
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



DENÍČEK 
 

21.2.2021    LIBEREC CITY RACE 2021 – MARTAN – LIBEREC-VÝSTAVIŠTĚ  
 
Pohled z různých pohledů rodinného týmu 

 
  Kdybych měl celý závod zhodnotit, tak by to bylo velmi kladně. 
Běželo se velmi dobře až na jeden kopec vedle skokanského můstku, 
který jsem celý sjel po zadku a na zmrzlou silnici u přehrady. Jediný, co 
mi trochu vadilo, bylo to, že můj taťka vyběhl asi 10 vteřin za mnou, takže 
jsme běželi až k druhé kontrole spolu. Tady jsem mu utekl a od té doby 
běžel celou dobu sám. Sice jsem viděl další běžce, ale všichni běhali 
proti mně. Zejména na konci to způsobilo, že jsem trochu znejistěl a 
zpomalil. 

Jinak závod se mi velmi líbil a byl velkou zkušeností. 

     Karel  
  
S Tončou vybíháme hned po sobě. Tak kdo z koho? Snažím se ji 

utéct, ale ona se drží. U skokanského můstku se mi daří první únik, ale u 
školy na„Husovce‘‘ odbočuji špatně a už mi je zase v patách. K přehradě 
nesbíhám, ale sjíždím po ledě. Hladká podrážka jede a není k zastavení. 
Hlavně nespadnout, a když už tak, abych si nic nezlomila. Profesionální 
deformace zdravotníka velí prostě zpomalit. 

Libuji si, jak znám Liberec a vím, kam běžím. I tohle mě dostihlo a 
já si na „Fügnerce“ otáčím mapu a nevím kudy kam. U Tesca zjišťuji, že 
jsem špatně a Toničku mám už zase v patách. Z dálky nás pozoruje 
policejní hlídka, roušku nemáme a tak nabíráme správný směr a běžíme, 

co to dá. 
Ne dlouho, schody u zdrávky mi dávají zabrat. V cíli jsem o něco málo dřív než Tonča, 

protože jsem na Šalďáku přebíhala na červenou. To přece nebylo zakázaný! 

      Míša 
 
Mamka vybíhala asi minutu přede mnou. Na třetí kontrolu mi 

utekla. Na čtyřku jsem ji byla zase v patách. Na pátou, šestou a sedmou 
kontrolu jsme běžely spolu, potom mě předběhla a utekla mi. Naposled 
jsem ji viděla na desítce. Snažila jsem se ji dohnat, ale marně. Do cíle 
přiběhla o chvilku dřív. Kdybych měla celý závod zhodnotit tak byl dobrý. 

     Tonča  
 
 

 
Vyběhl jsem asi 10 vteřin za Karlem, na první kontrolu jsem zvolil 

jiný postup a byl jsem tam o chvilku dřív. Na druhou kontrolu to bylo do 
kopce a tam se mi Karel začal vzdalovat, když jsem doběhl ke kontrole, 
Karel už odbíhal, pak už jsem ho viděl až po doběhnutí do cíle. Tento 
závod běžím již potřetí a vždy jsem překvapen, že objevím nějaká nová 
zákoutí centra Liberce a ožívají také vzpomínky. Při probíhání parku u 
hotelu Zlatý lev, tady někde stálo letní kino, pár desítek metrů od kontroly 
č. 6 stálo kino Sofia, kde jsem taky párkrát byl. Po seběhnutí kopce 
kolem skokanských můstků se ocitnu mezi novými bytovými domy a 
říkám si, tady byl kdysi amfiteátr, kam jsem chodil s dědou a babičkou na 



estrády, když byly LVT. 
A už probíhám kolem lázní, kde jsem se naučil plavat. Už zbývají poslední kontroly v 

areálu LVT a jsem v cíli.                            

    Honza                                                                                                                       

      kdo ještě nepoznal, tak všichni se jmenují Březinovi 
 
 

2.-14.2.2021    POHYB PO LESE 
 

Když stále nelze trávit čas závody a tréninky, rozhodli se orienťáci v rámci SCM připravit 
v několika oblastech pár tratí pro pohybuchtivé orienťáky. U nás se tohoto úkolu ujala Katka 
Kašková a roznesla na Bedřichovce 25 kontrol. Tratě rozeslala elektronicky všem Klubačkám a 
Klubáčkům, takže každý měl možnost se proběhnout s mapou. Děkujeme, Katko!  
 

 
 
 

DALŠÍ ČINNOST TELEGRAFICKY  
 
◘ Zdárně proběhla registrace na letošní rok. Je nás o trochu méně, ale i 132 je pěkné číslo. 

Odešlo především 6 nováčků, z těch větších pak Lucka Holanová a holky Šírlovy a 
Markéta Pavlíková přestoupila do Doks. Nově posílil dospěláky Tomáš Tesař (ještě jsme 
se kvůli pandemii nesešli), zbývající skupinka výrazně snížila náš věkový průměr – holky 
Žofka Hradcová a Beatka Němcová, a kluci Jonatán Ježek, Toník a Vojtík Lankašovi. 

 
◘ Penízky jsou vždycky potřeba. Pavluška požádala o granty Národní agenturu pro sport a 

město Chrastavu. Věříme, že je budeme moci letos využít.  
 
◘ Někteří Klubáčci se zúčastnili několika tréninků, které připravili Boráci v rámci Bor cupu. 
 
◘ Euromeeting byl odvolán, ale přípravy na letošní SAXBO pokračují. Doufejme, že se 

vzduch do té doby pročistí.  
 
◘ Eva ve své domácí laboratoři dokončila klubové kroniky 2019 a 2020 a nabízí po 

telefonickém dohovoru zapůjčení kterékoli kroniky od roku vzniku klubu 1995. Některé si 
můžete prohlédnout i na naší stránce v rubrice  Chacháčky (rok 1995 – úplně první 
kronika, 2000, 2005, 2010, 2015, 2017 – včetně vydání k M ČR, 2018). 



ZPRÁVIČKY  
 

GRATULACE  
 
Tak nejprve zpráva z tisku (vlastně z PC): 
 
Ahoj,  
včera ráno (tj. 27.1.2021 – pozn. redakce) se nám narodil Jonatán (50cm, 3.14kg). Vše 
proběhlo hladce, oba s Barčou jsou v pořádku a my s Majdou si užíváme dočasného 
klidu v domácnosti. 
Za všechny Ježky vás zdraví Lukáš 
 

 
 

A my (si myslím za všechny naše orienťáky) přejeme, ať kluk jako buk je zdravý jako 
řípa, a s ním samozřejmě celé jeho okolí. A protože je už pro letošek zaregistrován, tak věřím, 
že se brzy uvidíme na lesní trati. 
 

A teď výčet těch, kteří se narodili o trochu dříve než Jonatán, a to v dubnu a květnu. 
 
