
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



DENÍČEK 
 
Deníček tentokrát začneme vzpomínkou na léto. Náš stroj času nás posunul do teplého 
července. 
 

19.-28.7.2020    KRČKOVICE VELKÝ - DOBRODRUŽNÝ 
 
Letošní téma – Amazing Race – O milion kolem světa 
 

Bylo to tam moc pěkné a počasí nám také 
vyšlo. Letos to bylo jiné, bylo to kratší. Běželi 
jsme humuskros, moc jsem si to užila. Hráli jsme 
noční hru, která spočívala v tom, že jsme pytlíčky s 
bílým práškem přenášeli z bodu A do bodu B 
beztoho, aniž by nás někdo chytil. Odměna za 
balíček byla přímo úměrná jeho velikosti. Na konci 
tábora si pro mě přijel táta na kole a jeli jsme spolu 
domu, cestou jsme si dali borůvkové knedlíky a 
skončili jsme pod třešní na hamburgerech. 

      Zuzka Štveráková  
 
 
 

2.-3.9.2020    AKADEMICKÉ MISTROVSTVÍ ČR V OB – 

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI – 

MOHELNICE, STRAŽISKO – MOHELNICE MMXX, 

DVORSKÝ ŽLEB  
 

Ještě jsem nenavštívila ani jedinou přednášku na Přírodovědecké fakultě UK (a dlouho 
asi ani nenavštívím) a už můžu závodit na akádě? No tak paráda! Celá jarní sezóna zrušená, 
tak aspoň tady budu moct potrénovat sprintovou techniku před MČR. Přesně s takovým cílem 
jsem na akádu odjela. Poladila jsem na ni přechodem Malé Fatry, kde jsem vypila nějakou 
lehce závadnou vodu a pár (přesně 2) nocí před závody ležela v posteli s pocitem podobným 
tomu, který jsem zažila po béčkách v Litošicích. Naštěstí se vše nějak uklidnilo a závody jsem 
mohla absolvovat bez jakýchkoli problémů.  

Na akádě je zaprvé super, že jsou jen 2 kategorie, tudíž si člověk připadá jako na 
menším oblasťáku a zároveň většinu startovního pole zná, takže panuje pohodová atmosféra. 
Zadruhé všechno (ubytko, startovné, jídlo i dopravu) proplácí ČAUS (Česká asociace 
univerzitního sportu), tak proč toho nevyužít. No a společenský večer mezi těmi dvěma závody 
taky nějaký vždy je. 

Samotné závody se konaly v Mohelnici (tam se běžel sprint) a ve Stražisku (tam byla 
krátká trať). Celou dobu bylo pěkné slunečné počasí a v centru krátké trati byl pro zájemce k 
dispozici i venkovní bazén. Zajímavostí bylo, že sprint v Mohelnici postavil Andreas Kyburz 
(švýcarský reprezentant), ale i přes tento fakt mě sprintová trať zas tolik nenadchla a podobně 
na tom byla i trať krátké.  

    Markéta Pavlíková  
 
 



5.-6.9.2020    MISTROVSTVÍ ČR V MTBO NA KLASICE + 

ČESKÝ POHÁR MTBO – KOB DĚČÍN – OSTROV U 

TISÉ – PANSTVÍ SCHÖNSTEIN, CÍSAŘSKÝ OSTROV  
 

V sobotu 5.9. a v neděli 6.9. se konal závod 
MTBO v Ostrově u Tisé. Závody byly dva, v sobotu 
long a v neděli middle. Závod pořádal klub KOB 
Děčín. 

První závod jsme měli devět kontrol a trať 
byla dlouhá 10,8 km. První kontrola pro mě byla v 
pohodě, na druhou kontrolu to bylo stejné. Na třetí 
kontrolu jsem odjel na špatnou stranu, tak jsem se 
vrátil zpět na druhou kontrolu. Ale to nebylo 
všechno. Stejně jsem špatně odbočil na třetí 
kontrolu a odjel někam dva km jinam. Pak mi tam 
jiný závodník pomohl a já konečně dojel ke třetí kontrole. Zbytek závodu už byl bezchybný, ale 
byl jsem mezi posledními. 

Druhý den bylo jedenáct kontrol a trať měřila 6,2 km. První a druhá kontrola byla opět 
bez chyby, ale na třetí jsem přejel odbočku asi o dvěstě metrů. Jakmile jsem našel třetí 
kontrolu, tak jsem opět odjel na špatnou stranu a ještě ke všemu jsem spadl a to mě stálo 
hodně času. A tam byla moje největší ztráta. Zbytek závodu byl znovu bez chyby, ale zase jsem 
byl za půlkou. 

Tyto závody se mi nepovedly, jako všechny ostatní, ale terén se mi líbil. 

      Tomáš Polák 
 
 

6.9.2020    MISTROVSTVÍ ČR V OB VE SPRINTU A 

SMÍŠENÝCH ŠTAFET – OK 99 HRADEC KRÁLOVÉ, 

LOKOMOTIVA PARDUBICE – HRADEC KRÁLOVÉ, 

OHRAZENICE – HRADEC KRÁLOVÉ-LÁVKA, 

OHRAZENICE  
 

V neděli 6. září jsem se vydala s Vendy a Markétkou 
na MČR ve sprintu. Závod se konal v Hradci Králové. Do 
10:15 jsme museli být v karanténě, potom jsem se trochu 
rozběhala na mapce a o něco málo později už jsem si vzala 
mapu a vyběhla na trať. Na první kontrolu jsem vběhla do 
špatné ulice, ale ze zbytku závodu mám už dobrý pocit. Na 
konec mi to dalo na šesté místo. Vendy skončila v D18 na 
21. místě a Markét v D20 na 13. Také krásné výsledky. 

Odpoledne jsem se s orienťáky z Turnova přesunula 
do Pardubic na MČR sprintových štafet. Letos v Turnově 
hostuji, a tak jsem běžela tyto štafety za něj v kategorii DH18. 
Ve štafetě jsem byla s Leou Martanovou, Hugem Hoetzlem a 
Vojtou Nejezchlebem, přičemž jsem běžela 4. úsek. Ve 
městě byly převážně jen dlouhé rovné ulice bez skoro 



žádných postranních uliček. Na většinu kontrol byla jen jedna volba postupu. Nakonec jsme se 
štafetou skončili na 30. místě ze 40 bezchybně ražených a dalších 7 DISK. Oba závody se mi 
líbily. 

        Týna Matyášová  
 
 

6.9.2020    OBLASTNÍ ŽEBŘÍČEK – LOK-o LIBEREC – 

BEDŘICHOV V JIZERSKÝCH HORÁCH – 

KLOGERTŮV KÁMEN  
 

A malý doplněk k Toníkově obsažné zprávě: 
 
Klogertův kámen – kámen zapuštěný do země 
stojí kousek pod Vládní cestou 
mezi Bedřichovem a vodní nádrží Bedřichov. 
Nejstarší pomníček v Jizerských horách 
připomíná dřevorubce Klogerta, kterého 
zabila padající jedle. 
(Použit text z lokoťácké mapy.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     Toník Lankaš  
 

 
      

11.-13.9.2020    SOUSTŘEDĚNÍ VE ZNAMENÍ HUB 

(ODVOZENO OD SLOVA HOUBY) – BEDŘICHOV  
 

A je po prázdninách. Děti a mládež nastupují do školy a my jsme se rozhodli, že zkusíme 
uspořádat soustředění, dokud nám to koronavirus dovolí. Velmi nás potěšil zájem dětí a rodičů, 
takže nás nakonec bylo opět téměř šedesát. Tentokrát jsme se rozhodli pro Bedřichov. Není to 
daleko, mapy tam jsou a ubytování jsme také celkem snadno sehnali. V termínu 11.-13.9.2020 
jsme se tedy vypravili zvláštním autobusem do Bedřichova na chatu Centrum. Připraveny jsme 
měli 4 tréninky a testy na postřeh. V pátek po večeři jsme vybíhali kousek za Lesní chatou v 
Bedřichově do lesa na noční trénink. Pavel Pachner nám připravil 3 různě složité tratě. Na ně 
se vydalo několik odvážných jednotlivců a kdo se bál, měl s sebou doprovod. Už za tmy děti 



nosily z lesa hřiby. V sobotu po vydatné snídani jsme v lese za Jindřichovem měli trénink 
„shluky“. Připravili ho Pavlíkovi. Byl docela náročný a v cíli se zdáli být všichni spokojení. Opět 
jsme byli zavaleni houbami. Po obědě další trénink. Tentokrát „Okruhy“ od Kašků kousek pod 
Bramberkem. To je dobrý trénink, protože se všichni po oběhnutí 4-5 kontrol vracejí zpět na 

start, a tak máme pořád přehled, jestli se někdo neztrácí. A zase ty houby ☹. Po večeři děti 

využily velikou zahradu chaty s trampolínami, prolejzačkami a několika hřišti. Večer pak byly 
krátké testy a hlavně losování nedělních čtyřčlenných štafet od Kryšpínů. Ty byly v prostoru od 
sedla Maliníku a kanálu k Bedřichovu. Štafet jsme měli jedenáct. Byl to boj, fandilo se opravdu 
hlasitě. Všichni se snažili, a když se to někomu nepovedlo úplně podle jeho představ, nic se 

nedělo, na dalším úseku se to zase napravilo. A zase ty houby ☹. No a to už byl skoro konec. 

Ještě oběd, balení a rozloučení. Každý účastník soustředění dostal upomínkový diplom a děti 
ještě malý dárek. Je 15 hodin a jedeme domů. Byli jsme opravdu velice spokojeni s ubytováním 
a stravováním. Jídla byla chutná, hodně zeleniny, ovoce i zákusky, bezlepková dieta nebyla 
žádný problém. Opravdu na jedničku. A ještě něco, děkujeme maminkám, které nám napekly 
buchty (na trénincích se po nich jen zaprášilo), všem co připravili tréninky, všem kteří roznášeli 
a stahovali kontroly, všem co nám pomohli usměrňovat děti a řidiči Liborovi za bezpečnou jízdu. 

   Pavluška Vokálová 

 

 

 
 

To se nám ty děti pěkně rozšouply 



13.9.2020    OBLASTNÍ ŽEBŘÍČEK VCO – SK 

STUDENEC – KAMENSKÝ DVŮR – KAMENSKÝ DVŮR  
 

JAK SE HLEDÁ PÝCHAVKA? 
 

Nebudu napínat – je to jednoduché. Jdete cestou na start, na shromaždišti jen dvě toiky, 
a tak cestou, kde je jen pole a pár keřů, zajdete za ty keře. Tam v trávě sedí něco velikosti, 
barvy a tvaru házenkářského míče (viz foto). Po závodu se tam vypravíte znovu, protože vám to 
nedá, oťukáte, prohlédnete a odnesete si. Darujete příbuzným, kteří ji snědí. A je to. 

