alois Hudec   gymnastika  LOH 1936 Berlín 
Jan Kůrka   sportovní střelba LOH 1968 Mexiko 



Vítězslav Mácha  zápas   LOH 1972 Mnichov 
Miloslav Mečíř  tenis   LOH 1988 Soul 
Bohumil Němeček  box   LOH 1960 Řím 
Ondrej Nepela  krasobruslení ZOH 1972 Sapporo 
Jozef Pribilinec  chůze   LOH 1988 Soul 
Jiří Raška   skoky na lyžích ZOH 1968 Grenoble  
Anton Tkáč   dráhová cyklistika LOH 1976 Montreal 
František Ventura  jezdectví  LOH 1928 Amsterdam 
Ota Zaremba   vzpírání  LOH 1980 Moskva 
Emil Zátopek   běh   LOH 1948 Londýn 
       LOH 1952 Helsinky 
Dana Zátopková  oštěp   LOH 1952 Helsinky 
Hans Zdražila  vzpírání  LOH 1964 Tokio 
Jan Železný   oštěp   LOH 1992 Barcelona 
       LOH 1996 Atlanta 
       LOH 2000 Sydney 
 

Ceny pak ve tvaru váziček si odnesli Jirka Barták, Eva Lipenská a Vejstrci. 
 

A u sportu ještě zůstaneme. Před sebou máte zatím všechny české olympijské 
medailisty (od roku 1993, kdy jsme se oddělili od slovenských bratrů). Přiřadíte k obrázkům 
správná jména? 
 

   
 

A           B 
 

  
 

     C           D 
 



  
 

     E            F 

 

  
 

  G          H 
 

  
 

       I         J 
 

 
 

K 



1 LUKÁŠ BAUER        7 KATEŘINA NEUMANNOVÁ 
2 MARTIN DOKTOR   8 JANA NOVOTNÁ 
3 JOSEF DOSTÁL   9 MARTINA SÁBLÍKOVÁ 
4 KATEŘINA EMMONS   10 GABRIELA SOUKALOVÁ 
5 ESTER LEDECKÁ   11 JAROSLAV SOUKUP  
6 ONDŘEJ MORAVEC 
 
 

ZNÁTE JE? 
 

Kousek od Piety v Křižanském sedle se nachází opuštěný Solvayův lom. A to je ten 
název, ke kterému jste se měli dopracovat. Než si o něm něco povíme, prozradím, kdo získal 
sadu sponek.  Jsou to Věrka Bradnová, Eva Lipenská a Vejstrci. 
 
Solvayův lom – býval nejrozlehlejším vápencovým lomem v oblasti Ještědského hřbetu. 
Třípatrový lom byl činný až do 20. let 20. století. Vápenec byl dopravován lanovkou na nádraží 
a odtud putoval do Neštěmic, kde se z něho tzv. Solvayovou metodou vyráběla soda. Téměř sto 
let opuštěný lom zarostl vegetací a objevili se zde i vzácné druhy rostlin (kruštík tmavočervený, 
hořeček brvitý, okrotice bílá) a živočichů (mlok skvrnitý, několik druhů netopýrů). V lomu můžete 
objevit i vchod do tajuplné Loupežnické jeskyně (14 m dlouhá, 3 m široká, 2,5 m vysoká) nebo 
kešku. Lomem vede okružní naučná stezka.  
 

 
 
Solvayův lom, Loupežnická jeskyně, pozůstatek budovy  
 
Pieta na Křižanském sedle – památka byla postavena v roce 1766. Kamenný kříž je usazen 
na vysokém hranolovém podstavci a je zdoben reliéfem ležícího Ježíška s beránkem a obláčky. 
U paty kříže sedí Panna Marie s ležícím tělem Krista v náručí. 
 

Novou soutěž pro nás připravil Jirka Bartáků, takže jsem si mohl zasoutěžit i já 
s dopomocí kamaráda počítače. Je trochu těžší, ale určitě si s ní poradíte. 

Na katastru Proseče nad Nisou jihozápadně od Prosečského vrchu (483 m n. m.) 
(neplést si s Prosečským hřebenem) se nachází jedna geologická zajímavost. Ta je vzdálená 
vzdušnou čarou 1,85 km od rozhledny na Prosečském hřebenu, 0,23 km od Prosečského 
vrchu, 2,07 km od rozhledny na Císařském kameni, 7,66 km od rozhledny na Černé Studnici a 
6,55 km od rozhledny Bramberk. A otázka: 
 

Jak se jmenuje ona geologická zajímavost v Proseči nad Nisou?    
 

