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KOMORNÍ POSAXBO

Nadpis neznamená, že jsme se utábořili někde v komoře, ale komorní co se týká účasti
německé pořadatelské části letošního SAXBA. Žitaváky tentokrát reprezentoval řiditel Volker se
svou částečnou rodinou v počtu 4 kousků. My, Chrastaváci, jsme je početně mnohonásobně
převýšili. To nic ale nemění na tom, že jsme se opět dobře pobavili, pohodovali, popili,
pozpívali, potančili, atd. Azyl nám poskytlo už po několikáté chrastavské CVAčko.

11.-13.11.2016

SOUSTŘEDĚNÍ DOROSTU SCM A TSM

– BARTOŠOVA PEC
Využito zápisu ještědského SCMka.
Úvodní soustředění dorostu proběhlo na Bartošově peci
4 mapové tréninky, představení plánu na rok 2017, přednáška Tomáše Dlabaji nebo přivítání
nových členů. To byl ve zkratce program úvodního soustředění SCM a TSM Ještědské oblasti,
které proběhlo na Bartošově peci nedaleko Turnova a také poblíž legendárního
terénu Drábovna o víkendu 11. – 13. listopadu 2016.
V pátek po příjezdu následovala noční hra v prostoru nedaleko ubytování. Po večeři a krátkém
odpočinku vystřídalo povídání o programu soustředění, pravidlech chování na akcích a zahráli
jsme si týmovou hru, abychom se poznali navzájem. Poté přišla na řadu přednáška Tomáše
Dlabaji o přípravě orientačních běžců a jeho vlastních zkušenostech. Vzbudila velký ohlas a
několikrát jsme se k ní během soustředění vraceli. Přednáška byla živě snímána na Facebook,
pokusíme se ji nějakým způsobem zveřejnit.

Tomáš Dlabaja
V sobotu ráno byly připraveny 3 okruhy v délce 1,2-1,5 km na Drábovně (rozklus+výklus 4 km).
Prověřily hlavně mapovou stránku závodníků, přesný plán a realizaci postupu na jednotlivé
kontroly. Řada závodníků na prvním okruhu udělala větší či menší chyby, v dalších už to bylo
mnohem lepší. Vyplývá z toho celkem jednoznačné doporučení – využívat různé warm up nebo
tréninkové mapy před závodem, které nabízí pořadatel. Sžití s terénem, pochopení stylu
mapaře.

Po obědě byla na odpoledne připravena zase trochu odlišná aktivita – týmová hra s kvízem, kde
nerozhodovala jen fyzická nebo mapová stránka týmu, ale také všeobecný přehled. Vzdušnou
čarou měřily tratě 6 a 9 km, někteří naběhali i 13,5 km. Jeden tým doběhl už za tmy, ale vše
dobře dopadlo.
Večerní blok se skládal z vyhodnocení sobotních tréninků, kvízu (co víš o OB, pravidlech OB
nebo popisech kontrol) a představení akcí na rok 2017.
Nedělní program uzavřely KomboŠtafety. Trénink, při kterém bylo cílem oběhnout trať v tempu
na farstované trati, ale současně spoléhat pouze na sebe a uplatňovat techniky, které jsou na
daném úseku vhodné. Po obědě proběhl ještě krátký rozbor tréninku a poté se jelo domů.

19.11.2016

DERBY 2016 – TJ TATRAN JABLONEC –

FOJTKA - PRASE

Jak jsem si užil svoje první Derby
Když se mi na konci září v mailové schránce objevila informace o Derby, po prostudování
dalších informací a několika dní rozhodování, jsem si řekl, že tuto srandu si nemohu nechat
utéct. Při volbě kategorie přicházela v úvahu pouze varianta MAXI, protože varianta MINI mi
připadala krátká. Říkal jsem si, jít do terénu „jen“ na dvě hodiny nemá cenu (sladká
nevědomost). Navrhovanou délku 17 km jsem odhadoval na cca 3,5 hodiny vycházkovým
tempem, tak jsem se směle přihlásil.
V následujících týdnech před závodem se ale k mým uším donášely příběhy o obtížnosti,
považoval jsem to však za pokusy vnést mi do myšlenek semínko pochybností o mé schopnosti
zvládnout závod od osob, které ani nebyly na závod přihlášeny. Zhlédl jsem také fotografie

z předchozího ročníku, které byly plné usměvavých tváří. Bohužel jsem si neuvědomil, že tyto
fotografie byly pořízeny většinou ještě před startem.
V den závodu jsem se probudil do lehce deštivého počasí, což mne jako běžce ze skupiny
„obrýlených“ trochu rozmrzelo. Dopravu jsem měl zajištěnou v autě s Káťou, Evou a Rudou K.,
takže mi odpadlo cestování vlakem přes Liberec. Před startem dokonce ustal déšť a nálada
tedy byla maximálně pozitivní. Když jsem potom po startu otočil mapu, viděl jsem, že mě čeká
výživný závod s dlouhými postupy. Trochu byly problémy s dohledávkami, ale nic mi zatím
náladu nekazilo. Pak přišla kontrola č. 6 s občerstvovačkou. Vzhledem k tomu, že úkolem
chlapských závodníků bylo ztrestat na jedné z občerstvovaček jedno lahvové, rozhodl jsem se
tento úkol splnit již na této kontrole. Skutečnost, že se jedná o pivo 14°, v kombinaci s teplotou,
kterou získalo pobytem v chladném lese, znamenala pro mne jako pivaře, jehož
nejoblíbenějším pivem je pivo nealkoholické, lehké zdržení. To jsem ale využil k načerpání sil.
Informace od jednoho ze závodníků, že během postupů na 6. kontrolu prozatím nastoupal
téměř 600 metrů, také vedla k přehodnocení očekávaného celkového času. Další kontroly jsem
nacházel s menšími či většími obtížemi, náladu mi pouze kazil vrátivší se déšť a omezený
výhled na mapu a terén přes zmoklé a opocené brýle. Poslední kontroly už byla únava znát a
při postupu z 22. na 23. kontrolu jsem záměrně zvolil obíhačku po asfaltce, ačkoliv jsem věděl,
že je to časově delší. Nohy totiž odmítaly lézt do kopců a psychicky mne povzbudilo, že na
rovině jsem dokázal zase nabrat tempo. Pocit, který se dostavil poté, co se přede mnou objevila
restaurace Březová alej, byl neskutečný. Celková vzdálenost 25,5 km a nastoupaných 1300 m
daly nohám zabrat, ale energii rychle dobil objednaný gulášek s knedlíky, který byl výtečný.
Nakonec přes to všechno musím říci, že Derby bylo boží, a těším se na další ročník.