1.4.  Šíma Sychra     
3.4.  Pavel Schröter 
3.4.  Honza Gomolák 
3.4.  Honza Vajc 
7.4.  Josefina Kopřivová 
8.4.  Zuzka Brozová 
10.4.  Irča Danková 
12.4.  Tom Hlubuček 
14.4.  Lukáš Ježek 
15.4.  Elis Štveráková 
21.4.  Sam Just 
27.4.  Bára Lankašová   
28.4.  Zuzka Štveráková 
30.4.  Eliška Subá 
 
3.5.  Zuzka Šaffková 
3.5.  Ivan Vydra 
4.5.  Tomáš Danko 
5.5.  Terka Koloušek Prokopová 
13.5.  Sofi Tomanicová     
20.5.  Libor Matyáš 
22.5.  Robert Lipenský 
22.5.  Tom Polák 
22.5.  Markétka Funková 



A teď seznam těch kulatých – Honzové Gomolák a Vajc, Lukáš Ježek, Zuzka 
Šaffková a Ivan Vydra současně, Libor Matyáš a Terka Prokopová. Všem oslavencům 
přejeme pevné zdraví, pokud možno i bez toho ošklivého bacilu. 
 
 

AUTORKA OBÁLKY  
 

Aktuální obálku nám tentokrát připravila Týna Matyášová. Myslím ale, že v době vydání 
Chacháčku budou už katastry obcí rozvolněné. Díky, Týno. 
 
 

PŘÍJMY A VÝDAJE 
 

Jak jste si před malou chvilkou přečetli, tak jsme pro letošek zaregistrovaní. Nebylo to ale 
zadarmo, zaplatili jsme svazu 10 600,- Kč. 

A jak dopadl loňský rok – žádná sláva, když nám chybí příjmy z pořádání závodů – máte 
ve vložené příloze.  
 
 

NAŠE KONTAKTY 
 
V příloze máte aktualizované seznamy Klubaček a Klubáčků, komu se něco nelíbí, ať dá vědět. 
 
 

VZKAZY Z NAŠÍ STRÁNKY  
 
Psala Dominika: 
Probíhají přípravy na Saxbo, ačkoli v současné chvíli vzhledem k pandemii netušíme, zda a v 
jaké formě se závody budou moct uskutečnit. 
 
Plán je následující: 
 
1.5.2021 sobota: Chrastava, Ovčí hora – oblastní mistrovství na krátké trati 
2.5.2021 neděle: Jonsdorf – ZIT+ZIS prodloužená krátká trať (veřejný závod) 
 
Oba dva dny na nových mapách. 
 
 

MOŽNÁ I KRČKOVICE BUDOU 
 
Snad to letos vyjde. Termíny krčkovických orienťáckých táborů jsou: 
malý – 11.-18.7.2021 
velký – 25.7.-2.8.2021 
střední – 2.-13.8.2021  
Takže teď už jen co nejvíce sluníčka a co nejméně bacilů. 
 

 



TORZO TERMÍNOVKY 
 

Letošní termínovka se stále vyvíjí a mění, tak ji nenajdete ve volné příloze, jak bývá 
zvykem. Snad už příště. Máte tu aspoň oblastní termínovku, která zatím ještě platí. 
 

datum pořadatel typ závodu     

13.3.21 TUV Jarní skály - klasická trať - veřejný závod KL   

9.4.21 VLI OM NOB KL OM 

10.4.21 VLI sprint S   

10.4.21 VLI sprint S   

25.4.21 STB OM sprint S OM 

25.4.21 STB krátká trať KT   

1.5.21 CHA OM krátká trať (SAXBO) KT OM 

2.5.21 CHA SAXBO - klasická trať - veřejný závod KL   

15.5.21 TJN sprint S   

15.5.21 TJN krátká trať KT   

16.5.21 BOR OM štafet ŠT OM 

5.6.21 BOR OM klasická trať KL OM 

          

11.9.21 DOK krátká trať KT   

11.9.21 DOK krátká trať KT   

12.9.21 VLI klasická trať KL   

3.10.21 TUV krátká trať KT   

16.10.21 LIT sprint S   

16.10.21 LIT sprint S   

23.10.21 TUR krátká trať KT   

 

 
 
 

INFORMACE ZE ZPRAVODAJE ČSOS č. 2021/1   
 
◘ Byl schválen rozpočet na rok 2021, pro nás je zajímavé, že náš klub na základě výsledků 

mládeže dostal částku 10 000,- Kč na přípravu talentů OB. Na činnost TSM sekce OB, 
kde máme taky pár želízek v ohni, přišlo 238 000,- Kč. 

◘ Byl vydán Manuál pro konání závodů v OB v době pandemie Covid-19. 
◘ Byla prodloužena licence T2, T3, R2 a R3 do 21.12.2021. 
◘ Úrazové pojištění pro rok 2021 je stejné jako vloni, a to s pojišťovnou VZP. Pojištění  

trenérů pokračuje s pojišťovnou Kooperativa. Nové je cestovní pojištění KOLUMBUS 
s 20% slevou pro členy ČSOS a jejich rodinné příslušníky u pojišťovny Kooperativa. 

◘ Pokračují smlouvy s ochrannými svazy autorskými OSA, INTERGRAM, OAZA a firmou 
TOI TOI.  

◘ Předpokládaný termín akce World Orienteering Day je 19.-25.5.2021. 
 
Poznámka: Situace se zase změnila, předpokládaný termín WOD je 8.-14.9.2021. 



VÝSLEDKY ZE SVĚTOVÝCH AKCÍ  
 

MISTROVSTVÍ SVĚTA V LOB, JUNIORSKÉ MISTROVSTVÍ SVĚTA V LOB, MISTROVSTVÍ EVROPY 

DOROSTU V LOB – 22.-28.2.2021 – KÄÄRIKU, ESTONSKO  
 
Sprint  
Ženy  1. Kudre (EST) 15,22, 2. Olsson (SWE) 15,39, 3. Ulvensoen (NOR) 15,44, 13.  
  Hančová 17,13, 30. Šimková 19,52 
 
Muži  1. Kiselev (NEU) 16,59, 2. Heimdal (NOR) 17,16, 3. Baklid (NOR) 17,17, 22. Ško- 
  da 19,26, 24. Horvát 19,37, 31. Laciga 20,22, 42. Nagy 21,04, 44. Bartoš 21,36, 
  46. Matuš 21,46 
 
Juniorky 1. Lundberg (SWE) 13,25, 2. Riazanova (RUS) 13,42, 3. Niggli (SUI) 14,44, 9.  

Hlaváčová 15,57, 22. Chrástová 20,03 
 
Junioři 1. Stahl (SWE) 16,02, 2. Ekstrom (FIN) 16,14, 3. Dorma (RUS) 16,20, 14. Peňáz  

V. 19,24, 17. Peňáz R. 21,05, 19. Štregl 23,25  
 
Dorostenky 1. Khrennikova (RUS) 11,10, 2. Baraeva (RUS) 11,28, 3. Beliakova (RUS) 11,36, 
  11. Randáková 13,30, 13. Malečková 13,43, 14. Pecková 13,50 
 
Dorostenci 1. Plekhov (RUS) 11,18, 2. Selyukov (RUS) 11,19, 3. Jaama (EST) 11,25, 6. 
  Štěrba 11,44, 14. Průša 13,07, 22. Salaba 15,11, 27. Blaha 16,10 
 
 
Stíhací závod  
Ženy  1. Larsen (SWE) 65,44, 2. Kudre (EST) 66,03, 3. Wickbom (SWE) 66,09, 15.  
  Hančová 74,34, 18. Šimková 75,16 
 