A nyní k vlastní OB akci: na víkend 12. a 13. září v Ještědské oblasti nic. Východočeši 
mají závody u Kopidlna. Z chalupy to máme cca 20km, a tak jsme se přihlásili na nedělní 
klasiku (před Veteraniádou na klasice potrénovat). Klasika sice byla inzerovaná, ale parametry 
tratí ukázaly, že to „klasika“ není. H65C: 4,8km,16 kontrol. D65C: 3km, 10 kontrol. Minimální 
převýšení slibovalo, že to budou hodně rychlé závody.  Orientačně jsme to tipovali na hodně 
jednoduchý závod. 

Situace byla trochu jiná. Přesto, že cest i průseků bylo v lese relativně hodně, tak jejich 
využití bylo problematické. Dopředu se nedalo odhadnout, jak moc budou průběžné. A v bílém 
lese zase bylo hodně trávy a klestí a taky se nedalo moc pohodově běžet. Člověk musel hodně 
improvizovat ještě v průběhu postupu a snažit se co nejvíce tzv. predikovat co ho čeká. Pokud 
jste se ztratili, tak v některých pasážích bylo hodně obtížné se opět „dohledat“. Byla docela 
zábava se po závodě podívat na mezičasy, nejen svoje, ale i ostatních kategorií. Řada 
závodníků šla dobře a provedli totální krach na jedné nebo dvou kontrolách. Nebyly neobvyklé 
ani kufry přes 10 minut. Takovým jsme se my sice vyhnuli, ale užili jsme si také nějaké 
taškařice. 

Mně osobně se podařilo hledat první kontrolu vzdálenou nějakých 250 m téměř 6 minut. 
Pohledem do mezičasů je vidět, že víc jak s minutovou ztrátou ji pohledalo 11 z 15 závodníků. 
To mne ale neomlouvá, ne vždy musím být členem stáda. Z ORISu je vidět, že opět, jak je 
zvykem byla Alena úspěšnější. Obsadila 2. místo. Já se s 8. místem nevešel ani na rozšířenou 
bednu. 

Dá se ale říct, že závod to byl zajímavý a i poučný. V literatuře jsme objevili, že pýchavka 
je pýchavka obrovská, lat.  Langermannia gigantea, která má plodnice 100 – 600 mm, výborná 
jedlá houba. Z téhle byly řízky. 

      Milan Ševčík  
 

 
 
Pýchavka (výsledek Milanovy činnosti za keřem vidět není) a příbuzná Jitřenka 
s potravou pro příbuzenstvo po dobu nouzového stavu 



18.-20.9.2020    VÝBĚROVÉ SOUSTŘEDĚNÍ SCD - 

SEMERINK 
 

 
 

Bára má alibi, je tam (bohužel, od nás sama) 
 
Výběrové soustředění začalo v pátek 18.9., kdy jsem se dostavila na místo (kousek od 

Ještědu). Hned v pátek jsme absolvovali v 17:00 hodin trénink, který se mi moc nedařil, a 
přicházela spousta chyb. Po výborné večeři nás rozdělili do dvojic a dali nám kontroly z tréninku 
a řekli: "Jděte sbírat! ". Já byla ve dvojici s Matyldou Tomáškovou, což bylo super. Večer jsme si 
už jen povídali a těšili se na další den. 

V sobotu ráno bohužel proběhla rozcvička a dopoledne ne příliš vydařený trénink. Takže 
jsem nebyla moc šťastná, ovšem odpoledne přišly okruhy na paměť, což mě bavilo. Dokonce 
jsem zajistila, že si ani nemusím malovat nákres mapy, to mě potěšilo. 

Večer proběhly klasické miništafetky, kde se konečně dařilo, a skončili jsme 4.! 
Neděle byla poslední den, a jelikož jsme v sobotu neběhali štafety, tak proběhly nyní. 

První úsek (Prokop Tomášek) běžel výborně a mně předával na 1. místě. Ovšem na startu nás 
spousta udělala chybu, takže jsem naší štafetu bohužel přinesla až na 7. místě z 8. Nu což, 
vždy se nedaří. Nakonec jsme ale zůstali předposlední, takže radost také proběhla. 

Odpoledne nastala hra, velice krutá. Svázali nám ruce provázkem a my zase sbírali 
kontroly...ach jo. 

Po hře si mě už jen odvezla babička s dědou domů, kde jsem vše vyprávěla a dozvěděla 
se spoustu věcí od rodičů z mistrovství. Takže tímto gratuluji všem, co se zúčastnili a nebo 
dokonce skončili na bedně. 

  Barča Lipenská  

 



19.-20.9.2020    ČESKÝ POHÁR MTBO – GIGANT 

ORIENTEERING – ČACHNOV – PASTIČKA, ŠNELCUG  
 

 
 

Letošní závodní rok je díky Corona viru velice zvláštní. Závody Orient Express byly 
původně plánované jako vícedenní a konat se měly začátkem července. Covid ale vše pokazil a 
závody se zrušily. Nakonec je pořadatelé z klubu Gigant Orienteering uspořádali ve zkrácené 
verzi o víkendu 19. až 20. září. A závody to byly moc hezké. Centrum závodu bylo na skautské 
základně v Čachnově na Vysočině. Místo je to vskutku nádherné. I prostor, kde se jely závody, 
se mi moc líbil – jezdilo se okolo zámečku Karlštejn. Počasí vyšlo také na jedničku. 

Mé sportovní výkony už tak hezké nebyly. Dělala jsem velké chyby, jak při sobotním 
middlu, tak i při nedělním longu. Nějak mi nešlo vůbec mapovat za jízdy, často jsem tak 
zbytečně prostála spoustu času a zvolený postup nebyl vždy bohužel ideální. Také jsem si 
okusila, jaké to je zahučet do bažiny i s kolem (Jarda si to vyzkoušel taky). 

Důležité je, že se závody mohly vůbec uspořádat, vzhledem k tomu, jak to vypadalo na 
začátku sezóny. A já už se těším na příští rok – budu to mít o něco těžší, jelikož se mi podařilo 
vyjet si Áčka. 

 Verča Poláková  
 
 

19.9.2020    MISTROVSTVÍ ČR V OB NA KLASICE – SK 

ŽABOVŘESKY BRNO – BYSTŘICE NAD 

PERNŠTEJNEM – ZUBŠTEJN  
 

Devatenáctého září se nedaleko vodní nádrže Vír konalo mistrovství na klasické trati, 
které bylo letos kvůli epidemii koronaviru pouze jednodenní. Na závody jsem se vydala 
s Pavlíkovými a Týnou M.  

Krátce po příjezdu jsme se museli odebrat do karantény a vyčkat na náš start. Hned po 
vystartování jsem měla problém zvyknout si po dlouhé době na mapu v měřítku 1:15 000. 
Kolem třetí kontroly, když už jsem si pomalu začínala zvykat, bylo na čase naplánovat dlouhý 
postup a pokračovat v běhu. Celkově se závod odehrával ve velmi pěkném prostředí, dokonce 



jsme se v rámci trati podívali i do okolí zříceniny hradu Zubštejn, po němž byla pojmenována i 
mapa, na které jsme běhali. V rámci možností se mi i docela obstojně běželo, dokud nepřišel 
jeden ze závěrečných dlouhých postupů z deváté na desátou kontrolu. Svůj postup jsem 
naplánovala vcelku nešťastně, tudíž se mi stalo, že jsem se zamotala na pasece s oplocenkami 
a drahocenný čas jsem strávila vymýšlením, jak je obejít. Nakonec se mi nějak podařilo 
doběhnout do cíle a byla jsem ráda, že mám tento dlouhý závod za sebou. 

Lépe se však dařilo Týně, která se umístila v první šestici. Každopádně doufám, že příští 
rok už budou závody v běžném režimu, abych si mohla nějakou tu klasiku zaběhnout a vylepšit 
své výsledky. 

       Vendy Růžičková 
 

 
 
 

20.9.2020    VETERANIÁDA ČR V OB NA KLASICE – SK 

ŽABOVŘESKY BRNO – BYSTŘICE NAD 

PERNŠTEJNEM – ZUBŠTEJN  
 
 Jeden z vrcholů letošní osekané sezóny měl tu čest, že mohl přivítat početnou skupinu 
reprezentantů z Chrastavy. Předcházející nedělní rozbor a diskuse „U Pavla“ zaznamenaly 
obrovský úspěch a klubový přihláškový systém vystoupal na číslo patnáct. To tu již dlouho 
nebylo! Terén sice nesliboval žádné zázraky, ale vidina společného víkendu spojeného s výlety 
a dobrou večeří zněla víc než lákavě. 
 V sobotu 19.9. se ve stejném prostoru, na stejném shromaždišti a na stejné mapě konalo 
MČR na klasice. Zhruba v tu dobu jsme vyráželi z Chrastavy my a mířili na výlet do 
Toulovcových maštalí. Potřebovali jsme trochu rozhýbat těla před nedělní náročnou klasikou. 
Skalní město nezklamalo! I když jsme byli jen na výletě, všude jsme viděli nádherná místa pro 
kontroly. A chvíli, kdy jsme se plazili průrvou mezi skalními srázy, jsme si, alespoň někteří, 
opravdu užívali. Večer jsme výborně povečeřeli v Hlinsku a na ubytovně detailně vyzpovídali 
Týnu (6.místo!) s Markétkou, které už měly závod za sebou. Hltali jsme každou informaci, 
studovali děsivě vypadající mapu a uléhali ke spánku s velkými obavami a respektem. 
 A je to tady! Po dobré snídani vyrážíme na shromaždiště. Uzavírky a navigace ženou 
každého jinudy, naštěstí se všem daří dorazit do centra závodů včas. To se nachází jižně od 
přehrady Vír v autokempu Na Kopci, ke kterému sjíždíme velkými serpentinami na samé dno 
údolí. Všude kolem nás se tyčí obr kopce. Lepší název si pro kemp opravdu nemohli vybrat! 
Doběh a sběrka jsou stejné jako v sobotu. Před závodem ještě studujeme na vyvěšených 
mapách sobotní postupy hlavních kategorií. Co kdyby… Na mapě formátu A3 (1:10 000) 
převládají vrstevnice, louky a traverzové cesty. Nesmím zapomenout ani na tři zříceniny – 
Zubštejn, Aueršperk a Pyšolec. Mapa nese stejný název jako prvně uvedený hrad. Závod dává 
všem pořádně zabrat. Po velmi chladném ránu se dost oteplilo, krpály nedovolily nikomu 
odpočívat, na dlouhých postupech si hlava nevěděla rady (oběhnout, nebo jít rovně?) a někteří 
dokonce několikrát brodili říčku Bystřici (podle očitých svědků místy hloubka do půl stehen). 
Nastudované postupy trochu pomáhají při volbě, ale vybojovat si to stejně musí každý sám. 
Tentokrát jsou vítězi všichni, kdo závod dokončí.  



