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MINICHACHÁČEK
S MALÝM MINIDENÍČKEM, MALÝMI MINIZPRÁVIČKAMI A MALÝMI MINIZAJÍMAVOSTMI
Tak kde začít?
Nejdříve si připomeneme ještě léto, a pak už nás čeká jen a jen konec roku 2017.

2.-3.9.2017 CENA VÝCHODNÍCH ČECH – OK LOKOMOTIVA PARDUBICE – PUSTÁ KAMENICE –
ŠONAVA, HLUČÁK, PLOTNÍK

Poslední víkend prázdnin, během srovnávacích testů mládeže, se konala ještě tradiční
Cena Východních Čech. Letošní 32. ročník nebyl moc vydařený, jelikož celý víkend propršel a
noční teploty sahaly až pod deset stupňů. To také způsobilo, že téměř polovina závodníků
neběžela všechny etapy. Letošní pořadatel Lokomotiva Pardubice nás zavedla na mapy kolem
Pusté Kamenice. Tratě byly velice rychlé, zábavné a těžší na dohledávku, za co poněkud mohla
i tma, která se v lese vyskytovala spolu s téměř neprostupnými hustníky. Páteční náročná
krátká trať byl jen slabý odvar toho, co nás čekalo v sobotu (klasická trať) a neděle nebyla o nic
lehčí (zkrácená trať). Každý závod dodržel parametry svého pojmenování, což bohužel
znamenalo i veliký pokles výkonnosti z řad těch, co se zúčastnily všech etap a spali
v provizorním kempu.

JIRKA BEK

4.-5.11.2017

MISTROVSTVÍ ČR V HROBu – OB VIZOVICE – VŠEMINA

Už jste někdy slyšeli o HROBu? Čímž nemyslím místo posledního odpočinku za hřbitovní
zdí, ale Mistrovství ČR v rogainingu alias horském OB. Jedná se o velice náročnou verzi OB
zasazenou do horského prostředí, kterou ti nejrychlejší zvládnou za 3 hodiny (pomalejší, jako
třeba my, za 6 hod) a během závodu naběhají okolo 30 km, nutno dodat, že většinou do kopce.
Když si k tomu přičtete nevyzpytatelné horské počasí Vizovických vrchů, rozrůstající se populaci
vlků a zejména velkou pohostinnost domácích, zahrnující nabídku lokálních tekutých povidel
(nejen) na občerstvovačkách, vyjde vám z toho jedno velké dobrodružství.
Na tohle dobrodružství jsme se do Všeminy u Vizovic první listopadový víkend vydali
spolu s Honzou Čechlounem a dalšími šílenci z kraje. Neodjížděli jsme s žádnými velkými
ambicemi, jeli jsme si to hlavně užít a pokusit se překonat sebe sama.
První den se běžel scorelauf o 29 kontrolách a 1,5 km převýšení. Na startu jsme dostali
pěknou a sedící mapu 1:40 000, slunko svítilo a tak jsme mohli vyběhnout vstříc novým
zážitkům. Dařilo se nám ukusovat kilometr po kilometru a sbírat jednu kontrolu za druhou až do
třiadvacátého kilometru, kdy jsme se po čtyřech hodinách na trati již po druhé vyškrábali na
občerstvovací stanici. Zde se po narvání chlebem se sádlem začal lámat chleba a i když jsme
byli plni nejen jídla, ale též dojmů, do cíle nám chybělo odpracovat ještě dost kopců. No, co vám
budu vyprávět, s velkou slávou jsme dorazili do cíle půl hodiny před limitem a to spolu se
západem slunce.

Druhý den jsem byl úplně prošitej, Honza o něco méně, a tak jsme dali hlavy dohromady
a vyhodnotili, že obětujeme vítězství a dáme si pouze poloviční porci trati, tak abychom mohli v
klidu a alespoň zpola plni sil odjet zpět z Vizovic na sever :-)
Nakonec to nebylo tak hrůzostrašné, jak se mohlo ze začátku zdát. Počasí ukázalo svoji
vlídnější tvář, místo vlka nás vystrašil akorát zajíc, i když jsme se z něho docela podělali, a
ochutnávku tekutých povidel jsme zdárně ukočírovali. Když k tomu připočtete dechberoucí
horské scenérie a ryzí orienťácký zážitek, vyjde vám luxusní víkend.