Muži  1. Heimdal (NOR) 65,39, 2. Lamov (NEU) 65,49, 3. Kiselev (NEU) 65,50, 17. Ško- 
  da 71,02, 28. Horvát 73,55, 29. Laciga 74,03, 41. Nagy 80,40, 42. Bartoš 81,14,  
  44. Matuš 82,50 
 

 
 
Klasika  
Juniorky 1. Lindberg (SWE) 75,38, 2. Riazanova (RUS) 80,21, 3. Hlaváčová 86,02, 15. 
  Chrástová 99,56 
 



Junioři 1. Stahl (SWE) 82,23, 2. Gezelius (SWE) 83,44, 3. Lundholm (SWE) 85,37, 16. 
  Peňáz V. 100,07, 20. Štregl 108,52  
 
Dorostenky 1. Khrennikova (RUS) 50,42, 2. Baraeva (RUS) 50,45, 3. Klyukina (RUS) 52,41, 
  5. Randáková 52,51, 13. Pecková 64,03, 14. Malečková 66,20 
 
Dorostenci 1. Jaama (EST) 43,57, 2. Grigorov (RUS) 47,38, 3. Pushkin (RUS) 47,44, 12.  
  Štěrba 50,20, 16. Průša 53,02, 17. Blaha 54,01, 21. Salaba 55,50 
 
 
Krátká trať 
Ženy  1. Kudre (EST) 50,23, 2. Olsson (SWE) 50,40, 3. Trapeznikova (NEU) 51,22, 14. 
  Hančová 56,25, 22. Šimková 58,36  
 
Muži  1. Baklid (NOR) 51,56, 2. Lundholm (SWE) 53,33, 3. Mueller (SUI) 53,38, 16. Hor- 
  vát 57,32, 18. Laciga 58,57, 25. Nagy 59,47, 35. Matuš 65,48, 36. Bartoš 66,47  
 
Juniorky 1. Lundberg (SWE) 38,35, 2. Riazanova (RUS) 38,57, 3. Hoskari (FIN) 41,41, 15. 
  Hlaváčová 47,56, 20. Chrástová 54,03 
 
Junioři 1. Ekstrom (FIN) 36,11, 2. Stahl (SWE) 37,02, 3. Rakovitsa (RUS) 38,35, 11. Pe- 
  ňaz V. 41,22, 18. Štregl 44,24, 20. Peňaz R. 45,26 
 
Dorostenky 1. Khrennikova (RUS) 23,17, 2. Beliakova (RUS) 23,48, 3. Neuenschwander (SUI) 
  25,13, 7. Randáková 26,07, 10. Pecková 27,30, 12. Malečková 28,18 
 
Dorostenci 1. Jaama (EST) 22,18, 2. Mueller (SUI) 23,01, 3. Grigorov (RUS) 23,12, 7. Štěrba  
  23,55, 11. Průša 25,04, 15. Salaba 26,09, 21. Blaha 27,49 
 
 
Smíšené  štafety  

1. NEU 42,34, 2. SWE 42,35, 3. EST 42,36, 6. CZE (Hančová, Škoda) 46,11 
 
 
Štafety  
Juniorky 1. RUS 92,58, 2. SWE 95,13, 3. SUI 97,10   
 
Junioři 1. SWE 86,38, 2. RUS 86,39, 3. SUI 101,17, 4. CZE (Peňaz V., Štregl, Peňaz R.) 
  105,10 
 
Dorostenky 1. CZE (Randáková, Malečková, Pecková) 66,27, 2. RUS 66,3, 3. EST 75,27 
 
Dorostenci 1. SUI 65,06, 2. LAT 66,11, 3. EST 66,37  
 
Poznámka: NEU – Rusové pod neutrální vlajkou 
 
 

VOLNÉ PŘÍLOHY  
 
◘ výsledek celoroční ekonomické bilance připravila Pavluška 
◘ s tím souvisejí i Ekonomická pravidla pro rok 2021, které spunktoval Výbor klubu  
◘ aktualizovaný adresář a telefonní seznam na základě vašich připomínek se snažili dát  

dohromady Kryšpíni 
◘ a taky Zpěvník č. 21, složený z písniček, které dodala v průběhu roku Bára ze Smržovky 



ZAJÍMAVOSTI  
 

ČEŠTINÁŘSKÉ POSEZENÍ č. 40 
 

JAK SVĚT PŘICHÁZÍ O BÁSNÍKY, PARDON, NE O BÁSNÍKY, ALE O POHÁDKY 
 

Je večer, ticho a vy chcete po rušném dni přečíst malému dítěti klasickou pohádku, kde 
dobro vítězí nad zlem. Ale co to je? Je to možné? Šálí vás zrak…? Ano, nemutuje jenom covid-
19, ale i naše dobré osvědčené pohádky. Posuďte sami. 
- Šípková Růženka se nikdy neprobudí, protože princ se neodváží si sundat respirátor, aby ji 
mohl políbit. 
- Trpaslíci vyženou Sněhurku, aby nedostali pokutu za ubytovací služby. 
- Honza nevycestuje do sousedního království vysvobodit princeznu, protože nemá očkovací 
průkaz. 
- Zlatovláska kvůli zavřeným kadeřnictvím přestane být zlatovlasá. 
- Dlouhý s Bystrozrakým přijdou o Širokého, neboť kvůli nadváze skončí na plicní ventilaci. 
- Maruška nedonese z lesa jahody, protože 12 měsíčků se schází jen videokonferenčně.  
- Karkulčina babička zemře hlady, neboť Karkulka bydlí v sousedním okrese. 
- Popelka nejde na ples, protože jsou zakázané. 
- Jezinky neunesou Smolíčka, neboť ten jim neotevře, protože nejsou rodinní příslušníci. 
Určitě vás napadají další úpravy pohádek. Napište mi je, prosím. Rozšíříme naši nabídku. 
Děkuji. Předchozí příklady jsem čerpala od P.Pavlíkové a P.Holana, jim patří dík. 
Věřím, že zasáhne dobrý duch pohádek a my budeme zase číst o Sněhurce, Zlatovlásce, 
Honzovi…tak, jak jsme byli zvyklí. 

     Eva Kašková 
 
Ani v době koronavirové básníci nezahálejí. Dvě poslal Pavel Pachnerů. 
 

PANDEMICKÁ PROHIBICE 
 
Kamarád mi zprávu psal, 
co dobrého nám COVID dal. 
Že prý lidem pomůže, 
když se chlastat nemůže. 
Obratem jsem mu odepsal. 
      

Kdo chlastat chce, ten chlastá dál, 
jinde však, než by si přál. 
Místo hospod teď švy tašek 
praskaj pod náporem flašek 
a kdekdo míchá, co dům dal. 

 

TISKOVÝ ÚTISK 
 
Média kralují 
na trůnu z nákazy. 
Denně nám sdělují 
úmrtí, zákazy. 
Hle, hnáta kostnatá, 
lodičky na jehlách. 
Zatančí zubatá. 
Jen trochu zvíří prach, 
občané překotně 
k smrti se vyděsí. 
Na ksichty ochotně 
hadry si vyvěsí. 

Ve stoce, na hradě, 
v chrámu i v bufetu 
osud si zahraje 
na ruskou ruletu. 
Na koho ukáže, 
kdo půjde z kola ven? 
Ten, kdo je z masáže 
nejvíce unaven. 
Chceme-li přežíti, 
nečtěme články, 
hledejme na žití 
světlejší stránky. 