 Po vyhlášení nasedáme vyřízení do aut a čeká nás několik hodin jízdy domů. A to 
s představou, že za týden se sem, jen o pár kilometrů vedle, vracíme na veteraniádu na krátké 
trati.  

  Katka Kašková 
 
 

26.9.2020    MISTROVSTVÍ ČR V OB ŠTAFET – OB 

OPAVA – JAKUBČOVICE – KLOKOČ  
 

Mistrovství štafet se letos konalo 26.9. u Honova mlýna (kdesi na druhém konci republiky 
poblíž Opavy) a asi všichni tušili, že vzhledem k situaci to, stejně jako ostatní mistrovské 
závody, nebude podle našich představ. Velká škoda už bylo i samotné omezení startujících, kdy 
nebylo možné přihlásit se do kategorie MIX. Z našeho oddílu se nějakým zázračným způsobem 
podařilo nominovat dámské štafetě, bohužel se ji však nepodařilo postavit (tímto ještě jednou 
děkuji všem, kteří mi v pátek v 9 hodin večer vzali telefon a velmi trpělivě mi vysvětlovali, že 
nepojedou). Protože jsem ale dospěla k závěru, že mistrovské závody jsou vždy v nádherných 
terénech a že to může být na nějakou dobu poslední štafetové mistrovství, protože v dalších 
ještědských oddílech se rýsují silné konkurence, rozhodla jsem se, že i přes neúplnou štafetu 
se do tohoto kouta vydám a naštěstí se mi podařilo ukecat i Markétku Pavlíkovou, která mě v 
tom nenechala, a jela si tento zelený zážitek prožít se mnou. 

Po čtyřhodinové cestě bylo nutné zkonstatovat, že počasí není úplně ideální, cestou na 
shromaždiště to pěkně čvachtalo. Celková atmosféra závodů byla dosti pozměněna 
koronavirovou situací. Celkový pohled na arénu byl žalostný, žádné stánky, málo toi-toiek a 
množství lidí připomínalo spíše klasický oblasťák než MČR štafet.  

Na první úsek jsem vyběhla já a už cestou na první kontrolu jsem velmi rychle poznala, 
že tohle nebude zadarmo. I v bílém lese bylo nutností zvedat nohy. Ono ale bílého lesa tam 
opravdu moc nebylo, 90% mapy bylo v odstínech zelené. A hustníky byly také takové ty 
opravdu výživné, kdy se myšlenka "pohoda, to nějak prorvu", skutečně nevyplácí. Taky to chtělo 
mít nějaký plán, jak nalézt tu světlinu v hustníku (asi 16/25 kontrol) a ne tam prostě vstřelit a 
minout tu světlinu 3x v náběhu ze 3 různých stran. Byla jsem opravdu vděčná, že se v lese 
míhalo hodně lidí a nebyla jsem tam sama, protože jinak bych tam asi běhala ještě teď zmatená 
jako lesní včela. Shrnula bych to tedy tak, že mapově nic moc, ale běžecky i přes náročnost fajn 
a hlavně slunce v duši (když už ne venku), protože to byl opravdu krásný závod. 

Markétka zaběhla v lese parádní výkon, kdy naši štafetu ještě o nějaké to místečko 
stáhla. Závod hodnotila podobně jako já, totiž že byl opravdu super a stálo to za to. Škoda jen, 
že v cíli neměla komu předat, ale alespoň dosyta zmátla pana kameramana, když jako první 
probíhala cílem pro třetí úseky. 

Celkově si myslím, že na to, jaká byla těžká situace a že MČR štafet bylo původně 
plánované úplně jinde (v místě družstev), to pořadatel zvládl parádně. Všechno fungovalo, jak 
mělo, tratě, farsty i mapa byly trochu netypické, ale rozhodně se nám líbily. Jsem moc ráda, že 
jsme i v neúplném počtu jely a užily si tenhle nevšední zážitek. Tak snad se chrastavská štafeta 
brzo zase na nějaké mistrovství podívá... 

 Šárka Knížková 

 



26.9.2020    RUMBURSKÁ LILIE – 2 x OBLASTNÍ 

ŽEBŘÍČEK + MIKROSPRINT – ZOOB RUMBURK – 

LIPOVÁ U ŠLUKNOVA – ŠIROKÝ LES, BOBŘIŠTĚ, 

SOLANDSKÁ CESTA  
 

26.9.2020 proběhl nedaleko Lipové ve Šluknovském výběžku jednodenní tříetapový 
závod Rumburská lilie - krátká trať, mikrosprint a sprint. Celou noc před závodem i celý den při 
závodech lilo a teplota nepřesáhla 7°, ač v týdnu před závodem bylo stále okolo 25°. 
Absolutorium za odvahu a výdrž zaslouží všichni z OK CHA, kteří se zúčastnili, i pořadatelé, 
kteří situaci zvládli bez viditelných problémů.  

V jednotlivých etapách se členové OK CHA neztratili a celkem vystoupili na bednu 22x a 
přínos do žebříčku bude jistě vysoký. Ostrým sítem všech tří etap však neprošla většina 
závodníků a proto přikládám pár statistických čísel. Z přihlášených 420 závodníků se na start 
dostavilo 340. Nástrahami všech tří etap však prošli jen ti nejodolnější a 3 etapy dokončilo 
pouhých 56 závodníků. Jen v pěti kategoriích dokončili 3 etapy více než 3 závodníci. Ve 12 
kategoriích dokončil pouze 1 závodník a ve 14 kategoriích nedokončil 3 etapy ani jeden 
závodník. Nebylo to však vinou pořadatelů, ale mohl za to celodenní liják.   

O to více vyniknou výsledky našich borců, kdy na 1. místě doběhli v celkové hodnocení 
Katka Kašková, Dominika Pachnerová a Pavel Pachner. Na 3. místě se celkově umístily 
Barbora Lipenská a Andrea Jeřábková. Na 4. místě ještě skončil celkově Honza Březina.  

Místo závodu bylo vybráno opravdu pěkné. Solandský rybník zve ke koupání a okolí láká 
za lepšího počasí k mnoha výletům, např. nejsevernější bod ČR, rozhledna v Německu, bobří 
hráze na potoce (mapa 2E se jmenovala Bobřiště podle nich), několik křížových cest a řada 
dalších zajímavostí. Já osobně se na místo chci ještě vrátit, a to na turistiku i na případné 
závody. 
V jednotlivých etapách skončili na bedně: 
1.E -   1. D60 Lusková Olina, D70 Kašková Eva, H70 Smetana Radim 
 2. D21L Kašková Kateřina, H40 Pachner Pavel, H50 Vydra Ivan, H65 Barták Jiří 

3. D10 Tomanicová Stela, D10L Prokopová Tereza, D40 Pachnerová Dominika, H18      
Danko Štěpán, H70 Lusk Karel 

 
2.E -  1. D40 Pachnerová Dominika, H40 Pachner Pavel 
 2. D12 Březinová Antonie, D21L Kašková Kateřina 
 3. D18 Jeřábková Andrea 
 
3.E -  1. D10L Prokopová Tereza, H40 Pachner Pavel, H65 Barták Jiří, H70 Smetana Radim 
 3. D14 Lipenská Barbora 

       Jirka Barták  

 



27.9.2020    OBLASTNÍ ŽEBŘÍČEK – TJ STADION 

NOVÝ BOR, KOB KAMENICKÝ ŠENOV – STVOLÍNKY 

– KOZELSKÁ ROKLE  
 

MŮJ LETOŠNÍ PŘEDPOSLEDNÍ ZÁVOD 
 
 
 
 
 
 
 

Na závod jsme s dědou jeli s Martinou a Srnkou. Počasí 
bylo lepší než den předtím v Lipové, tam jsem 2x zmokla. Měli 
jsme 8 kontrol, cesta byla kamenitá, 1x jsem si to zkrátila. Když 
jsem doběhla, šla jsem dědovi naproti do cíle, čekala jsem a on 
nikde. Když jsem přišla do stanu, už tam seděl. To bylo teda 
vtipné. Ze závodu jsem měla radost, protože jsem byla 3. 

 Koloušek – Terezka Prokopová  
 

 

26.-27.9.2020    ČESKÝ POHÁR MTBO – SNS 

SMRŽOVKA – KOKONÍN – CHYBA LÁVKY, 

PEDROSÍN, CÍSAŘOVO PJEŠINKY  
 

Poslední letošní MTBO víkend pořádali Smržováci v 
prostoru mezi Libercem a Jabloncem, v lese kolem 
Císařáku. Po předchozích slunečných závodech nás 
tentokrát čekala změna. Předpověď hlásila déšť a celých 5 
až 6 stupňů. Bohužel nelhala …. Centrum bylo v sokolovně 
v Kokoníně, takže na starty závodů se vždy nejprve vyjížděl 
pěkný kopec po podmáčené louce, tak akorát na zahřátí. 

Sobotní long měl start a v podstatě i cíl na kopci u 
Dobré Vody, takže všichni museli tam i zpět po dřevěné 
lávce přes hlavní silnici. Trať mojí kategorie využila celý 
prostor, až k Mojžíšáku. Od rána celkem slušně pršelo, a 
tak to v lese, kde jsou cesty samý kořen a kámen, pořádně 
klouzalo. K tomu všudypřítomné bláto a pěkná kosa. V 
mapě jsem toho přes ten humus moc neviděl, hlavně na 
začátku ve spleti cestiček v oblasti Srnčího dolu, navíc na 

15ce mapě. Dále už to pro mne bylo čitelnější a jízda tak plynulejší. Některé kopce (ty nahoru, 
někteří i dolu …) bylo lepší záměrně běhat, trochu se tak lépe prokrvila zmrzlá chodidla. Ten 
mapově nejistý začátek mě nějak nepřinutil jet v závodním tempu, ale spíš to nějak přežít. Ale 
aspoň mi zbylo dostatek sil na konec závodu, který byl do kopce. Škoda jen mého sjetí z téměř 
neznatelné pěšinky na sběrku, nechal jsem tam přes minutu a propadl se až na mé, letos 
oblíbené 4. místo – ztráta na prvního 27 vteřin, celkem vyrovnané na 100 minutový masakr. Ale 
v lese byly moje ztráty mnoho minut. Verča to zmatlala a Tom narazil jinou... 



V neděli jsme si museli přivstat, zahajoval jsem ranní 
sprint. Zima byla, ale aspoň už nepršelo. Start byl pod 
sjezdovkou, první třetina v okolním lesíku, potom byl přejezd 
do zástavby pod Petřínem (tím v JBC) a nakonec motanice 
kolem fotbalového stadionu na Střelnici, kde byl cíl. V 
úvodních lesních pěšinkách jsem se moc nevyznal, 
neustále jsem někde přebíhal. Zástavba OK, ale přímo na 
Petříně u rozhledny jsem dost na hulváta přejel obrubník a 
bylo po závodě …. Defekt je konec dobrého výsledku i na 
longu, natož ve 20 minutovém sprintu. Tak jsem to vyměnil, 
přeci nepůjdu zpátky tu dálku přes kopec pěšky. A když už to 
jelo, tak jsem to i volně dokončil. Zbytek výpravy to taky kazil. 