Vojta Tomanica

1.12.2016

SCHŮZKA K M ČR NA KLASICE 2017

Ve čtvrtek 1.prosince proběhla ve škole na náměstí v Chrastavě další z přípravných schůzek
k M ČR na klasice, které pořádáme v září 2017. Došlo už k rozdělování konkrétních úkolů
potřebných řešit s předstihem. Tak např. propagace, sponzoři, parkoviště, zajištění mytí,
záchodů, taky ubytování závodníků, webové stránky, tištěný bulletin, catering a ještě spousta
dalších věcí.

2.-4.12.2016

HRABĚTICE NA SNĚHU

To už se dlouho nestalo, aby okolí hrabětické chaloupky bylo obklopeno bílou peřinkou
v dostatečném lyžařském a bobovacím množství nebo aby na nás v zářícím sluníčku svítily ze
střech rampušáci. Obloha vymetená jak modrý džíny lákala k pobytu na čerstvém vzduchu
v rámci sportovních výjezdů či nesportovních vycházek do nezakouřených hospůdek.
Ale co se taky už dlouho nestalo, abychom vraceli nedopitý soudek pivka, protože na noční
život nás na chaloupce zůstávalo docela málo. Tak snad za rok se sejdeme ve větším kroužku
vyznavačů praskajícího dřeva a piliňáků.

19.12.2016

VÁNOČNÍ BESÍDKA

Již to je tradice. Poslední trénink našeho OB kroužku v kalendářním roce jsme venku. Za
každého počasí. Tentokrát jsme se sešli v parčíku u Hasičského muzea. Děti si nejprve u nás
odložily dárečky, které donesly pod stromeček a cukroví, které přinesly na ochutnání a hned na
to vyrazily vstříc nočnímu dobrodružství. A to nejen děti. S čelovkou, mapou a případně
s buzolou, sami nebo ve skupince během anebo procházkou všichni startovali do
zimního chladného a tmavého večera. Cíl byl na hřišti u „naší“ školy. Postupně tam dorazili
všichni, nikdo se neztratil, a pokud někdo zabloudil, tak se zase našel. V cíli nás už čekal oheň
a hlavně živý Betlém s přerostlým Ježíškem na sáňkách (Pavlík Hradec). Zazpívali jsme si
koledy, zaprskali prskavky, zamlsali jsme cukroví, popili čaj, který byl k disposici ve várnici, a
hlavně jsme si rozdali dárečky. Pak už došlo na loučení, přání si pěkných vánoc a hezkého
dalšího roku. Kdo tam nebyl, může jen litovat.

Pavluška Vokálová

31.12.2016

JARDA NEPŘEKVAPIL

Po loňském triumfálním příjezdu Jardy na běžkách po jizerskohorském písku ke Královce jsme
očekávali, že tentokrát projede sněžné stopy na kole, koloběžce či jiném podobném dopravním
prostředku. A ono ne! Jardo, Jardo, ty, ty, ty, tak snad až za rok.
A tak nejoriginálnějším dopravním prostředkem u letošní zasněžené Královky byl dvoustopý
kočár rodiny Pachnerovic, a to dokonce bez sněžnic. Gratulujeme vynikajícímu fyzickému
výkonu!
I ostatní podávali pod rozhlednou výborné výkony při likvidaci jídla, pití a prskavek. Opět se nás
sešlo dost, jak domácích, tak přespolních, a to někteří dali přednost miniorienťáku v Zákupech.
Přesně ve 14 hodin vyhlásil Zdeněk Kadavý půlnoc a mohutnými výbuchy šampáňa jsme
přivítali Nový rok. Tak máme aspoň trochu náskok, protože klubový Silvestr nás čeká teprve
v lednu.

14.1.2017

TAK JSME SE DOČKALI

Haleluja!!!
Konec roku, byť s malým zpožděním je tady! Proto jsme šampáňo bouchli už ve 23,00 hod, a
taky i s ohledem na děti hluboce předškolního věku (dokonce i předškolkového a
předjesličkového). Velice potěšující bylo, že kromě uvedených dítek se opět sešla spousta těch
o něco starších, tedy hluboce poškolního věku (dokonce i popracovního). Jídla, pití, hudby a
jiné zábavy bylo opět dost, dokonce se v tombole objevily i jiné ceny než ty z tomboly loňské.
Co nás velmi překvapilo, jak čistotná je Zuzka Vejstrková, která neváhala uplatit férplejéra
Zdenka z KB, který řídil losování, aby na několik různých čísel získala 5 balíčků Solviny, možná
dokonce všechny, které tam byly. A i vyhrané kalendáře byly na rok 2017, a ne prošlé. A tak to
má být, a proto se sem budeme rádi vracet!

DALŠÍ ČINNOST TELEGRAFICKY
٭

Proběhla první registrace, a to těch, co mají na nohách prkýnka a v rukách tyčky. Naše
dresy tak na LOBech spatříte na Katce Kaškové, Domče Pachnerové, Vendy Růžičkové,
Jardovi Polákovi a Pavlovi Schröterovi.