V následujícím příspěvku si můžete přečíst, jaké myšlenky se honí hlavou stavitele německého 
závodu. Jistě oceníte češtinu našeho německého kamaráda. 
 

Z DENÍKU (SAXBO)- STAVITELE TRATÍ 
 
27. února 2021 

Po závodu je před závodem! Slyší se to často. To platí také pro SAXBO, zejména v 
letošním roce. Z důvodu odložení loňského roku na podzim je to jen šest měsíců. To se 
naposledy stalo v roce 2000. Německé mistrovství klasické trati byla v říjnu jen tak „vložena“ 
mezi SAXBO. 

Tak jdu na to, nastavit trasu. Vlastně to už nemůže poslouchat. Nebo? Proč se „oni“ 
vracejí každý rok? Mezi Waltersdorfem a Lückendorfem je jenom 10 km. Mezi tím to jde vždy 
tam i sem. Už 29 let. Byl někdo na všech závodech? Bohužel na začátku to tak s tím internetem 
ještě nebylo. ... zpět ... nastavit trasu! Kam letos jdeme? Tuto mapu jsme vlastně plánovali pro 
celostátní žebříček po Německém mistrovství ve sprintu 2020!?! Aha, mapa se zkazí. Minimální 
trvanlivost atd., takže, nyní ven s mapou k lidem. S mapou se Volkerovi splnil sen, vždy chtěl 
toto místo. Dokonce přemlouval ochránce přírody, aby nás nechali trochu čenichat. Člověk by si 
pomyslel, že po téměř třiceti letech na těch 10 km už všechno bylo, ale omyl. Stačí slepit 
orientační mapy Žitavských hor dohromady a už se ukáže mezera ... ehm ... zpět do procesu. 

Každý, kdo už byl u mě doma, ví, že mám dokonce i pokoj pro stavitele. Je to jen malá 
buňka s bílou keramikou uprostřed. Příští mapa je vždy nalepena ve zvětšeném měřítku naproti 
sedadlu. Jiní si berou sebou noviny, já mám prostě mapu. 

Jak tedy začít? Start musí být pro děti proveditelný. S naším malým teamem si 
nemůžeme dovolit druhý start. Dříve jsme mohli použít i les, ale dnes? Potřebujeme prostor. 
Pravděpodobně bude i tentokrát nutnost hygienické koncepce. Musí být znovu alespoň deset 
metrů široký. Muži a ženy zvlášť. Stejně jako v minulém století. Ale kde? Rolf už zkontroloval tři 
dobře vypadající místa. Bohužel všechny negativní, nepoužitelné. Díky bohu, že ho na to mám, 
protože momentálně nemám jako obyvatel sousedské země povolen vstup do Německa. Mh, 
ok, tak na louce? Ale tam je často ochranný prostor pro pitnou vodu. 

Když už mluvíme o pití, mám žízeň. Nejprve do sklepa. Na zdraví! ... hm ... pokračovat, 
zpět ke strojům. Start ... musím dostat děti zpět do cíle. Mohlo by to tam jít. Volná plocha. Znám 
majitele ... musím mu zavolat a zeptat, jestli tam můžeme zůstat tři hodiny. Bude v pohodě, je to 
také sportovec ... lyže ... zná osobně René Sommerfeldta a Violu Bauerovou. Tak jdeme na to. 
12ky mohou být pohromadě, 14ky raději oddělit. Chlapci už běží jako býci, dívky trochu 
opatrněji. 

Vlastně mám velkou výhodu. Mohu se prohrabávat ve výsledcích posledních několika let 
a zjistit, co mohu jednoduše převzít nebo co musím udělat jinak. Člověk by si myslel, že to tak 
funguje, ale vždy je to jiné. Jednou jsme byli v Lückendorfu, ze stejné oblasti byly převzaty 
příslušné údaje o trase z předchozích let. Teoreticky se nic nemůže pokazit. Nebo jo? Může! 
Déšť, chladno, sníh, kluzko. Na svazích a mezi kameny samozřejmě každý zpomalil, jinak by to 
bylo příliš nebezpečné. Výsledek? U mnoha tras byl vítězný čas mnohem vyšší. Nebo jednou 
se elitní muž hlásil v H21AK a vyhrál se 17ti minutovým náskokem. Předepsaný vítězný čas byl 
zkažený. Byla to proto špatná trasa? Doufám že ne. Každý, kdo zná mé trasy, ví, že oko běhá s 
nimi. Malé cesty, trochu drsné, spousta kamenů a prohlubní a trochu pohled do dálky, pokud si 
vezme chvilku a zvedne hlavu. Líbí se mi ta malá vedlejší místa pro kontroly, pokud to jde, 
jednou křižovatku a alespoň jeden dlouhý úsek mezi nimi. Každý, kdo přijde na SAXBO, by měl 
vědět, do čeho jde. 

... hm ... tak do toho, buď trochu kreativní. Nakonec to nevypadá příliš špatně. Dětské 
dráhy lze nechat tak. Pro 14ky dívky to není příliš obtížné? Když se podívám na vítězné časy v 
posledních letech, mělo by to fungovat. Někdy to přeháním se zralejšími dívkami. Doufám, že 
na mě nejsou příliš naštvané. Nejdříve spočítat metry navýšení. Jejda, myslím, že musím trochu 
čarovat s hoblíkem na svah. Na SWISS-O-WEEK byl jednou sjezdový orientační běh, … to 
bychom měli někdy zkusit ... nebo noční orientační běh ... nebo jenom kameny ... hm ... zpět na 
trasu, ke strojům atd. atd. ... 



A co za 6 týdnů? Teoreticky je závod připraven, tentokrát kvůli Coroně pouze 17 tras, někdy jich 
je 22. První prohlídka v lese již byla provedena, vyznačení může začít, některá místa kontrol 
nejsou dobrá nebo nejasná, tedy přejit na jiné místo nebo překreslit mapu. V loňském roce 
Robert a Rolf odvedli skvělou práci a za dva týdny vykouzlili revidovanou mapu, prostě sen. 
Pak se znovu a znovu podívat, vložit parametry tras a popisy online, udělat rozložení mapy, 
termín přihlášek končí, lhůta pro tisk se blíží. Kolik map? Všechno sedí? 

A pak je den „D“ už tady. Lampióny dát do lesa, kontrolovat a závod může začít. 
Bezmoc, že se už nemůžou ovlivnit trasy, je obrovská. Rád jsem v cíli a poslouchám první 
rozhovory o trasách. Většina z nich neví, že jsem to prováděl já. Ale mnoho lidí také hledá 
přímý rozhovor se mnou. Slova chvály jsou samozřejmě balzámem na duši, ale konstruktivní 
kritika je důležitá, pomáhá mi příště. Už vím, které rčení přijde večer. Po závodu je před 
závodem! 
Jaký terén plánujeme příští rok? Pokoj pro stavitele potřebuje nový plakát... zatím, váš  

    Kuddel 
 
 

ZAJÍMAVOSTI Z O-NEWS  
 

VRCHOLY DOMÁCÍ SEZÓNY 2021 
(Daniel Wolf, 21.1.2021) 
 

Pojďme představit vrcholy domácí sezóny tak, jak jsou teď naplánovány. To, že sezóna 
nebude úplně standardní, víme již nyní. Vrcholné soutěže byly rozděleny a omezeny více než 
bývalo zvykem a jsou připraveny, aby se mohly konat i při omezeních do 500 lidí. 