Odpolední krátká trať měla start na Milířích, u lesa, 
kousek pod rozhlednou. Využili jsme parkování v místě, z 
centra to v té zimě už bylo daleko. Pro závod byl využitý prostor od Milířů směrem k Vesci. 
Spousty cest a cestiček rozmanitých povrchů v členitém terénu prověřil všechny mapově i 
fyzicky. Po dvou předchozích závodech už mi to moc nejelo, navíc jsem udělal pár drobných 
chybek a přehlédnutí. Ale do desítky to bylo. Tom na tom byl podobně, Verča byla o pár vteřin 
druhá. 

Ve sváteční pondělí se z Vesce ještě jela družstva, ale na ta je nás málo. 
Závody byly i přes počasí pěkné, a díky počasí ještě více náročné. Uvidíme jak příští rok, 

co nám v lese dovolí virus a pomatení soudruzi. 

        Jarda Polák  
 
 

28.9.2020    VETERANIÁDA ČR V OB NA KRÁTKÉ 

TRATI – TJ SPARTAK PRVNÍ BRNĚNSKÁ – 

KŘIŽÁNKY – SOCHŮV KOUT  

 (a pramen Sázavy)↓↓↓↓↓↓↓↓ 
 

Nějak jsem moc nepočítal, že 
se zúčastním Veteraniády na KT na 
Vysočině u Křižánek. Jednak je to 
dost daleko, terén je takový rovinatý, 
podmáčený, samá vodoteč a potok. 
Ale nechal jsem se přemluvit o týden 
dříve na klasice Kašíky, aby nás bylo 
více a že bude výlet. Vysočina na 
pohled a výlety je tam překrásná. 
Jenže Rudu přemohla záda, Eva se 
stala opatrovatelkou a tak přijeli jen 
Káťa a Ivan Vydra, a když jsem 
nastoupil, tak jsme byli tři. Pak jsme 
dojeli pro Milana Ševčíka, a když také 
nastoupil, tak jsme byli čtyři. A to bylo 
vše, ani jsme se nedostali na „bylo 
nás…“. 

Spali jsme ve Svratce na 
ubytovně na hřišti („jé, tady to znám, 
tady jsme byli jednou s SCMkem“, 



raduje se Káťa) a na jídlo jsme zajeli do Hlinska do restaurace U Tvrze („jé, tam to známe“, 
radují se čtenáři, kteří byli o týden dříve na Veteraniádě na klasice.) 

Na sv. Václava odjíždíme do Křižánek, cestou prší, na hřišti prší, stavíme stan a prší, ve 
stanu neprší, ale venku všude prší, pak chvíli neprší a pak zase prší, v lese neprší, ale voda je 
všude. Výborně, aspoň budou dobře vidět vodoteče! V popisech jsou samé vodoteče: vidlice 
vodotečí, křížení vodotečí, ohyb vodoteče, konec vodoteče, začátek vodoteče, vodotečový 
kruháč, mimoúrovňová křižovatka vodotečí, jednou mokrá rýha, jednou potok a dvakrát bažinka 
(uprostřed). Ale výborná vychytávka: ze sběrky se musí přes asi čtyřmetrový potok – tam se 
všem krásně vypraly boty. 

 A co závod?  Dvě kontroly dobrý, třetí vodoteč je kousek, trošku zarostlý terén, už ji 
mám, ale má jaksi jiný kód. A je tu Milan Ševčík, „to taky není vona…deš taky na 39?…“, nějaký 
běžec mu ukazuje, kde ji má v mapě,… no to néé, to si najdu sám, jenže hledejte vodoteč 
v mapě, když vám teče do bot na každém kroku. A anděl – rádce mi sám dobrovolně také 
ukáže, kde je ta kontrola v mapě. Aha, tak musíme asi 100m doleva přes bažinu, ale Milan Š. 
se cítí v prostoru služebně starší (o 8 minut) a míří kamsi, kam mně se vůbec nechce. Za 
minutku kontrolu vidím, ale svého kamaráda ne. Po odběhu koukám, jestli ho někde 
nezahlídnu, ale vše marné. Nechal tam nakonec 25 minut, tolik, které mu scházely na bednu. I 
Káťa tam nechala přes tři minuty a skončila nakonec druhá v D35. Já jsem ještě zazmatkoval 
na jedné kontrole (rýze), která měla jiný kód, než já v hlavě a trvalo mi asi 2 minuty, než jsem 
uznal, že by to vlastně mohla být ona. A nakonec jsem byl “třetí“; za mnou skončili ještě dva. A 
mezi slimáky jsem patřil k nejlepším. A s Milanem jsme zašli ještě na kafe: byl znalcem terénu 
(skoro jako kolem kontroly 39), protože tam byl kdysi na penziónu na BotasCupu. V hospodě se 
smělo pohybovat jen s rouškami a tak jsem byl zvědavý, jak zareaguje servírka, když tam po 
nás přišel orienťák bez roušky a posadil se k vedlejšímu stolu. „To je Pardubičák“, sdělil mi 
Milan. „Pane, v restauraci se nesmíte pohybovat bez roušky“, poučila servírka hosta. Ten se ji 
zadíval asi vteřinu, dvě do očí a odvětil: „Ale já už se nebudu pohybovat.“ No musím uznat, i 
jako rodilý Hradečák, že na Prdubičáka pohotová reakce. „Co si dáte?“, usmála se servírka. 
„Čaj.“ No kamaráde, to si ještě počkám, jak se dostaneš bez roušky a pohybu ven. Dopil, 
zaplatil, zapnul si bundu přes ksicht a vypohyboval se ven. 

No a my jsme se cestou domů stavili v hospodě Archery kousek za Kolínem, abychom se 
odměnili za výkony. Kdo má rád Mexico v hubě, tak doporučuji. 

A ještě jsem zapomněl na výlet: ten byl den předtím, vymyslel Ivan. Pramen Sázavy. 
S Ivanovými mapovými podklady to byla hračka. Takhle nějak to tam vypadalo. A já jsem si 
uvědomil, že 40 km po proudu, v ohybu řeky pod přibyslavským kostelem či farou leží kouzelný 
klíček, či spíše klíč. Ale o něm vám povím někdy příště. 

       Milan Pavlík, běžec-slimák 
 

 
 
 

30.9.2020    PLÁCÁNÍ NA NÁMĚSTÍ 
 

Potlesk, věnovaný nejlepším sportovcům Chrastavy zněl tentokrát celým chrastavským 
náměstím. Rouškový bacil vyhnal sportovce a přihlížející pod širé nebe. Vyhlášení proběhlo 
v pěti základních kategoriích a podium se zaplnilo modrozelenobílými barvami. Celou šou 
uváděl moderátor David Jelínek z rádia RCL, zpěvem obohatil Samuel Rychtár, finalista 
soutěže Česko-Slovensko má talent. A kdo v našem dresu stanul na stupních vítězů? 



 
I.kategorie - DÍVKY A CHLAPCI DO 14 LET 
1. místo – KRISTÝNA MATYÁŠOVÁ (orientační běh) 
2. místo – MATĚJ ROŽEC + ADAM HERR (sálová cyklistika) 
3. místo – BENJAMIN GÄNSEL (oddíl zápasu) 
 
II.kategorie – DÍVKY A CHLAPCI DO 18 LET 
1. místo – RADEK POVÝŠIL (trampolíny Patrman) 
2. místo – LUKÁŠ POSPÍŠIL + PETR MÁLEK (sálová cyklistika) 
3. místo - VENDULA RŮŽIČKOVÁ (orientační běh) 
 
III.kategorie – ŽENY A MUŽI 
1. místo – KATEŘINA KAŠKOVÁ (orientační běh) 
2. místo – DOMINIK SÍVEK (Berka fight centrum Liberec) 
3. místo - ZUZANA ŠAFFKOVÁ (orientační běh) 
 
IV. kategorie – CVIČITEL/KA – TRENÉR/KA 
1. místo - EVA KAŠKOVÁ a PAVLA VOKÁLOVÁ (orientační běh) 
2. místo – KOLEKTIV TRENÉRŮ (střelecký klub) 
3. místo - HELENA ŠŤASTNÁ (ZŠ Chrastava) 
 
V. kategorie – KOLEKTIVY A DRUŽSTVA 
1. místo – ŠTAFETA ŽEN (Kateřina Kašková, Dominika Pachnerová, Barbora Lankašová) 
– (orientační běh) 
2. místo – KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ - (Sbor dobrovolných hasičů) 
3. místo- VERONIKA HOUDOVÁ, JULIE UBRY, PAVLÍNA STEHLÍKOVÁ (TJ Sokol) 
  
A bonbonkem nakonec bylo vyhlášení nejlepšího sportovce Chrastavy:  
 
SPORTOVEC  ROKU  
KATEŘINA KAŠKOVÁ  (orientační klub) 
Ta se dneska nastoupala. 
 

Gratulujeme všem a věříme, že se ani příští rok neztratíme jak v lese, tak i při dalším 
vyhlášení. 

 

 
  

 



3.10.2020    MISTROVSTVÍ ČR V OB NA KRÁTKÉ 

TRATI – OK JISKRA NOVÝ BOR – KUNRATICE U 

ČESKÉ KAMENICE – BOROVINA  
 

Nejhezčí závod letošního roku? Pro mě určitě MČR na 
krátký, které uspořádal BOR kousek od Srbské Kamenice. …Je 
pár dní po začátku akademického roku a já mám plnou hlavu 
všeho toho nového – samé přednášky a cvičení na Zoomu, 
definice-věta-důkaz, definice-věta-důkaz (známý model DVD, 
který se praktikuje na MatFyzu) – to vše mi zahlcuje hlavu tak, že 
v 8 večer před krátkou ještě nemám ani zajištěnou dopravu. 
21:30 jdeme ještě s celou rodinou volit do krajských 
zastupitelstev a pak teprve mám myšlenky malinko upnuté 
k závodění.  

Ráno na shromaždišti panuje dobrá nálada, hovor se točí 
okolo začátku školního roku a s tím spojených trablí i vtipných 

historek. Do koridoru vstupuji se zvláštním pocitem, ale hned se dostávám do závodního 
rozpoložení, když beru mapu do ruky. Ťukám si to mezi skálami, kde to je docela jemná 
mapařinka a to my z Ještědské přece umíme. Po úvodních kontrolách ve skalním městě 
následuje spíš jednodušší přesun směr shromaždiště. Nechávám se unést pocitem dobrého 
výkonu a hned tam vyšvihnu jednu minutkovou chybku, která mě zpětně při pohledu na 
výsledky mrzí.  