٭

Došlo k určitým změnám v připravovaném SAXBU, a to, že se Žitaváci pro nás už docela
pozdě rozhodli, že svoji etapu uspořádají přeci jenom i nich doma v Německu (původně
jsme měli být po oba dny na jednom shromaždišti u nás v Čechách). No, uvidíme, co
udělá se závodníky to jejich startovné.

٭

Po celou zimu probíhají v našem okolí Nočáky a Bor cup, kterých se někteří naši borci
zúčastňují.

٭

Ježíšek nadělil doobjednané čepice a dresy, takže u některých doma bylo ještě veseleji.

٭

Připravuje se jarní dětské soustředění ve Stráži pod Ralskem, a to v termínu jednoho
z květnových svátků 6.-8.5.2017. Ubytovna je už zajištěna.

GRATULACE
Z novoročních oslav jsme se určitě už všichni vzpamatovali, a tak můžeme slavit dál. Teď se
zaměříme na únor a březen:

5.2.
5.2.
8.2.
10.2.
11.2.
13.2.
13.2.
21.2.
22.2.

Milan Ševčík
Kája Březina
Alenka Ševčíková
Blanka Prokšová
Honza Čechlovský
Jana Slavíková
Zdenda Lusk
Míla Houdová
Mára Sychra
1.3.
1.3.
3.3.
6.3.
7.3.
18.3.
19.3.
21.3.

Terka Klustová
Honzík Klust
Filip Kučera
Monča Štveráková
Vendy Růžičková
Jirka Barták
Pepa Čechlovský
Týna Matyášová

Kulaté narozeniny budou slavit u Slavíků, u Růžičků a u Klustů (tam dokonce dvojnásobně).
Všem oslavencům přejeme, ať jim to stále běhá nejen v lese, ale i v životě.

AUTORKA OBÁLKY
Tak tentokrát jsme využili krásného PFka, které pro nás vytvořila kamarádka Báry Lankašové –
Lucka Rakušanová ze Smržovky. Jen více takových kamarádek!

MALÁ DOMŮ
Za co budeme letos běhat? No, mimo jiné taky za členské příspěvky, které na jaře předáte
Pavlušce do kasičky (nejlépe do 15.3.2017) (lze i na účet 78-6166800267/0100). Částka se už
několik let nemění, takže stále platí:
LOB
MTBO
OB

500,- Kč
500,- Kč
700,- Kč (první část)

POZVÁNKA NA PROBĚHNUTÍ
Pozvánka přišla z Boru na pravidelnou a pro někoho oblíbenou jarní akci, zvanou Pekkomila:
12.3.2017 se koná již 7. ročník, jedná se o závod 3-členných smíšených štafet se
shromaždištěm v Hamru na Jezeře, mapa se jmenuje Děvín, je nutné se přihlásit, další
informace získáte na adrese
http://www.novoborskestafety.estranky.cz.

VELIKONOČNÍ VÍTÁNÍ JARA
Pomalu je na čase oprášit loňskou pomlázku, případně loňská vejce, protože veteránské
turistické soustředění je už za humny. Termín jsme si zvolili 14.-17.4. (týden před SAXBEM),
místem odpočinku bude penzion Termit v Doksech. Přihlášky a další informace jsou u Pavly
Pavlíkové.

PRÁZDNINOVÝ ODPOČINEK
Ten proběhne v rámci borských pětidenních závodů v penzionu Falknov v Kytlici (už jsme tam
párkrát byli). Přihlášky a další informace opět u Pavly Pavlíkové.

PRÁZDNINY ZA ROHEM
V létě opět proběhnou dva orienťácké tábory v Krčkovicích v Českém ráji (tábor my v květnu
budujeme, každá ruka, každá noha dobrá), a to v termínech:
1.-15.7.2017
15.-22.7.2017

pro starší od 6.-9. třídy, téma – Přísně tajné,
pro mladší od 1.-5.třídy, téma - Piráti

A PRÁZDNINY POKRAČUJÍ
Několik internetových nabídek:
H.S.H VYSOČINA CUP 2017
13.-16.7.2017 – SK Chrast – Řásná – první přihlášky do 30.6.
BOHEMIA ORIENTEERING 2017
26.-30.7.2017 – OK Jiskra Nový Bor – Nový Bor – do 30.4.
ADVANTA CUP 2017
4.-6.8.2017 – KOB Dobruška – Teplice nad Metují – do 17.7.
RUMCAJSOVY MÍLE 2017
11.-13.8.2017 – Sportcentrum Jičín – Brada – do 31.7.
PĚKNÉ PRÁZDNINY V ČESKÉM RÁJI 2017
25.-27.8.2017 – TJ Turnov
CENA VÝCHODNÍCH ČECH 2017
1.-3.9.2017 – Lokomotiva Pardubice – Pustá Kamenice

VZKAZY Z NAŠÍ STRÁNKY
Informace k námi pořádanému MČR si můžete prohlížet i na facebooku:

Zdeněk SYCHRA:
V rámci příprav na MČR jsme spustili i facebook stránky. Připomínky, náměty k obsahu (i webu)
vítány. Najdete je tady https://www.facebook.com/events/362433170798159/

NEJLEPŠÍ SPORTOVCI ČR 2016
V Ústí nad Orlicí byly vyhlášeny konečné výsledky tradiční ankety O nejlepší orientační
sportovce roku. A jak to dopadlo?
Nejlepší orientační běžec (OB) 2016:
1. KRÁL Vojtěch
SK Severka Šumperk
2. KOSOVÁ Denisa
OK 99 Hradec Králové
3. ŠEDIVÝ Jan
SK Praga
4. NYKODÝM Miloš
SK Žabovřesky
5. PETRŽELA Jan
OK 99 Hradec Králové