 
Mistrovství České republiky 

První mistrovství roku je tradičně MČR v nočním orientačním běhu, které je 
naplánováno na 17. dubna 2021 do Plzně. Tam se mělo konat 2x již v loňském roce, ale 
nakonec muselo být přesunuto, tak snad do třetice. Poběží se ve známém terénu “Krkavec“, 
který již hostil několik významných závodů. Les plný porostových a terénních detailů slibuje 
parádní kulisy pro úvodní šampionát sezóny. 

O měsíc později se nejlepší čeští závodníci přesunou na Moravu. Ve Šternberku se 
poběží 22. května 2021 MČR ve sprintu a o den později MČR sprintových štafet v Litovli. 
Zatímco ve Šternberku již mapa byla a nějaké ty o-akce v minulosti hostil, “Hanácké 
Benátky” jsou město pro OB dosud nezmapované. Navíc tento závod ve městě plném vodních 
kanálů a ramen Moravy bude přenášet v přímém přenosu Česká televize. Oba závody 
připravuje SKI-OB Šternberk. Díky početním omezením je nyní nově možno se kvalifikovat na 
MČR ve sprintu v kategorii dospělých ze závodu Českého poháru 8.5. v Jihlavě. 

Tradičním vrcholem jarní části sezóny by mělo být MČR na krátké trati, které připravuje 
SK Severka Šumperk do Vojtíškova na víkend 12.-13. června 2021. Po osmi letech se tak 
middle vrací do horského terénu plného uměle vytvořených kupek a dalších terénních tvarů, 
podobnému Kunčické hoře, kde se o tituly bojovalo v roce 2013. Tento konkrétní terén hostil 
dvojzávod Českého poháru v roce 2005. I na MČR na krátké trati je možno se nově kvalifikovat 
ze závodu Českého poháru, kterým bude závod 18.4. u Plzně. 

Na podzim zbude tradičně už pouze jediný individuální šampionát a to ten v královské 
disciplíně. MČR na klasické trati připravuje OK Kamenice do Hornopožárského polesí. Poběží 
se o víkendu 18.-19. září 2021 ve zvlněném terénu, který je plný kamenů, skalek, lomů, 
porostových detailů a nabízí také hlubší údolí pro volby postupů. 

Ve stejný víkend, v sobotu 18. září 2021 je naplánován i vrchol sezóny pro žactvo. MČR 
oblastních výběrů žactva bylo letos z preventivních důvodů odděleno od MČR klubů a bude 
pořádáno samostatně pod hlavičkou OK99 Hradec Králové u Vysoké nad Labem. Poběží se 
v lese typickém pro okolí Hradce Králové, tedy mírně zvlněném se spoustou porostových 
detailů a komunikací. 

http://kosslaviaplzen.cz/2020-nob/
https://mapy.orientacnisporty.cz/mapa/krkavec-foot-2010
https://obste.cz/Pages/Zavody/200516/
https://obste.cz/Pages/Zavody/200516/
https://mapy.orientacnisporty.cz/cs/maps/7809/fusion
http://mcrkt2021.ssu.cz/
https://mapy.orientacnisporty.cz/mapa/svini-hora-2005
https://okkamenice.cz/mcr21/
https://mapy.orientacnisporty.cz/mapa/na-pozarech-copy-id-2010
http://mcr2021.ok99.cz/
http://mcr2021.ok99.cz/
https://mapy.orientacnisporty.cz/mapa/korejtek-2014


Klubový vrchol sezóny, tedy MČR štafet a klubů pak zatím zůstává v plánu v termínu 9.-
10. září 2021 v Kobylé nad Vidnávkou. Tam tento šampionát připravuje Orientační běh Opava. 
Měl proběhnout již v roce 2020, ale vzhledem k omezením a zrušení MČR klubů, se pořádaly 
pouze štafety, které byly přesunuty do Jakubčovic. Na “Vidnavu” se tedy snad vyrazí v roce 
letošním. Pro MČR klubů zatím žádná markantní početní omezení přijata nebyla (krom oddělení 
MČR oblastních výběrů žactva), situace se vyvíjí překotně, a tak Vedení sekce OB rozhodne o 
podobě tohoto závodu až v průběhu sezóny podle aktuálních opatření. 

 
Veteraniáda ČR: hlavní závody samostatně a v jednom “supervíkendu” 

Domácím vrcholem pro velkou část zkušenějšího pole orientačních běžců pak bude 
tradičně Veteraniáda. Tři hlavní disciplíny, tedy sprint, krátká trať a klasická trať byly vyčleněny 
od MČR a budou uspořádány v jednom “supervíkendu” od 25. do 27. června 2021 u Rýmařova 
pod taktovkou KOB Konice a Haná Orienteering. Ten bude hostit sprint, krátká a klasika se poté 
poběží ze Žďárského potoka, kde na závodníky čeká horský les, bažinky a místy skalky. 
Veteraniáda ČR v nočním OB bude 17.4.2021 u Plzně na Krkavci, ve stejném terénu jako MČR. 
Z epidemiologických důvodů je však vedena jako samostatná akce, aby mohla být v případě 
nepříznivých podmínek více oddělena. Veteraniády štafet a klubů jsou také zatím vypsány 
spolu s MČR do Kobylé nad Vidnávkou, o jejich případném omezení bude rozhodnuto do 
15.7.2021 podle aktuální situace. 
 

 
 
 

ZAČÍNÁME MAPOVAT – 1.DÍL – ÚVOD 
(Martin Klein, 26.1.2021) 
 
Na O-news se objevil nový seriál pro zájemce o mapování. Toto je úvod. 
 

Mnoho menších oddílů se dlouhodobě potýká s problémem nedostatku map pro 
trénování. Jednou za pět let nechají profesionálem zmapovat jeden prostor pro závody a na 
něm pak i trénují. Vytvořit si jednoduchou mapu pro trénink, nebo menší oddílový závod není 
ale vůbec těžké. Přicházíme proto se seriálem o mapování pro začátečníky. 

V sérii článků si po krocích vysvětlíme, jak si vytvořit menší oddílovou mapu, která 
v pohodě vystačí pro tréninky dětí i dospělých, nebo místní závod pro veřejnost. Pracovat 
budeme s programy, které jsou zdarma, takže si mapu vytvoříte prakticky s nulovým rozpočtem. 
Využijeme OpenOrienteering Mapper, ve kterém budeme dělat většinu mapařské práce jak 

http://mcr2021.obopava.cz/
https://mapy.orientacnisporty.cz/data/jpg/8685X.jpg
https://mapy.orientacnisporty.cz/mapa/rymarov-2018
https://mapy.orientacnisporty.cz/mapa/u-skarede-jedle-2012
http://mcr2021.obopava.cz/


doma u počítače, tak i v terénu. Výhodou oproti známému OCADu je možnost stažení i do 
mobilu, nebo tabletu s Androidem. Pro získání mapových podkladů použijeme software QGIS, 
který je také zdarma. 

 
A zhruba po 14 dnech se objevují další díly. 
 
 
O den později byl zahájen další seriál, který by nás měl obzvláště zajímat, protože se týká 
závodu, který pořádáme. Před sebou máte úvodní část. 
 