DAN VEJSTRK

Diplomy (cca 2 kg), o které naši borci přišli

4.11.2017

NÁVŠTĚVA V NĚMECKU

Měl to být prý sranda závod, malý, veselý. Nevím, jak si kdo srandu představuje, ale ta
skalnatá strmá údolí, mířící téměř až na vršek hradu Oybín, dala účastníkům Posaxba pekelně
zabrat. Stavitel Kudl se vyřádil, aby nás zřejmě pěkně vyřídil (taky v pozvánce doporučil
čelovku). Asi měl představu, že po nočním návratu do restaurace Hubertus v Oybíně už
nebudeme mít síly na likvidaci potravinové a nápojové nabídky. Ale přepočítal se. Drsní
chrastavští orienťáci se jen otřepali a co mohli, do sebe naprali. Jen prázdný stůl až odněkud ze
Švédska po nich zbyl. A tak teď už jen můžeme odpočívat a trávit do dalšího sranda závodu,
který budeme pro změnu na podzim pořádat my.

10.-12.11.2017

SOUSTŘEDĚNÍ SCM NA SLOVANCE

Na začátku listopadu se na Slovance konalo již tradiční úvodní soustředění SCM. Letos nás
trochu zaskočilo mrazivé počasí, obzvláště ty z nížin.
První trénink - nočák v podobě hvězdice - jsme běhali v tříčlenných týmech. V lese byla tak
hustá mlha, že jsme měli problém najít kontroly i s halogenovými čelovkami. Na kontrolách
nevisel pouze lampion, ale i trochu znetvořené fotky trenérů SCM (takové, jaké znáte ze zadní

strany Chacháčku). Večer pak každý tým dostal za úkol složit krátkou báseň o jednom z nich. V
sobotu dopoledne nás čekal horský orienťák po Jizerských pomníčkách. Nutno podotknout, že z
6 jsme 2 vůbec nenašli, ačkoli jsme byli podle mapy na správném místě. Po obědě jsme běželi
zkrácenou klasiku na mapě, kterou jsme si večer předtím vytvořili. Tento trénink byl pro mě spíš
bojem o přežití. Bukové větvičky nepříjemně šlehaly do už tak zmrzlých nohou a bažinky k
zahřátí taky nepomohly.
Večer nás přijela navštívit Niki Kochová a radila nám, jak bychom se měli jako sportovci
stravovat.
Závěrečný trénink se podobal jednomu testu TSM - O-400 m. Jednalo se o krosový okruh
(1,2 km) s následným zakreslením 4 kontrol do mapy. Počet okruhů se odvíjel od věku a
pohlaví. Po obědě jsme odjížděli domů s lehce unaveným tělem.