115 bodů
78 bodů
72 bodů
45 bodů
27 bodů

Nejlepší lyžařský orientační běžec (LOB) 2016:
1. HANČÍKOVÁ Hana
SKOB Zlín
2. ŠKODA Jakub
Slavia Liberec orienteering
3. RANDÁKOVÁ Helena
TJ Spartak Vrchlabí

33 bodů
20 bodů
8 bodů

Nejlepší orientační jezdec na horských kolech (MTBO) 2016:
1. BOGAR Kryštof
OK Jiskra Nový Bor
2. LUDVÍK Vojtěch
TJ Stadion Nový Bor
3. TICHOVSKÁ Martina
USK Praha

45 bodů
32 bodů
16 bodů

Nejlepší sportovec Trail-O 2016:
HULKA Bohuslav (PARA)
Orientační oddíl SKV Praha
KURFÜRST Pavel (OPEN)
VŠTJ Stavební fakulta Praha
Nejlepší junior (OB) 2016:
1. FÜRST Matouš
2. ŠTIČKOVÁ Anna
3. CHALOUPSKÁ Barbora

Loko Liberec
Loko Liberec
OK 99 Hradec Králové

72 bodů
33 bodů
17 bodů

Nejlepší dorostenec (OB) 2016:
1. VANDAS Daniel
OK 99Hradec Králové

63 bodů

Nejlepší junior (LOB) 2016:
1. HANČOVÁ Petra
2. BARTOŠ Vojtěch
3. KUBÍNOVÁ Veronika

33 bodů
13 bodů
5 bodů

TJ Spartak Vrchlabí
MLOK Mariánské Lázně
TJ Slovan Karlovy Vary

Nejlepší dorostenec (LOB) 2016:
1. Hašek Jan
KOS Slávia VŠ Plzeň

30bodů

Nejlepší junior (MTBO) 2016:
1. KUBÍNOVÁ Veronika
2. KANTA Martin
3. LUDVÍK Matyáš

48 bodů
26 bodů
18 bodů

TJ Slovan Karlovy Vary
Pardubice Bikers
TJ Stadion Nový Bor

Nejlepší dorostenec (MTBO) 2016:
1. HAŠEK Jan
KOS Slávia VŠ Plzeň

42 bodů

Další ocenění - uvedení do Síně slávy
Jiří Ticháček
Petr Weber

INFORMACE Z ČSOS
ČSOS už vydalo pro letošní rok soutěžní a klasifikační řád (lze nalézt na internetu), a také
Prováděcí předpisy k soutěžím sekce OB 2017. Zde se i můžete dozvědět, v jakých prostorech
se budou konat letošní závody, pořádané ČSOS. Z těch nejbližších vybírám:
13.-14.5.2017

ŽB-Čechy (VLI)

prostor Křížany, Druzcov, Janův Důl, Světlá pod
Ještědem, Hoření Paseky, Ještěd

23.-24.9.2017

M a V ČR (CHA)

Raspenava, Oldřichovské sedlo, Kančí vrch, Větrov

INFORMACE Z O-NEWS
Král zemřel, ať žije král!
Přeloženo:
Rokem 2016 skončilo vydávání orienťáckého časopisu „Orientační běh“ v papírové formě a
pravděpodobně bude nahrazen elektronickou podobou na internetu, zatím pod hlavičkou

O-news.cz.
Pokusíme se vybrat nějaké články, pokud budou pro nás zajímavé. Tak třeba:

Novinka od 2018: ŽB-Čechy Západ, ŽB-Čechy Východ
Minulý pátek schválila Soutěžní komise OB ČSOS na svém zasedání ve Šternberku zásadní
novinku, která bude platit od roku 2018. Má dojít k rozdělení ŽB Čechy na další dva regiony:
Východ a Západ. Důvod pro toto rozdělení, který byl i projednán na konferenci o budoucnosti
OB tři týdny před zasedáním SK, byl velký nárůst členské základny v posledních letech, na
které soutěžní dokumenty nejsou plánované (ty byly zhruba na 6500 registrovaných závodníků,
nyní se blížíme k 10 000).
Nové nařízení se dotkne pouze ŽB-Čechy, ŽB-Morava bude stále beze změn (masivní nárůst
členské základny se totiž týká hlavně středu, severu a východu Čech). V regionu Východ bude
působit Východočeská oblast, oblast Vysočina a Jihočeská oblast. Do Západu bude spadat
Západočeská, Středočeská, Pražská a Ještědská oblast.

Jan Picek
Připravuje se nový web pro zájemce o OB
Jednoduchý průvodce jak začít s orienťákem přímo ve vašem městě. To je slogan nového
portálu zacit-orientak.cz. Bude spuštěn v polovině března a připravuje ho bývalý český
reprezentant Adam Chromý. V současné době je připravená jakási betaverze na
stránkách https://zacit-orientak.cz/new/ (je potřeba odklepnout políčko „pokračovat na
nespolehlivý web“, zatím není nastavené šifrování), kde je hotová grafická část projektu a
ukázka toho, co všechno stránky budou umět.
Web bude obsahovat kompletní seznam výukových map, areálů pevných kontrol, lokální
závody nebo kontakty na oddíly, kde lze získat více informací a třeba se i časem registrovat.
Velkou nadstavbou bude plánovač, kdy uživatel po zadání své polohy může vyhledat nejbližší
areál pevných kontrol nebo výukovou mapu, kterou si může jednoduše stáhnout ve formátu
PDF. Pochopitelně podobným způsobem lze vyhledat i nejbližší závod (oblastní žebříček, zimní
liga, závod Přeboru škol aj.), který lze navštívit. Smyslem je tedy mít na jednom místě vše pro
toho, kdo chce začít s OB.
Návštěvník webu má na výběr několik módů, které ho navedou k dalšímu vyhledávání
 Nikdy jsem OB nezkusil
 Vím co to je, ale chci být jen hobík