Úplný závěr trati už je víc o fyzických silách – zvlášť ten prudký výběh (no spíš výšlap) ke 
sběrce. Dobíhám tedy do cíle společně s vítězkou naší kategorie, která mě doslova pár kontrol 
před cílem doběhla, a mám relativně dobrý pocit, který se mění v nadšení, když je o chvíli 
později jasné, že skončím v první desítce, čímž plním svůj cíl. A ještě větší radost mám, když 
vidím, že Týna (prvním rokem v D16!) vybojovala bronz! To mi navíc říkala, kolik tam nadělala 
chyb. Zajímalo by mě, jak to ta holka dělá.  

    Markéta Pavlíková   
 
 

4.10.2020    VETERANIÁDA ČR V OB VE SPRINTU – 

MLOK MARIÁNSKÉ LÁZNĚ – LÁZNĚ KYNŽVART – 

ZÁMEK KYNŽVART  
(příspěvek od jedné z nejstarších účastnic veteraniády) 
 

Nazdar orienťáci. Jak se vede? Doufám, že dobře, protože mně se dobře teda vede.  
Jeli jsme na MČR veteránů ve sprintu. Protože to bylo v Mariánských Lázních, vyjeli jsme 

o den dříve. Byli jsme u kostela sv. Jiří v Lukové, byl plný duchů, ale nebojte - jen sádrových. 
Pak jsme jeli do SOOSu – je to takový Yellowstone v malém. Jsou tam léčivé prameny, ale 
smrděly sírou. Byli jsme i v záchranné stanici, měli tam zraněná zvířata, v muzeu a tak dále a 
tak dále. Prostě to bylo super. Pak už jsme se jeli ubytovat. Když jsme tam přijeli, vybalili jsme si 
věci. Potom jsme šli na promenádu a viděli zpívající fontánu, která byla nádherná, a pak jsme 
se napili léčivé vody. 

Druhý den jsme ještě stihli rozhlednu a pak už jsme jeli na závod. Když jsme tam přijeli, 
byla tam strašná nuda. Ale pak jsme zjistili, že tam je i závod pro děti. A to bylo žůžo mňůžo. 
Závod se mi moc líbil. Bylo to v parku zámku Kynžvart. Terén moc hezký a počasí tomu přálo. 



Byla jsem na druhém místě a dostala jsem za to veverku (samozřejmě plyšovou) a skleničku a 
tak dále a tak dále.  

Ahoj Kačka Straková 

       
 

 
Dodržování rozestupů 

 
 

4.10.2020    OBLASTNÍ ŽEBŘÍČEK – SOK TURNOV – 

VŠEŇ – KOZLOV  
 
 

Dne 4.10. se uskutečnil závod na krátké trati ve 
Všeni. Ráno to vypadalo, že bude celý den pršet, ale 
nakonec se vyjasnilo a vysvitlo i sluníčko. Většina lidí z 
klubu startovala na začátku startovací listiny. Já startoval 
až skoro na konci. Bylo zvláštní vidět, jak se všichni vrací 
z lesa a já mám ještě spoustu času. Na start to bylo 
kousek a ani převýšení nebylo veliké. Tradičně se 
startovalo do kopce. Trat se mi velmi líbila a běželo se mi 
i docela dobře. 

Problém nastal až na 9. kontrole, kde jsem udělal 
větší chybu. Nebyl jsem však sám. Moje mamka byla 
disklá. 

I přes to všechno jsem si závody užil. 

     

 Karel Březina  
 

 



17.10.2020    SAXBO 2020 + SASKÝ 

ŽEBŘÍČEK – HSG TURBINE ZITTAU, SG 

ZITTAU-SÜD – LÜCKENDORF – LOUISENHÖHE  
 

Protože Saxbo je jedním z mých „nejoblíbenějších“ závodů, byl jsem nevýslovně smutný, 
že se ho letos nemohu zúčastnit. Po mém zralém, zodpovědném, nestranně objektivním 
zhodnocení mého fyzického a zdravotního stavu jsem usoudil, že to opravdu nejde! 

Ale člověk míní, žena mění (manželka, přítelkyně, vychovatelka, názor,…). V sobotu 
ráno, v den závodu, po 12ti hodinové jízdě autem ze služební cesty a 5ti hodinách spánku, mi 
žena s radostí oznamuje, že díky její mazanosti a nesmírné chytrosti se závodů můžu zúčastnit, 
jelikož v pondělí, na dětském tréninku, vyprovokovala sprintové závody, při kterých si Honza 
Březina natáhl sval a tudíž nemůže běžet a jeho startovní místo je volné. Hurá, jásám, když 
vidím, jaké je venku ideální orienťácké počasí (zima, mokro, větříček, jenom déšť chybí), prostě 
splněný sen! Díky! 

S velkým očekáváním nakonec vyrážím směr Lückendorf, Evča a Barča už jsou na 
místě. Super, zase startuju pozdě, snad se vrátím do tmy. Mé obavy mělo zřejmě více 
závodníků, proto je parkoviště plné bobků, nebo je to jinak? 
Závod: 

Na startu nejsou startovní časy, v kolik vybíhám? 23 nebo 25? Jdu na 25, když tak to 
přeskočím. Super, 25, startuji. Řežu to na 1. kontrolu, kde kolem mě proletěl Ivan Vydra jako 
jelen (jeho start 4 minuty po mně). Jak si to chce užít, když tak letí? Asi je mu zima. No nic, 
letím dál a prochladlých kolem mě probíhá čím dál víc (chudáci, taková krásná příroda a oni 
z toho nic nemají). Bojuji dál nejen s nedostatkem fyzických, ale i psychických sil. Nevidím, 
zamlžené brýle, šero. Kde jsem? Snad tady, uf, razím pětku. Vybíhám na cestu, na které se 
pohybuje několik skupin německých turistů. Ha, záchrana. Oslovuji první skupinu: „Bitte, 
papíren šnuptychl.“ Rozuměli!! Bez váhání mi dávají celý balíček. „Danke“. Utírám brýle, vidím, 
aha tudy, super. Konečně vidím na mapu, už jen najít tu kontrolu. „Tady je to nějaký divný“, 
slyším před sebou, „jdeš na 58? Jo, ale nelíbí se mi to. No právě, jsme moc dole.“ Do pr…, tak 
zpátky nahoru. „Šup šup, přidej“, povzbuzuje kolega. Tady je, paráda, otírám brýle a uvažuji, že 
to není jen o viditelnosti mapy ale o jejím čtení. „Kudy jdeš na sedmičku? Asi spodem, nechce 
se mi už nahoru,“ odpovídám. „Já taky, ale bacha, aby nás to nestáhlo moc nízko“ (viď Jardo?). 
7., 8., 9. kontrola kooperace, díky kolego. Zpomaluji a nechávám spoluběžce odběhnout, chci si 
to užít sám, ani už nemůžu.  

Uspokojen průběhem závodu vycházím, ano vycházím na desítku. Sakra, už bych tam 
měl být, to je divný. Co? Plot? Přešel jsem to! No jo, ale ono to nesedí. Kde jsem? Tady ne, tak 
nevím. Sakra, měl jsem se ho držet, byly to jen tři kontroly. Tak asi tudy, nahoru musím stejně. 
Lavička, vyhlídka, tak to tady teda nemám! Zoufale hledám v mapě – nic. Tak si alespoň sednu, 
krásné výhledy! No jo, ale kudy do cíle? Jsem ztracen! Vyrážím, snad jdu dobře…cesta, druhá 
křižovatka, tak asi tudy. I mně začíná být zima, běžím. Ha, kontrola, podívám se, třeba se 
najdu. 49, cože? To je moje! Aha, tady jsem, no a hurá do cíle. Ne, ještě jedenáctka…to 
dáš!...ale ne…ale jo….tak JO! Vždyť to jsou poslední kontroly a jednu už máš! Po vyšlapané 
cestě běžím na jedenáctku, nakonec ji razím – hurá, nebudu disk! Už jen dvanáctka, třináctka a 
cíl.  

Cíl není ještě uklizen? Dokonce na parkovišti je ještě pár aut a ani se nestmělo, super! 
Jsem mokrý, odřený, unavený, vystresovaný, ale nesmírně šťastný. Byl to krásný závod, prostě 
Saxbo! 

Díky Honzo!   

Robert Lipenský 
 
 
 



DALŠÍ ČINNOST TELEGRAFICKY  
 
► Důležitý termín pro optimisty: 1.-2.5.2021 SAXBO 

Ve hře jsou zatím dvě varianty: Naše etapa na německé mapě z letošního roku nebo na 
Ovčáku. Navíc si připouštíme pouze už jenom ještě další variantu, že už čínský bacil 
nebude. 

 Zpráva pro pesimisty: Čínský bacil ještě bude. 
 
 
 

ZPRÁVIČKY  
 

GRATULACE  
 

Tak nám ty oslavy narozenin ještě úplně nezakázali, a tak na radostnou událost se 
můžou těšit:  
          
2.12.  Ája Jeřábková 
8.12.  Ester Krtičková 
19.12.  Rozárka Vejstrková 
20.12.  Tonička Březinová 
21.12.  Kája Kubátová 
22.12.  Dominika Pachnerová 
23.12.  Petr Holan 
26.12.  Šárka Knížková 
29.12.  Karel Lusk  
        
6.1.  Bára Lipenská 
7.1.  Oli Lusková 
8.1.  Jana Čechlovská 
10.1.  Kuba Jaroš 
12.1.  Marek Veselý 
15.1.  Milan Pavlík 
16.1.  Martin Švancar 
16.1.   Zdeněk Sychra 
17.1.  Pavel Pachner 
21.1.  Míša Březinová 
27.1.  Ivča Gorčicová 
27.1.  Bára Ježková  
 

Kulatiny oslaví trojice Oli, Karel a Petr, Ája nám krásně dospěla a rozšířila řady nás 
dospělců a Rozárka určitě dostane velký dort s jednou svíčkou. Všem, všem, všem přejeme 
hlavně to zdravíčko.  
 
 

AUTOR  OBÁLKY 
 

Obrázek od Miroslava Bartáka tentokrát poslal Jirka Bartáků a pochlubil se, že se 
vlastně jedná o jeho bratrance. A taky věří, že za zveřejnění jeho obrázku ho snad nezastřelí. 
 



ŽEBŘÍČEK AKTIVITY 
 

Bohužel, letos naše aktivity díky nekonání spousty akcí byly značně ostrouhány, pokud si 
ale někdo vzpomene, co pro klub vykonal, dejte vědět do konce ledna 2021 Báře Lankašové, 
buď přímo, nebo na naší stránce. 
 
 

ROČENKA 2020  
 
 Protože minideníček v letošní Ročence bude minikraťoučký, prosím Klubačky a Klubáčky 
o dobrovolnou spolupráci. Pokud máte humorné příhody z natáčení, z lesa, ze shromaždišť i 
z jiných klubových akcí, sem s nimi. Na příspěvky se velice těším, nejlépe do Vánoc. 
 
 

TERMÍNOVKY 2021 
 

Pomalu se objevuje světýlko na konci tunelu a začínají se tvořit nové předběžné 
termínovky. První nástřel z dostupných pramenů na ČSOS. 