ROAD TO WOC – DÍL 1 

(Jan Picek, 27.1.2021) 
 

 Road to WOC. To je nový seriál na O-News.cz i webu MS, který společně připravují 
organizátoři Mistrovství světa 2021 a redaktoři O-News.cz. V pravidelných 
intervalech 14 dnů se na obou platformách budou objevovat zajímavé informace o 
svátku orientačního běhu, který nás čeká již na začátku července. 

 V této rubrice najdete informace ze zákulisí, rozhovory, zajímavosti, historické mezníky a 
také zpravodajství. Mistrovství světa v orientačním běhu se po 13 letech vrací zpátky do 
Česka. V nelehké době se Český svaz orientačních sportů zhostí šampionátu s centrem 
v Doksech. Ten začne sprintovými disciplínami, které původně na programu nebyly. 
Vývoj v minulém roce byl ale překotný, MS v Dánsku bylo zrušeno (resp. přesunuto na 
rok 2022), a tak organizátoři vyhověli požadavku IOF na přidání rovnou třech závodů. 
Celý šampionát tak začne kvalifikací a finálovým závodem ve sprintu v Terezíně, den 
poté jsou na pořadu sprintové štafety přímo v centru MS – v Doksech. Po dni volna se 
závodníci přesunou do Jizerských hor, kde v jednom dni absolvují kvalifikaci i finále 
krátké trati. Další den volna určitě všichni využijí k regeneraci. Konec šampionátu totiž 
obstarají štafety a klasická trať 

 

  
  

 Doksy – ráj orientačních běžců 

 Kdo by neznal Doksy. Probíhají tu velikonoční soustředění, řada závodů a letos, v roce 
2021, budou hostit po téměř 50 letech další Mistrovství světa. To úplně první na území 
Československa proběhlo v roce 1972 s centrem ve Starých Splavech (jsou součástí 
Doks) a i v letošním roce v této části bude centrum závodů, tentokrát v Hotelu Bezděz. 
Všichni tak budou nablízko Máchovu jezeru, velké vodní ploše s možností provozování 
řady volnočasových aktivit, ale také k zámku přímo v centru Doks. Ten nebude sloužit 
pouze jako aréna pro jeden ze závodů, ale též jako hlavní dějiště doprovodného 
programu. V neděli 4. července se zde uskuteční po skončení závodu sprintových štafet 
zahajovací ceremoniál a na to naváže kulturní program. Další ceremoniál v Doksech by 



pak měl proběhnout 7. července, na který naváže po skončení koncert. Vstupné je na 
všechny akce zdarma. 

  

 Zážitek v arénách 

 Pokud to jen bude trochu možné, všechny arény budou otevřené pro diváky. Vstupné 
bude oproti předloňskému MS v Norsku zcela zdarma. V každé aréně bude veškerý 
komfort pro sledování závodu – atraktivní doběhy závodníků, dvě velkoplošné 
obrazovky, vyhlašování a také podpisové akce reprezentantů. Arény ale nebudou jen o 
sledování závodníků – najdete v nich řadu zábavy. Zmiňme třeba orienťácký labyrint na 
čas, fotokoutek nebo originální ob-chůdek s tématikou Mistrovství světa. Pokud nebudete 
mít hotovost u sebe, nevadí. Na většině míst zaplatíte platební kartou. Jelikož je 
Mistrovství světa koncipované jako ekologické a pořadatelé mají stanovený koncept 
udržitelnost, snaha bude významně omezovat jednorázové plastové materiály a nejen to. 

 

 Televizní produkce 

 V rámci minulého Mistrovství světa v Olomouci v roce 2008 vznikla skupina kolem 
režiséra Karla Jonáka, která začala připravovat přímé přenosy z orientačních sportů. Za 
tu dobu se televizní produkce velmi vyvinula dopředu a zkušený tým společně 
s organizátory vymýšlí, kam se dále posunout. Ať už se týká vizualizace GPS trackingu, 
upoutávek nebo náplně předzávodních studií. Z každého finálového závodu MS 2021 by 
měl být vysílán na obrazovkách ČT sport přímý přenos doplněný studii, reportážemi a 
rozhovory. Ten bude zpravidla vysílán po dojezdu Tour de France a před zápasem na 
fotbalovém EURU. Přesný časový harmonogram se stále ladí tak, aby vyhovoval i 
zahraničním produkcím. Zatím mají o přenosy zájem skandinávské země a Švýcarsko. 

     

 WOC Tour 
Posledních pár míst zbývá do obsazení kapacity závodů WOC Tour. Jedná se o 
šestidenní závody v průběhu Mistrovství světa. Čtyři etapy jsou naplánovány 
v pískovcových terénech Dokeska nebo Kokořínska, na jeden den se účastníci vypraví 
do Jizerských hor, den poté i do samotného Terezína. Z celkem šesti etap se počítá 
nejlepších pět výsledků. Každý účastník zároveň získá zajímavé slevy u partnerů akce, 
volné nebo výhodné vstupy do některých pamětihodností a po poslední etapě originální 
dárek. Již nyní si každý může objednat předplatné časopisu Svět běhu za zvýhodněnou 
cenu. Pořadatelé také pracují na scénářích, kdy by muselo být startovní pole nějakým 
způsobem rozdělené. Během jarních měsíců by mělo být jasněji. 

  

 To je pro dnešek vše. V dalším dílu za 14 dní se podíváme na přípravu map pro MS.  
 
 

ZÁVODY NA ŽLUŤAVCE  
 

V Ročence jste byli seznámeni s mapou zeleňavkou, první žluťavkou v našem okolí byla 
v roce 1971 mapa liberecké Slavie Císařský, na které se podílela skupinka oddílových mapařů 
(i já jsem se mohl trochu podílet, když mě Mirek Horáčků vzal do lesa a seznamoval 
s mapařskou prací – bylo to v okolí Mojžíšáku). Před sebou máte část této mapy s mužskou 
tratí z Akademického mistrovství ČSR. Vrcholný československý závod pořádala Slavia VŠST 
Liberec ve dnech 18.-19.5.1972, start i cíl byl na Mojžíšově prameni, mužská trať byla dlouhá 
12,16 km, startoval na této trati i Milan Ševčíků. Jednou z novinek bylo to, že trať byla 
zakreslena už pořadatelem červenou propiskou, ale povšimněte si, že čísla kontrol na mapě 
neoznačují pořadí, ale přímo číslo té kontroly. Celé Milíře jsou dokresleny ručně.  
Poznámka: Pro mě byla důležitá kontrola č. 20, která způsobila, že jsem tento závod nedokončil 
(za celou závodní kariéru jsem nedokončil pouze 3 závody). V mapě je zakreslen lom, kontrola 
byla v lomu a než jsem si uvědomil, že jsem skoro u kontroly, přistál jsem vedle ní seshora 

https://tour.woc2021.cz/cs/2021/01/specialni-nabidka-od-svet-behu/


z výšky asi 4 metry. Myslím, že jsem ji ani neoznačil, a s hlubokou tržnou ránou na stehně jsem 
se dopadal do cíle, ostatně byla klika, že to nebylo daleko. Pak že nemám štěstí. 
A ještě pár výňatků z pokynů:  
Středa 17.5. 1972  -    příjezd závodníků z Moravy a Českých Budějovic 
Čtvrtek 18.5.1972 -    snídaně v menze VŠST 

- prezentace na KTV VŠST, odevzdání jízdenek 
- oběd v menze 
- odjezd autobusy na shromaždiště  
- nástup všech závodníků 

a pak už konečně mohly začít závody 
 

 



Z NAŠEHO ARCHÍVU  
 
V Chacháčku č. 3/96 jsme měli i osmisměrku, můžete si klidně zaškrtat. 
 