Chci se tomu věnovat pořádně – vstoupit do oddílu

Tvůrce plánuje, že web nebude muset téměř nikdo udržovat, veškerý obsah si bude sám čerpat
z ORISu, z mapového portálu ČSOS a další zdrojů. Oddíly a oblasti však budou mít možnost
svoji prezentaci vylepšit (přidat, doplnit, rozvést), nicméně to nebude nutné a záleží pouze na
každém klubu, jak s možností naloží. Spuštění webu je naplánované na 12. března 2017. Poté
se rozjede medializace, propagace nebo bude nastaven odkaz ze stránek ČSOS. Měl by to být
jediný zdroj pro nové zájemce o náš sport. Do konce února by nicméně mělo být hotové
rozhraní pro úpravy, systém bude zcela funkční a bude otevřen pro oddíly a oblasti, aby si
mohly vylepšit své prezentace.

Jan Picek

VOLNÉ PŘÍLOHY
٭

Přílohu máme jednu, ale důležitou – ekonomická pravidla na rok 2017, která jsme si
odsouhlasili na členské schůzi.

ZAJÍMAVOSTI
ČEŠTINÁŘSKÉ POSEZENÍ 21
Mnohdy, když potřebujeme, aby čas plynul pomalu, utíká nám O STO ŠEST (třeba při hledání
kontroly při závodě).
Existuje celá řada běžně užívaných rčení, jejichž původ se nedá zcela jednoznačně vysvětlit.
Mezi ně patří i naše „o sto šest“. Proč ne třeba o sto sedm, když sedmička je přece více
magická než šestka? Vysvětlení se nabízejí hned dvě.
Často za původce tohoto rčení je považován učitel Ladislav Malý, který v časopisu Naše řeč
otiskl následující historku: “Roku 1880 jsem se přel se svým přítelem K., že děvče, do jehož očí
se zadíval, nikdy nezíská. Kolega se se mnou vsadil, že do sv. Jana Nepomuckého bude dívka
jeho. Měl na to čas od 30. ledna do 16. května, tedy celých 106 dní (první a poslední datum se
nepočítalo). To jsme si připomínali často rčením, že jde „o sto šest-myšleno dní- a některý
z kolegů je brzy zanesl do Humoristických listů. Odtud se to pak rychle rozšířilo, třebaže nikdo
nechápal první a vlastní význam těchto slov.“ Jestli K. dívku získal, nevíme, ale my můžeme jen
dodat, že rok 1880 byl přestupný – jinak bychom asi dnes museli říkat „ o sto pět“.
Podle jiného názoru však toto rčení vzniklo z výrazu “být s to“ (rovná se moci) a došlo k tomu
následovně: říkávalo se totiž „ pijme pivo, kdo s to jest“, což prý někdo žertem pozměnil tak, aby
zůstal zachován rým, na „pijme pivo o sto šest“.
Ať byl původ tohoto rčení jakýkoliv, dodnes platí, že děláme-li něco O STO ŠEST, děláme to
RYCHLE, HORLIVĚ, DYCHTIVĚ.

Eva Kašková, která to nepsala „o sto šest“.

OKÝNKO KB
VE STÍNU LÍPY

Tu náhle cizinec, obnaživ hlavu,
rozpřáhl ruce, na kolena kles´
a zaryl divě prsty v lesní trávu
a vtiskl obličej u vonný vřes.

Vědci neustále něco zjišťují. Nedávno například objevili, že (cituji nadpis článku v
novinách): “Běh může napravit škody napáchané alkoholem, zjistili vědci“. A dále se mluví o
poškozování buněk v hipokampu, což je centrum paměti, smrti mitochondrií, atd. A všechny ty
pokusy dělali jen na krysách.
Ale to my v KB víme přece již dávno, že běhání škodí. Kolikrát si náš předseda stěžoval,
jak lítal po lese jako pošuk, až mu to přestalo myslet a také paměť selhávala. A také jsme
intuitivně přišli na správnou léčbu. Bohužel předseda KB uvalil na tento výzkum přísné
informační embargo, řka, že „nejdřív na tom musíme výsledkově vydělat my. A navíc že Eva
nemusí taky všechno vědět.“ Takže se o všem dozvídáte poněkud s prodlením.
Při jarních Ačkových závodech u Trutnova jsme jako obvykle spali ve vyhlášeném kempu
Dolce, kde například asi před dvěma lety vyrazili mlaďoši v počtu čtyři do hospody „na jedno“, a
skutečně celkem vypili za celý večer jedno pivo, neboť buď nenalezli hospodu, nebo nalezli
hospodu, ale zavřenou, nebo v hospodě netočili jejich oblíbenou značku.
Také náš předseda po prvním závodu, ve kterém nalezl sice mnoho kontrol, ale jedna
mrcha se mu někde schovala, rozhodl, že musíme projednat postupy v nějakém restauračním
zařízení. Volba padla na restauraci Rybářská bašta v nedaleké osadě Severka. Zrovna se tam
odehrával slet čarodějnic (mimochodem velmi ošklivých) a tak po několika pivech předseda
navrhl, že je třeba trochu projasnit myšlenky a poručil Jasoně, tj. fernet v té lehčí citrusové
podobě. Následoval další Jasoň a pak ještě několik dalších, a když jsme měli dokonale
projasněno v hlavách a v peněženkách, odebrali jsme se zpět do kempu. Chatku jsme díky
jasnému mozku našli velmi snadno, ačkoliv jsme lezli zkratkou dírou v plotu a ačkoliv byla
naprostá tma. Tím jsme si poprvé uvědomili kladné působení alkoholu na během téměř zničený
mozek.
Další závody, na kterých jsme se rozhodli pokračovat ve výzkumu, byla Béčka
v Halounech nedaleko Mníšku pod Brdy. První den klasika, druhý den krátká, s přespáním
v krásném maloměstečku Liteň. Postele nám poskytl studentský internát hned vedle zámku.
Rozhodli jsme se samozřejmě prozkoumat tento městys. A čekalo nás milé překvapení, když
hned jak jsme vystrčili hlavu na ulici, objevil se “taxík“ s několika (jak to říci...), s několika cikány,
kteří se nabídli, že nás hodí do města. Samozřejmě jsme toho využili (v touze po
dobrodružství), rozpředla se debata, v níž jsme se například dozvěděli, že (tuším) jejich matka
dělá “hajzlbábu“, což Zdenek velmi chválil, „práce jako práce, hlavně že je poctivá“, asi si také
uvědomil naši kvalifikaci při organizaci závodů. A najednou jsme byli v centru Litně, ani jsme
nevěděli jak a hlavně kudy.
Centrum městečka je nádherné: kostel a hned vedle hospoda. Tolik kultury na jednom
místě! Kostel byl zavřený, ale hospoda otevřená. Slula Ve stínu lípy, neboť autor tohoto cyklu