 
 
LOB – ty už jsou jasné: 
 
Závody Mistrovství ČR a Českého poháru 2021: 
   

Datum Závod Oddíl Místo 

16.-
17.1.2021  

 M ČR sprint, M ČR štafet, 
ČP klasika 

VRB  Rýmařov 

23.-
24.1.2021  

ČP krátká a klasická trať  GER  Johanngeorgenstadt 

6.-7.2.2021  M ČR klasická trať, ČP 
krátká trať  

ZLH Rejvíz  

 20.-
21.2.2021 

M ČR krátká trať, ČP krátká 
trať 

VPM  Pernink  

 

 



OB – ten už vypadá taky kompletní: 
 
Závody Mistrovství ČR a hlavních závodů sekce OB: 
 
20.3.  Český pohár štafet       OK 99 Hradec Králové 
11.4.  Český pohár štafet       TJ Tesla Brno 
17.4.  Mistrovství a Veteraniáda ČR v nočním OB   USK Praha 
18.4.  Český pohár, žebříček A – KT     USK Praha 
8.5.  Český pohár, žebříček A – S, Český pohár štafet    OK Jihlava 
9.5.  Český pohár štafet       OK Jihlava 
22.5.  Mistrovství a Veteraniáda ČR ve sprintu    SK SKI-OB Šternberk 
23.5.  Mistrovství a Veteraniáda ČR sprintových štafet  SK SKI-OB Šternberk 
29.-30.5. Český pohár, žebříček A, žebříček B Čechy západ – KT,KL OK Lokomotiva Plzeň 
9.6.  Celostátní finále Přeboru škol     SK Prostějov 
12.-13.6. Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati   SK Severka Šumperk  
19.-20.6. Žebříček B Čechy západ – KT, KL    SKOB Slaný 
28.6.-1.7. Letní olympiáda dětí a mládeže     SK Prostějov 
4.-5.9.  Český pohár – KL, KT      SK Prostějov 
4.-5.9.  Žebříček B Čechy západ – KL, KT    TJ Lokomotiva Teplice 
18.9.  Český pohár, žebříček A – S     TJ Slavia Hr. Králové 
18.-19.9. Český pohár štafet       Sportcentrum Jičín 
2.-3.10. Mistrovství a Veteraniáda ČR na klasické trati   SK Kamenice 
9.- 10.10. Mistrovství a Veteraniáda ČR štafet a klubů   POBO OB Opava 
 
Termínovka JO se teprve tvoří, MTBO taky zatím mlčí. 
 
 
 

ZAJÍMAVOSTI  
 

ČEŠTINÁŘSKÉ POSEZENÍ č. 38 
 
Nejprve výsledky LITERÁRNÍCH RÉBUSŮ: 
1.prozaik, 2.Babička, 3.Volání divočiny, 4.Bezruč, 5.Erben, 6.Majerová, 7.Nosov, 8.Verne, 
9.Hrabal, 10.Páral. Luštitel má u mne nezapomenutelnou cenu. 
 

 
 



 
A nyní vzhůru do budoucích dní. Máme za sebou Halloween, halloween, či H/helloween, 

Dušičky - dušičky, čekají nás vánoce - Vánoce, hned pak nový rok - Nový rok a za dveřmi už 
dotírá Valentýn - valentýn. A jak se těšíte na Velikonoce - velikonoce s Velkým pátkem - velkým 
pátkem…, kdy se otvírají poklady? Psaní velkých a malých písmen je v češtině opravdová 
džungle. Není hanba se podívat na správnou odpověď do jazykových příruček. Já jsem si 
vybrala knížku 100 perliček pro (ne)milovníky češtiny od Červené propisky, která vyšla letos 
v září. Jednoduchou a zábavnou formou nás seznamuje se stovkou nejčastějších pravopisných 
chyb, kterých se Češi dopouštějí. Není to žádná výkladová mluvnice ani slovník, ale pomůže 
vám orientovat se v některých jevech. Já jsem se nyní zaměřila, jak jste jistě z úvodu poznali, 
na některé svátky a významné dny. 
 
HALLOWEEN (velké H i malé h - obě varianty v pořádku) – HELLOWEEN (nelze) 

Je to anglický svátek, který připadá na 31. října. Slaví se v předvečer svátku Všech 
svatých, který je i u nás v České republice 1. listopadu, ale mnoho lidí o něm ani neví. U slova 
H/halloween můžete psát malé h i velké H, avšak otázkou je, co následuje po H/h? Je to a, 
nebo e? Správný zápis je pouze Halloween nebo halloween, nikoli h/Helloween. Množné číslo 
pro toto podstatné jméno není. 
Příklad: Na H/halloween jsem si oblékla kostým čarodějnice. 

Často se stává, že lidé srovnávají tento svátek s „Dušičkami“. Dušičky neboli Památka 
zesnulých jsou 2 listopadu. Křesťanskou tradicí a zvykem je navštívit hřbitov a na rodinném 
hrobě zapálit svíčku, položit věneček, květinu, zavzpomínat a pomodlit se. Pozor! Dušičky se 
neslaví! Nejedná se o žádnou slavnost, tedy spojení „slavíme Dušičky“ není příliš vhodné. Mohli 
bychom to nahradit „připomínáme si Dušičky“. Srovnání H/halloween versus Dušičky není proto 
možné. Jedná se o naprosto odlišný svátek s odlišnou tradicí. 
Příklad: Na Dušičky jsme jeli na hřbitov. 
             Vodník ukládá dušičky do hrnečku. 
 
VELIKONOCE? VÁNOCE? (jedině s velkými písmeny) 

Vaše babičky, možná i některé maminky psaly tato slova s malým v. Ale v roce 1993 byla 
vydána nová Pravidla českého pravopisu, která sjednotila zápis  těchto křesťanských svátků na 
velké písmeno V, neboť hrají v naší kultuře významnou roli. V současné době píšeme VŽDY 
Velikonoce a Vánoce s velkým V, kdežto běžné přídavné jméno s malým v (velikonoční vajíčko, 
vánoční stromek…), pokud není součástí oficiálního názvu (např. Velikonoční ostrov, hra 
Vánoční příběh). 
Příklad: Na Velikonoce a Vánoce se k nám sjíždí celá rodina. 

Další problém by nám mohla dělat velká písmena u jednotlivých dní velikonočního týdne. 
Každý den Velikonoc má svůj specifický název. Některé oficiální výklady u těchto svátků 
obsahující barvu (kromě Zeleného čtvrtka a Bílé soboty) povolují psaní malého písmene, ale 
proč si to neulehčit. Jednodušší na zapamatování je (kromě velikonoční neděle - vždy s malým 
písmenem) pravidlo: první slovo velké písmeno, další slovo malé písmeno (Květná neděle, 
Modré/Žluté pondělí, Šedivé úterý, Popeleční středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, 
Velikonoční pondělí i Pondělí velikonoční  - ! velikonoční neděle ). 
Příklad: Popeleční středa, lidově nazývaná také Škaredá středa, je prvním dnem postní doby a 
patří k Velikonocům. 

   Minulý týden pršelo, především středa byla škaredá. 
  
Silvestr i silvestr  

Toto slovo můžeme psát dvojím způsobem. Křestní/rodné jméno Silvestr píšeme, stejně 
jako ostatní jména, s velkým písmenem S. Pozor ale na silvestra s malým s. To nám označuje 
oslavu spojenou s koncem roku, též poslední den v roce. 
Příklad: Jméno Silvestr pochází z latiny. 
             Užili jsme si bujarého silvestra ve Vítkově.  
   



Nový rok, nový rok 
Obě varianty jsou správné, ale je v nich zásadní rozdíl. Nový rok s velkým N vyjadřuje 

pouze datum 1. ledna, jedná se o státní svátek, zatímco nový rok s malým n označuje všechny 
následující dny v roce. 
Příklad: Přeji vše nejlepší do nového roku (všech 365 dnů). 
            Jak na Nový rok, tak po celý rok( Co budu dělat 1. ledna, to mě čeká v celém roce). 
 
Valentýn, valentýn (nelze použít) 

Valentýn není jen svátek zamilovaných, ale také mužské jméno. V obou případech 
píšeme velké písmeno V. Jedinou výjimkou je slovo „valentýnka“, označující přáníčko. 
V zdrobnělém tvaru ženského jména Valentýna píšeme samozřejmě velké písmeno: 
Valentýnka. 
Příklad: Letos jsme na Valentýna nikam nejeli. 
             V den svátku svatého Valentýna se hodně kupují květiny. 
 
Loučím se s vámi a 
nashledanou 
na shledanou                     v novém roce 2021. 
naschledanou 
na schledanou 
Co je správné? Příště si nejen o tom povíme více. 
Užijte si Vánoc, na silvestra přijďte ve 14 hod. na Královku a na Nový rok si nedávejte 
předsevzetí, ale snažte se žít krásně podle svých představ po celý nový rok. To vše vám přeje   

       Eva Kašková 

 
 
 

V minulém Chacháčku jsme měli v archívu příběh na D, zde máte další – smutnější, 
tentokrát na P. 

Čeština je opravdu dokonalý a především bohatý jazyk. Ať zkusí nějaký Angličan či 
Němec napsat něco takového ve svém rodném jazyce!!!  
 

PANDEMIE  
 
Příroda poslala populaci pořádný políček: 

Pandemii! 
Prťavá praštěná potvůrka poletuje prostředím, plíživě, pomaličku, polehoučku plošně 

postupuje po povrchu planety…Pichlavá pandemická potvora pekelně prudí populaci, proniká 
přes pusu, pak průduškami, plícemi… přeskakuje přes pána, paní, příbuzné, politika, pekaře, 
popeláře, poslance.  

Pokašláváme, posmrkáváme, prskáme, poleháváme, padáme. Při procházkách 
potkáváme plátnem překryté pusy přátel, příbuzných, poznáváme především pozdravením. 
Prázdné putyky, pohostinství, posmutnělé plovárny, propocenců prosté posilovny; policajti 
pozorují postavy plížící se pomalu po parcích, pakliže poruší pravidlo, policista píská, prská. 
Politici pořád přiblble plácají přes pokrývky pusy…Přeplněné postele, přidušení pacienti, 
připojené plicní podpory, přetažený personál prvního palebného pole, přepracované 
pečovatelky, pozůstalí…  



Ptáme se: PROČ? 
Poněvadž pěstujeme pokrytectví, pohrdáme právem, pravidly, pochlebujeme 

přemocným, pochybně podnikáme, pokoutně podvádíme, propadáme pokušení, podlézáme, 
politikaříme, pletichaříme, promíjíme podrazy, pomíjíme příbuzné. 

Poněvadž přehlížíme potřebné, pošlapáváme přátelství, podrážíme přátele, ponižujeme 
partnery, popichujeme plaché, přestáváme promíjet, plácáme plané pomluvy! 