KDO JE TO? 
 
Dvojice klubáckých zrůdiček jste se nepolekali, protože na první pohled jste poznali Týnu a 
Šímu. A pro statečné jsou připraveny krásné diplomy, které si odnesou Terka Klustová, 
Jaruška Vokálová a Kryšpín. 



ORIENŤÁCKÝ ZPĚVNÍK  
 

PŘIŠLO MI TO VHOD  
(Text: Michal Horáček, hudba: Petr Hapka, zpěv: Richard Krajčo, Jana Lota) 

 
C Tma, co se rodí v hlavních C4 kvérů  
C se přes den plíží E od severu 
Ami a přepadá mě za D večerů 
a nutí G mi svůj doprovod, C C4 
C dnes ale nejsem C4 tápající 
C jak vlci nebo E námořníci, 
Ami mám světlo, jemuž můžu D říci:  
,,Tvá G pomoc mi dnes přišla C vhod.” 
 
C Přišlo mi to, přišlo Dmi vhod, 
G že usnula’s tu C nepřikrytá, Ami 
tvá pleť je okno, za ním Dmi svítá, 
já byl ten, co jenom G špitá 
o tom, co mu přišlo vhod. C Ami 
 
Přišlo ti to, přišlo Dmi vhod, 
G že usnula jsem C nepřikrytá Ami 
jak divoženka v lánu Dmi žita 
a poslouchá hlas, co G špitá, 
přišlo mi to, přišlo vhod. C C4 C C4 
 
Kam tu mou tíseň ukryla jsi? 
Snad pod postel, snad mezi vlasy, 
zlaté a husté jako klasy, 
proč říkala’s mi lodivod? 
 
A taky’s řekla, že jsem milý, 
snad bledý, ale plný síly, 
a tak jsi lhala každou chvíli 
a mně to vážně přišlo vhod. 
 
Přišlo mi to, přišlo vhod, 
že jsi tu spala nepřikrytá 
tvá bledá pleť - má dolce vita, 
a tak se nediv, že ti špitám: 
Přišlo mi to, přišlo vhod. 
 
Přišlo ti to, přišlo vhod, 
že usnula jsem nepřikrytá, 
že nikdo nikdy nespočítá 
jak často jsi mi špital: 
Přišlo mi to, přišlo vhod. 
 
Noc doutná, nic ji neuhasí, 
až vstaneš, půjdeš k oknu asi 
a zhurta hvízdneš na pegasy 
a odletíš dál na východ, 
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co svítí v noci, mizí ve dne, 
pátrání bude bezvýsledné, 
tvá něha ale nevybledne 
a mnohokrát mi přijde vhod. 
 
Přijde, přijde, přijde vhod, 
že jsem tu spala nepřikrytá, 
jak jinak, nejsem celebrita 
i já jsem jenom ta, co špitá: 
Přišlo mi to, přišlo vhod. 
 
Přijde, přijde, přijde vhod, 
že jsi tu spala nepřikrytá, 
tvá pleť jak okno, za nímž svítá, 
já byl ten, co pořád špitá: 
Přišlo mi to, přišlo vhod. 
 
 
 

A CITÁT NAKONEC… 
 

Nikolaj Vasiljevič Gogol:  
 

Proboha, radujte se více! 
Je to jediný a nejspolehlivější lék na všechny nemoci. 
 
 
 

POZVÁNKA  
 
První informace, abyste mohli začít střádat korunky. 
 

VETERÁNSKÉ MISTROVSTVÍ SVĚTA V OB 2021 – KANSAI, 

JAPONSKO  
(je součástí Světových veteránských her) 
 
 

 
Datum:  20.-29.5.2021 
Závodní centrum: Kobe 
Kategorie:  DH 35 – 90  
Program:  sprint – kvalifikace a finále, lesní kvalifikace, 
    krátká trať, klasická trať  
Přihlášky:  nejdéle do 10.4.2021 (přihlašovat se už můžete 

   teď, je tam prvních 8 přihlášených) 
 
 

 
 