veršovaných povídek Svatopluk Čech zde strávil část dětství (mezi 6 – 10 roky). Ve stínu již
nepůvodní lípy bylo trochu chladno, proto přesunuli jsme se dovnitř. Tam bylo útulněji. Doplnili
jsme tekutiny (několik) a Zdenek navrhl, že bychom mohli pokračovat ve výzkumu. „Myslíš
Jasoně?“. „Ne! Dnes si dáme Drsoně!“ A protože jsme seděli u stolu, kde bylo několik starostů a
místostarostek místních a z okolí, jali jsme se jim všemožně radit a inspiraci jsme dobíjeli
dalšími Drsoni. Večer utekl jako voda a zbývalo se navrátit zpět na internát.
Vyrazili jsme směle do protisměru trajektorie cikánského taxíku. Byla černá tma tmoucí,
přesto jsme si byli jisti svou pozicí a neustále jsme vyhlíželi odbočku k zámku či k internátu.
Občas se rozsvětlilo, silnice se rozšířila a my jsme začali konečně poznávat známé místo. Opět
jsme se totiž ocitli před naší milou hospůdkou Ve stínu lípy. A to jsme ani neprošli Putimí. I dali
jsme si dalšího Drsoně a začali zkoušet hospodskou, jestli by věděla, jak se dostane na zámek.
„No úplně normálně!“ „No ale jak normálně?“ „No šla bych podél zámecké zdi a pak odbočila.“
Takto jsme z ní nenápadně dostali potřebné informace a zahájili jsme druhé kolo.
Opět padla tma tmoucí. A najednou vidím, že jsem sám. Zdenek nikde. Ohlížím se
dozadu, zpět dopředu, nic. Když vtom vidím, že Zdenek je na čtyřech ve vodorovné poloze.
Přesně jak v tom čtyřverší nahoře. Jen žádná lesní tráva a vonný vřes, ale jen asfalt a šotolina.
„Co je?“. „Musím si ošahat terén rukama, jinak to nenajdeme!“ To byl výborný nápad! Po
několikerém “ošahání“ jsme skutečně internát našli a vše dobře dopadlo. Dokonce i Zdenek na
“mateřskou“ postel. Druhý den říkal, že přistál jak americké letadlo na Enterprise, že si Eva ani
ničeho nevšimla. No, nejsem si tak jist! Navíc měl z nočního Brillova čtení terénu poněkud
zdrsněné dlaně. Po Drsoňovi ani nic jiného nemohl čekat. A navíc říkal, že pak několik týdnů
nemohl pracovat manuálně, jen hlavou.
Co je ale důležité: druhý den závodu se Zdenkovi skutečně dařilo, nechal za sebou více
závodníků než před léčbou. Možná že mu také pomohl trénink hmatu z předešlého nočáku. Na
rozdíl ode mne, kterého si dovolili disknout.
Tak to je taková krátká poznámka k těm vědeckým objevům. Já si ale stejně myslím, že za
tím bylo ještě něco zcela jiného. Že ten Zdenek vlastně, jak byl neustále ve vodorovné poloze,
se vlastně už připravoval na to mistrovství na Novém Zélandu. Protože tam to bude teprve
makačka! Však si to představte: hlavou dolů!

MP, vědeckovýzkumný asistent KB

Z ORIENŤÁCKÉ KUCHYNĚ
KOKOSOVÁ ROLÁDA
Na požadavek kuchařinek na silvestrovské Královce připravila Jana Matyášová:

25 dkg kokosu
20 dkg moučkového cukru
12,5 dkg sušeného mléka
1 salko
Vše rukama smícháme. Těsto rozdělíme na 4 části. Každou
část vyválíme, namažeme čokoládovou polevou, zamotáme
do rolády a zabalíme do alobalu. Skladujeme v ledničce.
poleva: 100 g čokolády na vaření, 50 g másla