Poněvadž pošlapáváme přírodu, plýtváme penězi, potravinami, přejídáme se? 
Protože pokrok postupuje příliš překotně, příliš pracujeme, pořád pospícháme! 
Ptáme se: PROČ? Prostě PROTOŽE!!!…  
Pocity padají podél pochmurné propasti… 
Převálcuje prťavá potvora populaci? Prdlajs! Prohrajeme, padneme? Prdlajs! Přestaňme 

plakat, panikařit!  
Potvoru přibrzdíme, přiškrtíme, porazíme, poničíme připravenými protilátkami; pandemii 

přečkáme, pohromy překonáme, pakliže pokorně poklekneme před pomocníky prvního 
„palebného pole“, poděkujeme…přežijeme.  

Přestaňme plakat, pochlapme se!  
Popřejme si pohodu, posilněme psychiku, pěstujme pokoru, přestaňme pomlouvat, 

podvádět, podpořme se, pomáhejme si, povzbuďme se, poplácejme se po prsou, posilujme 
přátelství..... 

Položme počítače, pojďme si povídat, pohrát si, prozpěvovat, pocvičit, pracovat na poli, 
provětrat pejska, poškrábat prasátko, pokochejme se přírodou, přivoňme pivoňce, podbělu. 
Pohlaďme partnera po pleši, partnerce polibme pusu, přítelkyni poplácejme po prdelce, popijme 
pivko, panáka, poděkujme pohostinným přátelům. 

Pozastavme překotné plahočení, pracujme pomaleji, prodýchejme paniku…Projděme si 
pokoje, přemístěme poličky, posuňme postele, porovnejme polštáře, přerovnejme prádlo, 
přeleštěme podlahu: práce, pořádek, pomohou překonat paniku. Plicní potvůrka prvně potrápí; 
Pakliže přeskládáme priority, pandemie pomine, přijde proměna, procitnutí, poučení, paprsky 
prozáří posmutnělý prostor.  

Přeji poklidné přežívání pandemie, pocit pohody, později pak potkávání, podávání 
pravice, polibky přátel, políbíme příbuzné.  

Připijme pohárkem perlivé Pálavy, pošleme polibek přes plátno, pitomce plácneme po 
pr...... Prchej proradná pandemie, prchej !!!! 

  Autor nám neznámý 
 
 
 
 
 
 

ZAJÍMAVOSTI Z O-NEWS 
 

VYCHÁZÍ O-KNIHA 2020 
(Matěj Burda, 12.10.2020) 
 

I letos vychází ročenka Českého svazu orientačních sportů, O-kniha 2020. Ideální 
dárek nejen na Vánoce pro všechny, kteří mají rádi orienťák. 

Letošní O-kniha i přes značné osekání vlivem pandemie nabídne přes 130 stran 
kvalitního čtení. V obsahu najdete například článek o 70leté historii českého orienťáku, ohlasy 
ze stacionárních tréninkových kempů, 10stránkovou reportáž o Mistrovství Evropy v LOB a 
samozřejmě články o všech důležitých akcích na poli orienťáku, MTBO, LOB i trail-o. Nebude 
chybět ani rozsáhlý článek o zákulisí příprav MS 2021 nebo text na téma “Co dělali orienťáci 
v době koronavirové”. 



 

 
 

Cena O-knihy je oproti minulým rokům nižší, můžete si ji objednat za 350 Kč. Kniha na 
kvalitním papíru v pevné vazbě se jistě bude ve vaší knihovně vyjímat. Darujte O-knihu pod 
stromeček klubovým představitelům, závodníkům za výkony v letošní sezóně nebo si ji kupte 
jen tak pro sebe na dlouhé zimní večery. 
 
 

EUROMEETING ZRUŠEN 
(Honza Picek, 14.10.2020) 
 

Čeští pořadatelé oznámili definitivní zrušení Euromeetingu. Padl tak poslední 
mezinárodní závod v letošní sezóně. Reprezentanti neabsolvovali žádný oficiální vrchol sezóny, 
naopak příští rok má být nabito. 

Euromeeting, tedy generálka na Mistrovství světa v České republice, se v termínu 
28. října – 1. listopadu neuskuteční. Čeští organizátoři rozhodli po zveřejnění nových vládních 
opatření. Týká se například zavření škol, restaurací nebo shlukování lidí. I přes změnu 
programu a konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje a Národní agenturou 
pro sport v průběhu celého minulého týdnu to organizátoři zrušili zatím bez náhrady. Uvažovaný 
termín pro již druhý odklad je polovina března 2021. Pozdější termín není možný z důvodu 
nesouhlasného stanoviska CHKO Kokořínsko. 
 
 

 

https://o-news.cz/wp-content/uploads/2020/10/oknihy-zmensene.png


Z NAŠEHO ARCHÍVU 
 
V roce 1996 jsme poprvé po dohodě s libereckou Slavií pořádali SAXBO samostatně. 
(Chacháček 3/1996) 
 

4.-5.5.1996    SAXBO 1996 – OK CHRASTAVA, OL-

TEAM ZITTAU – JÍTRAVA, HARTAU – HOUBAŘKA, 

KARLSFRIED  
 

Téměř okamžitě po skončení SAXBA 95 se začalo myslet na SAXBO 96. Přesvědčili 
jsme se o tom, že když pořádají závod společně dva oddíly či kluby či oddíl a klub, byť by byly 
jejich vztahy ideální, dojde k dohadům. Není nad to, když závod je pořádán jedním subjektem a 
některé nesrovnalosti se urovnají uvnitř něho. Pod tímto dojmem jsme jednali s Libercem o 
pořádání dalších ročníků SAXBA. Kdo, kdy a jak. Nakonec ze všech dohadů, sporů a jednání 
vyplynulo, že česká část SAXBA je jednou provždy chrastavská. Vrhli jsme se do příprav po 
hlavě. Ředitel Pavel rozdělil úkoly a vše, včetně problémů s ubytováním, celnicí, počasím (při 
obcházení kontrol dokonce napadl i sníh), plynulo až ke dni „D“. V den závodu si však Svatý 
Petr určitě řekl, že nás opět vyzkouší, co vydržíme, a tak kapka stíhala kapku a odpoledne 
bouřka bouřku. Byli jsme všichni (kdo byli venku) mokří, zablácení, ale nakonec jsme vše přežili 
a všechno dobře dopadlo. Ještě že je orienťácký národ národem speciálních „šílenců“, kterým 
májový liják nevadí a klidně s mapou lítají po lese mokří, špinaví, ale spokojení při každém 
objevení dobře postavené kontroly. A když se k tomu po výkonu přidá vesnická hospůdka po 
zabijačce, pak to nemá chybu.  

Po krátké noci jsme dojeli do Hartau, kde se odehrávala druhá polovina SAXBA 96. 
Němci tentokrát poprosili o 4 pomocníky při počítání. Jak jsme později poznali, bylo to málo. 
Tratě byly velice náročné, a tak toho měl každý nad hlavu. Ale Svatý Petr se už vyřádil 
v sobotu, a tak v neděli už nepršelo. Bylo to dobře, neboť jsme kempovali na zelené louce. Vše 
má však svůj konec, a tak i SAXBO se sice trochu déle, ale přece do konce dotáhlo. Ať žije 
SAXBO 97! 

Ke zdaru celého závodu pomohli téměř všichni členové klubu, každý podle svých 
možností, někteří v den závodu, jiní i týdny dopředu. Díky patří všem. 

Pavluška Vokálová (už i tehdy) 
 
P.S.: Předpokládám, že ředitelem byl Pavel Gorčiců, moc 
Pavlů jsme tenkrát neměli. 
 
 

A že se SAXBO připravovalo opravdu v předstihu, o 
tom svědčí pozvánka na další rok v tom samém 
Chacháčku, jako předešlý Pavluščin článek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V roce 2002 jsme pořádali spolu s Ekonomem Praha juniorské a veteránské mistrovství 
světa a mistrovství Evropy dorostu v lyžařském orientačním běhu. A co tomu předcházelo? 
(Chacháček 1/2002) 
 

12. – 13. 1. 2002    ŠLAPÁNÍ STOP  
 

JAK SE ZE MĚ STALA ŠLAPKA 
 
 Již samotný název mého příspěvku Vás zajisté přivádí do rozpaků a plni očekávání jste 
zvědaví, na jakou mylnou cestu jsem se to dala. Myslím, že se můžete přestat červenat, 
okusovat si nehty a kdo ví co ještě, protože to zase až tak velké terno nebylo. Já jsem si po této 
zkušenosti řekla, že víckrát už ne a když budu muset, tak jedině opravdu za velký prachy. 
Jenže již dnes mám dojem, že mě to zase co nevidět čeká (i přes moji nechuť). 
 
 Nejvíc mě štvalo, že mě při tom byla děsná zima. Teda ze začátku ani ne, to jsme se 
docela zahřáli, ale potom…Už jen ta rutina – šlapat, šlapat a šlapat.  
 Jestli náhodou ještě někomu není úplně jasný o čem je řeč, tak se jedná o brigádu 
v Břízkách. Ráno jsme utvořili skupiny a vydali se do tamních lesů. Náš nejzdatnější spolek se 
skládal z Vojty, Romana, Štěpky, Domči a mě. Za velkého šéfa jsme si zvolili Domču, protože 
bylo usouzeno, že z nás nejlépe umí mapu a to prý bylo důležitý. Ostatní funkce byly rozděleny 
mezi zbytek a tím se z nás všech staly šlapky. Nevím proč, ale já získala titul největší šlapky. 
Teď mě napadá, že to zní hodně blbě, a tak aby si z toho nikdo nedělal nějaké zkreslené 
představy (viď Vojto), tak jsem ten titul získala kvůli tomu, že jsem měla šlapat poslední a tím 
tvarovat stopy do nejlepší formy. 
 Určitě si každý dokáže představit, jak jsme se cestou bavili a vzhledem ke 
dvojsmyslnému myšlení kluků bylo opravdu o zábavu postaráno. Na začátku cesty jsme ještě 
přibrali do týmu Michala Kočárka a ten si to možná ještě dodnes vyčítá. Asi v polovině cesty 
prohlásil, že měl zůstat ve své původní skupině, protože tam nemusel téměř nic dělat, taky tam 
nebyli sprostý a já nevím, co si to ještě navymýšlel. Ale na druhou stranu se s námi zasmál a 
příště určitě s radostí zase pojede v našem sprostonárodním týmu. 
 Během té velké fušky jsem děsně litovala, že nemám s sebou kameru, protože ty 
držkopády byly opravdu skvělý. Kdybyste se náhodou jeli projet do Břízek a našli tam ohromnou 
díru, tak se pořádně podívejte, jestli se tam ještě nehrabe ven Vojta. Poznáte to podle toho, že 
nejprve jsou ve vzduchu vidět lyže a pak kdesi pod zemí je on. Vedle něj by se ještě mohl 
povalovat Roman s Michalem, o strom výše ještě Domča a Štěpku asi neuvidíte, protože ta to 
zapíchla hned pod vrškem. A že bych tam chyběla já? To né, já se jenom řítím z kopce a řvu na 
všechny, ať uhnou nebo to do nich naperu. Jenže bohužel nikdo stihnout neuhne, takže když 
ještě jen tak tak minu Štěpku a Domču znovu povalím, tak skončím v jiné díře nad Vojtou.   
 No byly to opravdu zážitky. A kdo lituje, že tam s námi nebyl, tak utřete slzu a na příští 
akci se z vás může stát šlapka stejně jako ze mě. 