MARKÉTA PAVLÍKOVÁ

18.11.2017 SUDETSKÉ DERBY – SLAVIA LIBEREC ORIENTEERING – HORNÍ HANYCHOV, HORNÍ
ZÁSKALÍ – DERBY MAPA
MOJE PRVNÍ DERBY 2017
Vše začalo na podzim, kdy se obnovily naše běžecké tréninky. Jak si tak povídáme při
výběhu, padlo i slovo Derby. Co to vlastně je to Derby, tak zněla otázka? A tak jsem se snažil
od zkušenějších kolegů získat nějaké informace. První byla, že je to souboj mezi Libercem a
Jabloncem. Další, že jde o dlouhý a náročný závod OB, kde není problém být na trati i 6 hodin.
To mě trochu vylekalo, ale neodradilo. Slovo dalo slovo, a tak jsme se spolu se Zdeňkem
Sychrou přihlásili na střední distanci dle pořadatelů do 15 km.
Příprava na Derby byla hlavně fyzická, kdy jsem se snažil získat kondici a běžeckou
pohodu jednak středečními tréninky, a také víkendovými delšími výběhy. Běžecká pohoda
pomalu stoupala, a tak zbývalo se jen domluvit na dopravě a v den D vyrazit.
Zvolili jsme kombinovanou a pro nás trochu netradiční dopravu vlak + tramvaj tam a
autobus + vlak zpět. Sešli jsme se na vlakovém nádraží a k našemu překvapení se k nám
připojila Vendy, která se také přihlásila. Vlak měl sice 10 min zpoždění, ale to nás nerozhodilo.
Po příjezdu do Liberce jsme dál pokračovali tramvají. Od nádraží s námi jelo pár známých tváří
ze závodů OB. Cestou přistoupili ještě Petr Kadavý a Hanka Vajcová. Ti šli stejně jako Vojta
Tomanica a Pavel Schröter dlouhou distanc. Při prezentaci jsem viděl spoustu známých tváří,
ale i mnoho závodníků ze Smržovky, které běžně na závodech OB nepotkáváme.
Ale teď už k samotnému závodu. Počasí nám na startu v Liberci přálo, bylo slunečno
něco kolem 2 C. Start byl u restaurace Domov a na startu bylo něco přes 100 odvážných OB
nadšenců. Mapa byla oboustranná A3, složená z několika existujících map a na střední distanci
nás čekalo 17 kontrol. První část trasy nás zavedla na mapu, kde se konal na podzim klubový
přebor, závod začal 5 kontrolami scorelauf, aby se závodní pole rozdělilo a od 6. kontroly už to
byl klasický závod. Razilo se kleštěmi na mapu. Po prvních 7 kontrolách se začalo stoupat
kolem Výpřeže pod Ještěd, kde nás čekala asi historicky nejstarší mapa, místo zelené byl
potisk modrý, z této mapy jsme si odskočili na mapu z jarního žebříčku B po stopách K. Světlé,
abychom se po návratu z této mapy dostali na Pláně. Tam nás jednak přivítalo nevlídné počasí,
namrzlo a hustá mlha, která nás doprovodila až do cíle, ale také občerstvovačka s povinnou
konzumací piva. No chvíli to trvalo, ale když jsem pivo asi napětkrát dopil, tak jsem ho cítil ještě
další 2 km, než jsem ze sebe ty bublinky dostal.
Pak už jsme začali klesat směr Rašovka, kde se po otočení mapy na druhou stranu
změnila v klasickou turistickou. Potom jsme běželi pod Javorníkem až do cíle na Záskalí.
Kontroly jsem celkem nacházel až na tu poslední, kterou jsem podběhl a musel se kolem cíle
vracet, což mě stálo asi kilometr navíc. Celý závod jsem absolvoval více méně sám, občas ve
skupině 2-3 lidí, kde ke konci už byla na každém znát únava. Závod jsem dokončil v čase něco
přes 3:10 hod a po vyčtení hodinek jsem zjistil, že jsem naběhal rovných 20 km a nastoupal 894

metrů. V cíli jsem byl unavený, ale šťastný, že jsem své první Derby dokončil. Teď už jen rychle
převléct a hurá na zasloužený guláš a pivko v hasičárně. Pak jsem vyčkal doběhu ostatních
kluků, abychom zkonzultovali zážitky ze závodu. Musím smeknout poklonu před výkonem
Hanky Vajcové, která dlouhý závod dokončila za šera v čase těsně pod 6 hodinami.
My už jsme tou dobou seděli v autobuse a jeli směr Liberec. A protože nás na Záskalí
nastupovalo kolem 30 lidí, tak autobus nabral zpoždění 6 min. Zkoušeli jsme se Zdeňkem ze
všech zbylých sil stihnout vlak, ale necelé 2 minuty na přestup byl nadlidský úkol, protože vlak
jel tentokrát bohužel načas. Ještě, že Vojta byl autem, které nechal někde napůl cesty mezi
nádražím a Horním Hanychovem, a tak nás do Chrastavy vzal.
Co říci závěrem, byl to velmi náročný a specifický dlouhý závod, ale pokud zdraví a
forma dá, tak doufám, že se na start Derby ještě někdy vrátím.