VZDĚLÁVACÍ KOUTEK
JAZYKOVÝ POSED č. 112
Nerad bych se opakoval, ale přece jen začnu tradičně – slosováním výsledků vaší práce
z Chacháčků č. 4 a 5/2016.
Jazykový posed č. 110 – na vyhlídkovou jízdu po památkách se vydali někteří z vás a někteří
z nich byli i vylosováni a dostali vánoční dekoraci ve tvaru hvězdy – jmenovitě a abecedně
Věrka Bradnová, Karel Lusk a Pavluška Vokálová. A co k tomu potřebovali? Pouze
jednoduchou odpověď – SIGHT SEEING.
Jazykový posed č. 111 – do podzimní noci se vydali někteří z vás a někteří z nich byli i
vylosováni a dostali stolní kalendář na rok 2017 – jmenovitě a abecedně Zdeněk Kadavý,
Domča Pachnerová a Vojta Vokál. A co k tomu potřebovali? Pouze jednoduchou odpověď asi
tak ve smyslu, že o podzimní noci se můžete setkat se sedmi různými druhy počasí.
A co dál? Teď na luštitele čeká povídka. Jak to asi dopadne?
Přečtěte si příběh o Johnovi. Jak to vše dopadlo se dozvíte v prvním sloupci křížovky shora
dolů.
A SPLASH OF COLOUR
John had an important interview, so he dressed carefully. He put on his best jacket and
trousers. On his way to the station, he saw a man just ahead painting a fence with red paint.
The man didn´t notice John, turned suddenly and splashed his trousers! He apologized, but the
damage was done. There was a big store on the corner, so John decided to buy a new pair
quickly. He found a nice pair but because the shop was full, he paid hurriedly, grabbed his
shopping bag and left. On the train John went to the toilet to change. He took off his stained
trousers and threw them out of the window. Then he opened the bag to get his new ones, but …
!
The sister of one's father or mother.
Opposite of “quiet”.
A flat green part of a plant, growing from a stem.
The place believed to be the home of devils and where bad people go after death.
To get money for work that you do.
To give food to a person or an animal.
Opposite of “close”.
Unpleasant, unattractive to look at.
The part of the face used for smelling things.
A bird of the pigeon family – a symbol of peace.
A period of seven days.
A song for one voice, especially in an opera.
A mark that is left on the skin after a wound is healed.
A large organized group of soldiers who are trained to fight on land.
To take the outer layer off fruit, vegetables, etc.
To have an uncomfortable feeling on your skin that makes you want to scratch.

Thin hard layer covering the outer tip of the fingers or toes.
To make somebody die.
Opposite of “narrow”.
Large trees that produce small nuts called acorns (pl.).
Birds with large round eyes, that hunt at night (pl.).
A person who tells lies.
One of the four main points of the compass – where the sun rises.
12 o’clock in the middle of the day.
A substance that you use with water for washing your body.
An area of trees, smaller than a forest.
Numbers that can be divided exactly by two.
To feel a continuous pain, a synonym of „hurt“.
A drop of liquid that comes out of your eye when you cry.
A pair of the organs on the sides of the head that you hear with (pl.).
A competition between people, vehicles, etc. to see which one is the fastest.

SOUTĚŽNÍ KOUTEK
SOUTĚŽ PRO FŠECHNY
Tak na chvilku se zbavíme restů, protože jsme předávali ceny hned dvakrát.
První testík restík se týkal červenomodrobílých vlajek, kde z přehršle soutěžících byli
vylosováni tři, kteří získali vánoční dekoraci ve tvaru stromku. Jsou to Karel Lusk, Pavel
Pachner a Alenka Ševčíková. Gratulujeme!
Druhý testík restík se týkal lidových rčení, kde z přehršle soutěžících byli vylosováni tři, kteří
získali nástěnný kalendář na rok 2017. Jsou to Věrka Bradnová, Zdeněk Kadavý a Pavel
Pachner. Gratulujeme!

A teď se ohlédneme trochu zpátky. Zkuste si procvičit nebo zopakovat pár HISTORICKÝCH
ARCHITEKTONICKÝCH PRVKŮ (pokud to nepůjde, zkuste kamaráda internet):

1
2
3
4

APSIDA
ATIKA
LIZÉNA
NIKA

5
6
7
8

PRAMPOUCH
ROKAJ
ŠAMBRÁNA
VOLUTA

ZNÁTE JE?
Soutěž prvá – zřícenina hradu nedaleko průrvy Ploučnice se nazývá RALSKO. Někteří z vás to
věděli a tři si pak odnesli vánoční dekoraci ve tvaru srdíčka. Nosiči se stali Jirka Barták, Věrka
Bradnová a Pavel Pachner. Blahopřejeme!
Soutěž druhá – rozhledna u vyhořelé chaty nad Rýnovicemi se nazývá ROZHLEDNA NAD
PROSEČÍ (ale taky i Prosečská, Proseč, Prosečský hřeben). Někteří z vás to věděli a tři si pak
odnesli nástěnný kalendář na rok 2017. Nosiči se stali Jirka Barták, Eva Kašková a Domča
Pachnerová. Blahopřejeme!
A teď si trochu rozšíříme znalosti.
Hrad Ralsko – jeho zřícenina stojí na vrcholu kopce Ralsko ve výši 696 m n. m. Nacházejí se
zde hradby, zříceniny dvou obytných věží, obvodové zdivo paláce a dalších budov a mohutné
štítové zdi o tloušťce 5,6 metru. Hrad byl vystavěn ve 14. století a vystřídaly se zde rody
Markvarticů, Vartenberků a Bíbrštejnů. V 17. století je hrad popisován jako pustý a v letech
1969 – 1990 byl nepřístupný pro veřejnost kvůli sovětskému vojenskému prostoru. V současné
době má hrad majitele Milana Baiera, který zvítězil ve výběrovém řízení a chce zde vybudovat
rozhlednu přístupnou veřejnosti. Z vrcholu je krásný rozhled do dalekého okolí (Bezděz, Ještěd,
Hazmburk, Říp, Luž, Jedlová, Klíč) a horní část kopce je začleněna do PP Ralsko.