 



V mladších letech jsme zajišťovali jednu z důležitých razících kontrol (dávaly se razítka na 
startovní číslo) na Jizerské padesátce. Častokrát jsme stávali na Bílé kuchyni, kde to měli 
závodníci posledních 7 km do cíle. 
(Chacháček 1/2002) 
 

13. 1. 2002    JIZERSKÁ PADESÁTKA 
 
Po sobotním šlapání zachyceném Kašicí 
je nedělní vstávání jako rána palicí. 

V šest hodin už všichni „čilí“ u Péčka se sejdeme 
a pak za maličkou chvíli do Béďova jedeme. 

Na Jizerskou pajdu 
si čas vždycky najdu. 

Po deváté připraveni každý na svém místě, 
ti nejlepší závodníci už se blíží jistě. 

A už jedou, už je vidím, první, druhý, třetí, 
a pak už to nepočítám, je jich jako smetí. 

Teď se jistě všichni ptáte, co se vlastně stalo, 
proč ten článek vůbec píšu by Vás zajímalo? 

Hned tu Vaši zvědavost musím uspokojit, 
je to skoro k nevíře, k čemu může dojít. 

Už jsme dávno za půlkou, stojím před svým 
flekem, 
najednou tu zastaví jeden skútr s vlekem. 

Sesedli z něj chlap a ženská - celí zaražení, 
co mělo být ve vleku, už tam dávno není. 

Říkám si, co jim to as z vleku vypadlo, 
nějaké to občerstvení mě hned napadlo. 

Nebylo to občerstvení, co vypadlo ven, 
byl to „jenom“ kameraman, neměl dobrý den. 

Začali hned přemýšlet, co si mají počít,  
odpojili od skútru vlek, začali se točit. 

To už jezdí závodníci a poslušně hlásí, 
viděli jsme toho muže, je to kilák asi. 

Rozjeli se skútrem zpět pro muže a kameru, 
snad nebude rozbitá, snad nepřijde do sběru. 

Taková kamera, ta něco stojí, 
všichni se také o muže bojí. 

Hurá, hurá, hurá, skútr je tu už, 
oba dva jsou v pořádku, kamera i muž. 

Kameraman byl velice sympatický pán, 
co se vlastně stalo, vyprávěl pak nám. 

Vlek prý náhle vyjel na veliký hup, 
naklonil se a on spadl co by dup. 

Chvíli visel za nohu, vlek ho táhl dál 
a potom ho pustil, on pomalu vstal. 

Když jsme se ho ptali, co dělal, když se zved 
prý se vydal po stopách hledat skútr hned. 

Tak jsme se zasmáli a on to bral, 
připojil se zas vlek a jeli dál. 

Pokud si myslíte, že je to vše, 
musím Vás ujistit, že ještě ne. 

Každý rád druhé pobaví, vtipy a srandy shání,  
proto chci tuto příhodu dát k dobru pro zasmání. 



Vyprávím ji každému, kdo mi cestu zkříží, 
vracíme se do Béďova, vystupujem z lyží. 

A už honem do hospůdky sníst a vypít co se dalo, 
potkáváme kamarády, vyprávíme, co se stalo. 

Všichni mlátíme se smíchy, lidé dívají se k nám, 
když od vedlejšího stolu ozývá se cizí pán. 

„To jsem já ten kameraman, který vypad z vleku ven“, 
po té hlášce málem smíchy válíme se pod stolem. 

Chvíli si s ním povídáme, ptáme se ho, odkud je, 
odpoví, že z ČT jedna, pro tu prý kameruje. 

Vzápětí si před hospodou balíme své věci, 
bavíme se samozřejmě o tom muži přeci. 

Právě jsem všem říkala, že je sympatický,  
v tom on stojí vedle mě, trapas jako vždycky. 

Tím smíchem prý přidal nám sedm minut k životu, 
trošičku nám rozptýlil každodenní lopotu. 

Doufám, že Vás tento příběh tak jako nás pobaví 
a že smíchem se Váš život aspoň trochu nastaví. 

Štěpka Vokálová 

 
 
 

VZDĚLÁVACÍ KOUTEK 
 

JAZYKOVÝ POSED č. 137 
 

Zdraví jako buk s hlasem jako zvon, prostě museli být fit, odesilatelé správného řešení 
minulého Posedu, když ho poslali ve tvaru AS SOUND AS A BELL. Z nich byli vylosováni tři 
šťastní, abychom jim mohli předat papírové utěrky. Jsou to Věrka Bradnová, Pavel Pachner a 
Pavluška Vokálová.   
 

A protože už je pomalu čas vyrazit na kole, zopakujme si základní slovíčka, která kolo 
popisují. Podle obrázku doplňte do vět správné výrazy (množné číslo daného slova je uvedeno). 
Tajenku jako vždy přečtete shora dolů po označených písmenech.  
 

 



1. Historically women wore skirts, so a lower _ _ _   _ _ _ made it easier to mount and 
dismount. 

2. I suddenly stepped on the _ _ _ _ _ and the bike stopped at once. 
3. The height of the _ _ _ _ _ _ is adjustable. 
4. The right size of _ _ _, whether 26 ", 27.5", 28 "or 29" should fit the frame and the fork. 
5. You should decide if you want clipless or flat _ _ _ _ _ s.  
6. On most mountain bicycles, the _ _ _ _ contains a set of shock absorbers (or dampers).  
7. I fixed the horn to the _ _ _ _ _ _ _ _ _ of his bicycle. 
8. Pump the _ _ _ _ up hard before going out on the road. 
9. If you need to clean your bicycle _ _ _ _ _, use a degreaser or dish soap. 
10. In 1990 Shimano introduced their STI shifting _ _ _ _ _ s  (or shifters) for road bicycles. 
 
 
 

SOUTĚŽNÍ KOUTEK 
 

ZÁHADY A HLAVOLAMY  
 

Hoshi sudoku byl minulý úkol a několik správných řešení přišlo. Z nich byli vylosováni 
Zdeněk Kadavý, Dominika Pachnerová a Martina Vejstrková a získali napínavé křížovky. 

 
A jak vypadalo správné řešení? 
 

 
 
A nové úkoly máte před sebou: 
 

TATAMI (ZÁSUVKY, PŘIHRÁDKY) 
 

 Vyplňte mřížku číslicemi 1,2,3,4,5. 

 V každém řádku a sloupci se každá číslice vyskytuje vždy dvakrát a v silně orámované 
oblasti právě jednou. 

 Buňky se stejnými čísly spolu mohou sousedit pouze diagonálně. 



 

 
 

ZAHRADY 
 

 Do mřížky s čísly zakreslete obdélníkové (resp. čtvercové) zahrady 

 Čísla udávají počet buněk, z nichž se zahrady skládají 

 Každá zahrada obsahuje právě jedno číslo 

 Zahrady se mohou vzájemně dotýkat pouze ve vrcholech 
 

 
 
Úlohy převzaty ze skript TUL Záhady a hlavolamy 2, RNDr. Daniely Bittnerové, CSc. 
 