TOMÁŠ DANKO

Ukázka mapy

22.11.2017

ČLENSKÁ SCHŮZE OK CHRASTAVA

48,9 % Klubaček a Klubáčků starších 15ti let, dalších 6 do 15ti let a 3 hosté navštívili
chrastavské CVAčko, aby společně strávili pár chvilek v rámci členské schůze našeho klubu.
Co se zde dělo máte podrobně popsáno v zápise na naší webové stránce, připomenu jen
některé bodíky:
- byli vyhlášeni a odměněni nejlepší sportovci klubu (viz dále v bodu Gratulace),
- připravuje se mapa Česká brána (pokud se nebude jmenovat jinak) pro jarní SAXBO,
- SAXBO proběhne v termínu 21.-22.4.2018 v Lückendorfu u Forsthausu, Pohárek
23.9.2018 v Raspenavě na mapě Skalní brána,
- budeme se ucházet o uspořádání závodů, pořádaných ČSOS v roce 2019,
- při doplňujících volbách nahradil ve výboru Petra Holana (bylo mu poděkováno) Honza
Březina.

24.-26.11.2017

METODICKÝ SEMINÁŘ PRO T A R

Domča Pachnerová, Katka Kašková a Jarda Polák se zúčastnili ve Šternberku semináře
trenérů a rozhodčích, který uspořádal Český svaz orientačních sportů. Nejen že si prodloužili
své licence rozhodčích, ale měli možnost se seznámit s novým mapovým klíčem, se
Sportidentem AIR pro bezkontaktní ražení, s novinkami při pořádání závodů a stavbě tratí a
taky měli možnost se prezentovat přednáškou „M ČR na klasické trati pohledem pořadatele“.

1.-3.12.2017 VÍTÁNÍ ZIMY V HRABĚTICÍCH
Prvního letošního sněhuláka měli možnost postavit děti na chaloupce v Hraběticích, a
taky první vyjížďky na lyžích mohli absolvovat i ostatní chalupáři a návštěvníci. Další činnost
pak proběhla standardně – přikládání do kamen, vaření hromadného čaje, likvidace
potravinových a tekutých zásob, spánek nad a u rozpálených kamen, výklusy, bobování,
kontrola hospůdek, klábosení. Účast zprvu komorní se druhý den rozrostla k naší spokojenosti.
Tak ahoj za rok!

16.-17.12.2017 CELOSTÁTNÍ ŽEBŘÍČEK LOB – DEUTSCHER TURNER BUND e.V., SÄCHSISCHER
TURNER-BUNDE e.V. – CARLSFELD ARN SKILIFT (GER) – MAKE IT EASY, TALSPERRE CARLSFELD
Po dlouhé době jsem se rozhodla jet opět na nějaké LOBy.
Tyto se konaly v německém Carlsfeldu v Krušných horách. Na
cestu jsme se vydali už den předem, abychom se mohli před
závody pořádně prospat. Byli jsme ubytovaní v Horní Blatné,
nacházející se poblíž hranic. Bohužel jsem před závody byla na
běžkách kvůli nedostatku sněhu pouze jednou, a proto jsem od
sebe ani neočekávala nějaké dobré výsledky. V sobotu se běžela
krátká trať. Na začátku mi chvíli trvalo, než sem se srovnala
s touto jinou mapou, než na kterou jsem zvyklá, ale poté už to
celkem šlo. Nejhorší byl však závěrečný úsek, kde se nacházel
velmi hluboký sníh, v němž se nedalo vůbec jezdit, především do
kopce to strašně klouzalo. Ale nakonec jsem nějak dojela. Výsledek sice nebyl nejlepší, ale
mohlo by to být i horší, takže jsem byla spokojená. Odpoledne jsme se ještě rozhodli, že si
půjdeme zaběžkovat v okolí našeho ubytování. Cesta začínala přes pole, avšak dovedla nás na
pěkně upravenou trasu, kde jsme se projeli a opět jeli zpět. Večeři jsme si dali v místní
restauraci.
V neděli jsme opět vyrazili do Carsfeldu, kde se tentokrát jela klasická trať. Byla jsem
z předchozího dne celkem unavená, takže jsem nejela zas tak rychle, jak bych chtěla, ale jsem
ráda, že jsem to dojela a doufám, že se mi příště bude dařit lépe.