Zřícenina hradu
PP Ralsko – byla vyhlášena už v roce 1933 a důvodem ochrany je skalnatý vrchol a suťová
čedičová pole se společenstvy suťových lesů (především mohutné lípy, borovice, javory kleny a
jeřáby) a bučin. Na skalách se vyskytuje hvězdnice alpská a kapradinka skalní. Rezervace hostí
i řadu vzácných živočichů, např. krkavce velkého, výra velkého nebo tesaříka alpského. Název
vrchu má původ v keltském slově „roll“, značící rachot, hrom či hřmění. Jedná se tedy o
Hromovou horu.
Průrva Ploučnice – (též zvaná Pekelný jícen, Hromová rána nebo Čertova díra) je umělým
vodním tunelem, kterým protéká řeka Ploučnice. Dva tunely o délce 13 a 41 metrů byly
zhotoveny ručně krumpáčem a mají šířku i výšku 3,5 – 4 m. Stavba měla sloužit k pohonu
železného hamru v Novinách pod Ralskem, z kterého dnes již nic nezbylo. Za dostatečného
stavu vody je využívána vodáky a točily se zde pohádky „Z pekla štěstí“ a „Princezna a písař“.
V roce 1997 byla průrva vyhlášena kulturní památkou.
Rozhledna Nad Prosečí – 28 metrů vysoká věž z masivních žulových kvádrů se 105 schody
byla postavena za 4 měsíce v roce 1932 jabloneckým Horským spolkem podle projektu Rudolfa
Hemmricha. Předcházela ji 6 m vysoká dřevěná věž z roku 1892, která byla v roce 1901
zničena bleskem a další věž, opět dřevěná, 12 m vysoká z roku 1908, kterou v roce 1921 zničil
silný vítr. Po vyhoření sousední turistické chaty v roce 2003 byla rozhledna několik let

nepřístupná a chátrala, od roku 2010 opět slouží v omezené míře veřejnosti. V současnosti se u
rozhledny přistavuje nová chata, která by se měla v nejbližší době otevřít (díky, Jirko B., za
informaci).

Rozhledna historická a s novou chatou
Rýnovice – jsou částí města Jablonec nad Nisou. První písemná zmínka je z roku 1559.
Rýnovice často trpěly požáry a pohybem cizích vojsk (třicetiletá válka, napoleonské tažení a
prusko-rakouská válka). Dominantou je kostel Sv. Ducha z let 1697-8, který byl rekonstruován
v letech 1882 a 1995. Bylo zde několik sklářských hutí a malých cihelen. V současné době se
staly Rýnovice hlavní průmyslovou částí Jablonce, je zde i věznice s dozorem a ostrahou. Žije
zde téměř 2200 obyvatel.

Rýnovice – kostel Sv. Ducha a průmyslová zóna
No, dost bylo povídání, jedeme dál.
Jižně od městečka Bílý Kostel nad Nisou se v lesích ukrývá malilinká vesnička, ovšem ale
s dvouslovním jménem. Uprostřed se nachází kaple, která je vzdálená vzdušnou čarou 2 km od
kostela v Bílém Kostele, 2,9 km od kostela v Chrastavě, 3,8 km od kostela Kryštofově Údolí, 8,3
km od kostela v Rynolticích a 88,1 km od chrámu sv. Víta v Praze.

Bílý Kostel nad Nisou – kostel Sv. Mikuláše a erb
A vám stačí jen správně odpovědět na otázku:

Jak se nazývá vesnička ukrytá v lesích?

ORIENŤÁCKÝ ZPĚVNÍK
MÁM BOKY JAKO SKŘÍŇ
(Ewa Farna)

C
(R) Mám prostě od Pánbíčka boky jako skříň, jako skříň, co naplat
Dmi
když k tomu ráda jím, ráda jím, co naplat
G
C
o liposukci vím, dobře vím, však za plat, si život osladím, osladím.

C
Dmi
(1) Noviny pročítám, no to je síla, prý zase přibírám, málo se hlídám
G
Prostě si trsám, trsám, až vzduchem lítaj prsa
C
Kašlu vám na půst, vždyť ženský má být kus

C
Dmi
(2) S vozíkem projíždím labyrint Tesca, hledám svý XXL, všude jen Ska
G
A míjím tyčky, tyčky, samý bulimičky
C
Zhubněte si na kost, ale já mám toho dost.

C
Dmi
(R2)Moje máma mi říkala, neboj se maličká
G
C
Moje máma mi říkala, krásná si celičká
C
Dmi
I když doma mě chválí, tak na miss mně nevzali
G
C
Čert to vem, vždyť můj život je sladký jak bonpari

C
(R1)Mám prostě od Pánbíčka boky jako ...

C
Dmi
(3) To víš, kluci chtěj na noc barbíny co nemyslej
G
C
A když jim není hej, přicupitaj na tvůj prah chtějí zahřát a maj hlad.

(R2)
(R1)
C
(R3)Mám boky jako skříň, jako skříň co naplat
Dmi
když k tomu ráda jím, ráda jím, co naplat
G
C
O liposukci vím, dobře vím, však za plat, si život osladím, osladím

C
(R3)Mám od Pánbíčka boky jako skříň, jako skříň, co naplat
Dmi
když k tomu ráda jím, ráda jím, co naplat
G
C
Mám boky jako skříň, jako skříň, carárá pa pam

A CITÁT NAKONEC…
(tentokrát pro KB?)

Elbert Hubbard:
„Každý člověk je minimálně 5 minut denně naprostý blb. Moudrost spočívá v tom, že ne déle.“

FOTOKOUTEK
Tak co? Kdo z vás posílí naši členskou základnu?
Terezka

Otík
Beátka

Michalka

Kamilka
Jeníček

Toníček

Vojtíšek

Markétka
a

KDO JE TO?
Kdopak je ta dnešní pilná včelička? Já myslím, že je to úplně jasné! Nevíte? Tak já trošku
napovím, ale pssssst! Výhodu mají ti, kteří byli na loňském klubovém přeboru a pamatují si, jak
kdo vypadal  A víc toho už neřeknu. Zamykám pusu na zámek a zahazuji klíč. A vy hádejte a
odpovídejte, jako vždy můžete vyhrát hodnotný diplom, který je tak nadčasový, že se bude
krásně vyjímat v kterékoliv domácnosti!