 

SOUTĚŽ PRO FŠECHNY  
 

Určit moderní divy světa byla pro vás hračka, vždyť jich je jen sedm. A všechny došlé 
odpovědi byly správné. Z losovacího osudí pak jsme vytáhli opět tři výherce Evu Bartákovou, 
Míšu Březinovou a Zuzku Hradcovou, kteří obdrželi výbornou medovou hořčici. 
 

Další úkol je možná trochu těžší, zkuste správně pojmenovat nabízené NEROSTY. 



     
    A          B              C 

 

     
 D         E             F   

 

     
 G        H          I 

 
 

1 ACHÁT   6 KŘIŠŤÁL 
2 AZURIT   7 MALACHIT 
3 CITRÍN   8 RŮŽENÍN 
4 JANTAR   9 TOPAZ 
5 JASPIS  

 
 

ZNÁTE JE? 
 

Správnou odpovědí na dotaz, jak se jmenuje vyhlídková skalka poblíž Hodkovic nad 
Mohelkou a Medvědího kamene, byla ŠTEFANKA, ale taky i ŠTĚPÁNSKÁ SKÁLA, jak uvádějí 
některé prameny. Odpovědí bylo zase dost, a tak bylo z čeho losovat. Ceny v podobě náplasti 
tentokrát vyhráli Eva Kadavá, Eva Lipenská a Zdeněk Sychra. 
 



Štefanka – je pískovcový středně vysoký blok, stojící uprostřed táhlého lesnatého hřebínku. 
Není pouze přírodním útvarem, ale patří i mezi historické a archeologické lokality. Název vznikl 
před polovinou 19. století na počest návštěvy rakouského arcivévody Štěpána. Ve středověku 
zde vzniklo skalní strážiště, možná dokonce i malý hrádek. Nahoru vedou vytesané schody, 
bohužel v současné době není odsud žádný rozhled. Štefanku můžete nalézt na liberecké 
mapě Kozí brada, kterou vydala Slavie v roce 2016. 
 

  Vyhlídková skalka Štefanka  
 
Medvědí kámen – malá skalka, ve které je vytesán svatý obrázek, ke které se váže následující 
pověst. 
"Poblíž Medvědího kamene stával v minulosti mlýn. A jak už to tak bývá, u mlýna žil vodník. 
Často navštěvoval mlynářovu světničku a opékal si v ní pstruhy. Jedné noci se ve mlýně 
zastavil medvědář s velkým medvědem. Bylo mu dovoleno, aby ve mlýně i se zvířetem přespal. 
Během noci se náhle otevřely dveře, do světnice vstoupil náš známý vodník a začal si opékat 
pstruhy. Jejich vůně medvěda probudila, hladově se na ně vrhl a všechny je vodníkovi snědl. 
Vodník nechápal, co je to za velikou hladovou kočku a ze světnice utekl. Druhý den se 
vyděšeně mlynáře ptal, jestli je ta velká kočka pořád doma. Mlynář odvětil, že ano, že skutečně 
doma kočku má. Nešťastnému vodníkovi tak nezbývalo nic jiného, než z mlýna odejít. Mlynář 
byl za to medvědáři vděčný a nechal ho u sebe přespat i příště. Zrovna tu noc se do mlýna 
vloupali lupiči. Jejich hluk vzbudil i medvěda, který lupiče rozsápal. Mlynář pak z vděčnosti 
nechal na blízkou skálu umístit svatý obrázek." 
Zpráva pro keškaře – je tam. 
 
A co nás čeká dál? 
 

Něco málo přes 1 km východně od Albrechtic u Frýdlantu se nachází kopec, jehož název 
se dostal kdysi i na lokoťáckou mapu. Jeho vrchol se nachází vzdušnou čarou 1,2 km od kaple 
v Albrechticích, 1,4 km od vrcholu Oldřichovského špičáku, 5,8 km od vrcholu Poledníku, 4,4 
km od vrcholu Ostrého a 9,6 km od vrcholu Ovčí hory.  
 

Jak se nazývá kopec poblíž Albrechtic u Frýdlantu? 
 

Albrechtice u Frýdlantu – kaple a motorest (možná bývalý)  
 

 
 
 

 

 

 

 



KDO JE TO? 
 

Kvarteto lepých minikrasavic, jak bylo napsáno, tvořily Zuzanka, Dominička, Pavlínka a 
Pavluška. A kdo to nepoznal, tak pro jistotu řešení: 1B, 2D, 3A, 4C. A diplom se čtveřicí 
dívenek obdrží Zuzka Hradcová, Robert Lipenský Pavel Pachner. 
 
 
 

ORIENŤÁCKÝ ZPĚVNÍK  
 

JEHNĚDY 
(kapela Jelen) 
 
1. DBejval jsem temnej, jak Gbouřkovej Dmrak, rouhal se, válčil a Apil, 
Hmiv dešti a vánici Gklopil jsem zrak, abych Dcestu neztraAtil. 
 
Pak Djednou jsem svý oči God země Dzved a zjistil, že křídla Amám, 
teď Hmipřes všechny úsměvy Gkřivý jak šavle, se Dvracím domů Ak 
vám. 
 
R: DSlunce je vzhůru a Gtajou leDdy, vítr sníh prohání Gnad jehněAdy, 
Dzačíná pohyb Ga končí Dklid,Hmibylo nám dobřeA a bude nám Dlíp. 
 
Mezihra: D, G, A, G, A, D, G, A, G, A, D, G, A, G, A, Hmi, A, G 
 
2. Někdy bys rozdal svůj poslední dech a jindy zas radši pár ran, 
někdy jsi expertem na dlouhej běh, jindy pajdáš do všech stran. 
 
A občas se nemůžeš vystát, já vím a se vším bys skoncoval rád, 
ale hlavně když na konci dalšího dne, můžeš s čistým srdcem spát. 
 
R: DSlunce je vzhůru a Gtajou leDdy, vítr sníh prohání Gnad jehněAdy, 
Dzačíná pohyb Ga končí Dklid,Hmibylo nám dobřeA a bude nám Glíp. 
 
3. HmiZlomený srdce tě Gnezabije,Adokud to bolí, tak ještě bije, 
Hmidokud to bolí a Gv plicích máš dech,Dještě jsi naživu, Ačerná má 
pech. 
 
R: DSlunce je vzhůru a Gtajou leDdy, vítr sníh prohání Gnad jehněAdy, 
Dzačíná pohyb Ga končí Dklid,Hmibylo nám dobřeA a bude! 
 
R: DSlunce je vzhůru a Gtajou leDdy, vítr sníh prohání Gnad jehněAdy, 
Dzačíná pohyb Ga končí Dklid,Hmibylo nám dobřeA a bude nám Glíp. 
 
 

A CITÁT NAKONEC… 
 
André Maurois, francouzský spisovatel: 
 

Štěstí je mozaika složená z nepatrných malých radostí. 



KDO JE TO? 
 
Tentokrát trošku jinak než v Ročence a taky bez nápovědy . Jméno k obrázku, toť váš cíl.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Dan Vejstrk       4. Jarda Polák 
2. Kryšpín Jirka Vokál      5. Milan Pavlík 
3. Petr Kadavý       6. Vojta Vokál 
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