        Bára Kašková (nyní vystupuje pod pseudonymem Lankašová) 
 
Tradiční vysvětlivky: Štěpka a Vojta - Vokálovi 
    Domča – Hlubučková, nyní Pachnerová,  
    Roman - Krupka 
    (i po této zkušenosti stále všichni členové klubu) 
 

 



VZDĚLÁVACÍ KOUTEK  
 

JAZYKOVÝ POSED č. 135  
 

Obličejový posed máme zdárně za sebou, a jaké bylo správné řešení? 
Jazyk to byl, přátelé, jazyk to byl, neboli TONGUE. Krásné ceny ve tvaru papírových 

kapesníčků (taky to souvisí s obličejem) pak získali tři šťastní angličtináři Věrka Bradnová, 
Pavel Pachner a Pavluška Vokálová. 
 

 
 
A co dál? 

Tentokrát si procvičíme některé záludnosti shody podmětu s přísudkem v angličtině. 
Zkuste si vybrat v každé větě jedno ze sloves. Pokud si vyberete správně, přečtete tajenku 
shora dolů po písmenech v závorce.  

 
The news from the front is(h) / are(m) bad. 
The mayor as well as his brothers are(a) / is(o) going to prison. 
Measles is(s) / are(h) a dangerous disease for pregnant women. 
Everyone has(p) / have(r) done his or her homework. 
A pair of plaid trousers are(e) / is(i) in the closet. 
Neither my brothers nor my father is(t) / are(l) going to sell the house. 
This species of moth is(a) / are(l) rare. 
Politics are(e) / is(l) a dirty game. 
The surroundings were(i) / was(s) not very convenient. 
Egg and bacon costs(t) / cost(a) more than fried chicken nowadays. 
He and his mom is(w) / are(y) at church. 
 
 
 

SOUTĚŽNÍ KOUTEK  
 

ZÁHADY A HLAVOLAMY  
 

Pár matematiků se mezi námi přeci jenom našlo a poslalo řešení, samozřejmě správné. 
Z nich tři matematici byli šťastnější a získali dřevěné kleště na vytahování utopenců. Jsou to 
Pavel Pachner, Zdeněk Sychra a Jaruška Vokálová. 



A jak vypadalo správné řešení? 
Číselné úkony řešení 

KOZEL   =  56874      VAGÓN  =  12930 
A6, B4, C1, D9, E3, F2, G8, H0, J5, K7, 

 
A další dva úkoly jsou před vámi. 

 
Kvádr 

1. Umísti ke každé hraně kvádru jednu z číslic 1 - 12 tak, aby součet číslic na každé straně 

kvádru byl 26. 

 
 
 

Dělení 
2. V uvedeném příkladu dělení nahraď každé "X" jednou cifrou. Otazník nahraď počtem 

cifer tak, aby příklad šel spočítat. Úloha je asi jen pro starší, které takto dělit učili na 
základní škole. 

X X X X X X X X X X : ? = X X X X X 8 X X 
 X X X 
 0 0 X X X 

       X X X 
       0 X X X 
          X X X 
          0 0 0 X X 
                    X X 
                    0 X X X 
                       X X X 
                       0 0 0 

 
 

SOUTĚŽ PRO FŠECHNY  
 

S našimi olympioniky jste si taky poradili, i když správně mě Pavel Pachner upozornil, že 
to nejsou zdaleka fšichni. Co se dá dělat, chytil jsem se asi špatných vzorů. Odpovědi byly 
všechny správné a vylosovali jsme Evu Bartákovou, Evu Kaškovou a Pavla Schrötera, kteří 
vyhráli krásné létající talíře. 
 

A protože se pomalu plíží konec roku, máte zde oblíbená rčení a přísloví, se kterými si 
jistě lehce poradíte. 



 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



ZNÁTE JE? 
 

Minule jsme se ptali na geologickou zajímavost na katastru Proseče nad Nisou. 
V turistické mapě je vedena jako Prosečské Jezule. Správně odpovědělo 9 mapařů, z nich byli 
vylosováni Míša Březinová, Eva Lipenská a Jiřík Nový, kteří získali krásné vánoční ubrousky. 
 
Prosečské Jezule – jedná se o žulový balvan, na kterém se nachází pecka, připomínající 
Jezulátko. Skalku popsal v rozsáhlém článku v Jabloneckém měsíčníku (leden 2019) Marek 
Řeháček a dal ji také název podle tvaru slavného Pražského Jezulátka, voskové sošky z 16. 
století.    
 

   
 
Pohled na skalku a detail Jezulátka 
 
Proseč nad Nisou – je část města Jablonce nad Nisou. Připomínána je poprvé r. 1552 jako 
Prosěč, tedy paseka v lesích. Až do roku 1945 byla významným centrem textilního průmyslu. 
Dále zde byla tiskárna, kde se tiskly na přelomu 19. a 20. století litografické pohlednice, ale i 
hrací karty. Před domem č. p. 4 stojí pískovcový kříž s reliéfy světců z r. 1725 – jedna 
z nejstarších lidových kamenických prací. 
 

Nyní zaměříme pohled na stranu Lužických hor. 
Severozápadně od obce Mařenice se nachází Suchý vrch, na jehož svahu lze narazit na 

Ledovou jeskyni (bohužel už nyní pro veřejnost nepřístupnou). Severovýchodně od této jeskyně 
se nachází údolní nádrž, jejíž hráz je vzdálená vzdušnou čarou 5,5 km od vrcholu Hvozdu, 5,4 
km od vrcholu Jezevčího vrchu, 6,6 km od vrcholu Klíče, 7,2 km od vrcholu Jedlové a 2,8 km od 
vrcholu Luže. 
A ptáme se:  
 

Jak se nazývá údolní nádrž blízko Ledové jeskyně na Suchém vrchu? 
 

 
 
Vchod do Ledové jeskyně a ledová výzdoba 



ORIENŤÁCKÝ ZPĚVNÍK  
 

I KDYŽ JSME PLEŠATÝ  
(Pokáč, Anna Slováčková) 
 
 
C                   
I když jsme plešatý 
Ami              
ty a já, já a ty 
Emi                      F   
nic si z toho neděláme. 
C                
Ač máme starostí 
Ami                  
občas víc než dosti, 
Emi                         F   
aspoň lehčí hlavu máme. 
  
 
Dmi                               G                    
I když se kdekdo nejdřív lekne, když nás vidí 
C                              Ami           
nemusíte nás litovat, sme taky lidi 
Dmi                                   G   
a ždímem každej ze svejch dní 
                                     C    

jak měl by bejt ten poslední. 
 
  
C                   
I když jsme plešatý 
Ami              
ty a já, já a ty 
Emi                       F     
z maličkostí radost máme. 
C                 
V zimě nám čepice 
Ami                
nerozcuchaj kštice 
Emi                           F     
vždy, když si je sundaváme. 
 
  
Jestli vám naše sestřihy připadaj k smíchu 
tak super smích je lepší, než se nudit v tichu, 
i když nám osud ránu dal, tak my jsme vstali a jdem dál. 
  
 
        Dmi G C Ami Dmi G C 
hmm , , , , , ,  



  
I když sme plešatý 
ty a já, já a ty 
v lecčem jsme dost zvýhoněný. 
Klobouky nám seknou velice,  
líp snášíme hice, 
plus ušetříme za fény. 
  

A i když nesplňujem stereotyp krásy 
aspoň nemáme strach, že vypadaj nám vlasy. 
Můžou se horší věci stát, třeba se bez boje vzdát. 
  
         Dmi G C Ami Dmi G 
C 
hmm , , , , , ,  
 
 
   

A CITÁTY NAKONEC… 
 
Pár mouder od jednoho moudrého člověka: 
 

Jan Werich: 
 
Paměť je výsadou blbých. Chytrý nemá čas si pamatovat, chytrý musí vymýšlet. 
 
Čas si vymysleli lidé, aby věděli, od kdy do kdy a co za to. 
 
Jsi-li blbej, nepij, projeví se to. 
 
Je to smutné, ale mládí musí jednou odejít. I když si je člověk zachová v srdci, nezachová si je 
v kolenou.  
 
Není šedivých dnů. To jsou jen unavené oči, které nechtějí vidět jejich svátečnost. 
 
Někdo má to štěstí, že má schopnost být přítelem. 
 
Nenávidím pohřby. Až na ten svůj, na kterej nebudu muset jít. 
 
Bůh stvořil člověka, ale nedal si to patentovat, a tak to teď po něm může dělat kdejakej blbec. 
 

 



OZVÁNKA  
 

Tip na pozvánku poslal Jirka Barták – v roce 2014 nás bylo v Zermattu hodně. 
 

SWISS ORIENTEERING WEEK 
 
Termín:  17.-21.7.2021 
Centrum:  Arosa, Švýcarsko 
Program:  6 etap – lesní sprint, klasika, krátká trať, klasika,  

krátká trať, zkrácená klasika  
Kategorie:  HD 10 – H 80, D75 
Mapy:   sprint – 1 : 4 000, od kat. HD 50 1 : 3 000 
   ostatní – 1 : 10 000, od kat. HD 50 1 : 7 500 
Přihlášky:  předběžné do 31.1.2021, řádné do 31.5.2020 
Informace:  https://swiss-o-week.ch/en 

 

      
 
 
 

A PŘÁNÍ NAKONEC… 
 
Přejeme nejen plné krmelce na Vánoce, silvestra, Nový rok, ale i po celý příští nový rok (viz 
Češtinářské posezení od Evy v tomto čísle), a samozřejmě krásná setkání v lese a okolí bez 
bacilů, roušek, dezinfekčních prostředků, karantén, izolací, testů, distančních vzdáleností a 
distančních závodů se všemi kamarádkami a kamarády. Naše pozitivní přání posíláme všem, 
všem, všem, aby byli hlavně zdraví a negativní. 

     Kryšpíni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://swiss-o-week.ch/en


FOTOKOUTEK 
 
Bedřichovské soustředění – předávky štafet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Kdo je to ? 

 
Poznat dnešní sportovce je věru jednoduché, musíte však zalovit v celé klubové 

základně. Žádní svatoušci, žádní průšviháři. Kdo už ví? No, víc už nebudu prozrazovat, nechám 
to na vás. Pokud správně odpovíte, můžete vyhrát krásný diplom s expresivním fotem, který 
pověsíte nad postel, aby Vám připomínal úspěch v této prestižní soutěži. 
 
 
 

 

 

 