VENDY RŮŽIČKOVÁ

18.12.2017

CHRASTAVSKÁ HADICE

Čekal nás poslední trénink roku 2017. Co zase vymyslet, abychom se neopakovali, aby
to bylo jednoduché pro děti a taky trochu těžší pro mládež a dospělé? Loni se nám osvědčil cíl

na hřišti u školy a tak jsme ho tam ponechali a z
toho vyplynulo využití letošní mapy Chrastava
sever. A aby to nebylo tak jednoduché, mapu
jsme trošku vystříhali a vytvořili jsme z ní hadici –
Chrastavskou hadici. Účastníci měli možnost si
vybrat mezi krátkou a delší variantou trati. Sešli
jsme se v 5 hodin odpoledne na chrastavském,
vánočně vyzdobeném náměstí a odtud jsme
postupně vypouštěli zájemce na trať. Docela
mrzlo, ale bylo jasno, nebe plné hvězd, nádhera.
V cíli už hořel oheň, byla tam Marie, Josef,
králové a několik živých Ježíšků. Stromek u ohně
byl ozdobený a pod ním bylo spousta dárečků, co
děti připravily. Taky se tam objevilo nějaké
cukroví a hlavně každému příchozímu z tratí jsme
zpívali koledy a vánoční písně. Jelikož však byla
opravdu velká zima a ani oheň, ani zpěv, ani
dárečky dostatečně nerozehřály promrzlé oudy
dětí a rodičů, pomalu se začali postupně, s
přáním krásných Vánoc, vytrácet, až jsme tam nakonec zůstali sami - Kašíci a Kryšpíni. Uhasili
jsme oheň, Ruda s Evou sebrali ještě nějaké kontroly a taky jsme zamířili k domácím krbům.
Škoda, že se neutrhli někteří jiní klubáci a nepřišli se společně s námi rozloučit s rokem 2017 a
zaběhnout si na Chrastavské hadici.

PAVLUŠKA VOKÁLOVÁ

26.12.2017 16. MISTROVSTVÍ SVĚTA V HALOVÉM OB 2017 – SOK TURNOV, OOB TJ TURNOV –
TURNOV – SPOJENÉ TURNOVSKÉ
Štědrovečerní řízky a božihodová husička už pomalu slehávala, ale přesto jsme se
rozhodli pomoct trávicímu traktu pohybem. K tomu jsme si vybrali tradiční vrcholnou IOF událost
– mistrovství světa v halovém OB. Po krátké pauze (v roce 2016 se mistrovství nekonalo) se
v Turnově opět sešlo na stovku nadšenců. Atmosféra byla jako vždy skvělá a spojené prostory
sportovní haly a sokolovny byly připraveny, aby ověřily připravenost všech.
Závod měl dvě kola. První kolo s přímým postupem 17ti kontrol se dalo v nejrychlejším
čase uběhnout za 7 minut. V takovémto případě mi to vítěz natřel o dalších 6 minut. Má drahá
polovička učinila rozhodnutí si onen trip užít a vydržela bloudit 29 minut. Naše výsledky se
promítly i v druhém kole (scorelauf), kde se startovalo handicapově, a tím nám o fous (a
Kryšpínův knír) unikly pozice na bednách. Do nového roku jsme si dali předsevzetí, že příště
budeme rychlejší a Vám všem přejeme správný směr a rychlý krok.

VOJTA VOKÁL

31.12.2017

SILVESTR U IGLÚ

Úderem 14té hodiny začala pro chrastavské orienťáky a jejich kamarády silvestrovská
půlnoc. Slavnostní přípitek přednesl jako už po mnohokráte předseda KB Zdeněk, ochotní
pomocníci vyrazili špunty z láhví, desítky natažených rukou držely kalíšky, aby ani kapka
léčivého moku nepřišla nazmar. Eva rozdala přítomným šupiny, aby měli po celý příští rok plné
peněženky, Jarka rozdávala pro jistotu pytlíky s čajem, kdyby náhodou tu naditou peněženku
někdo ztratil, děti se šly klouzat.
A to vše je pravda pravdoucí, dosvědčit to může obrovské sněhové iglú, a taky rozhledna
Královka, stojící opodál.

DALŠÍ ČINNOST TELEGRAFICKY
♦

Po zimním spánku se budeme připravovat na nedělní SAXBO, závod bude zařazen do
oblastního žebříčku, trať bude krátká na nové mapě, kterou připravil profesionální mapař
Petr Uher. Ředitelkou závodu je Zuzka Hradcová, hlavním rozhodčím Petr Kadavý a
stavbu tratí si vzal na svá bedra Pavel Pachner.
A ještě termín – 22.4.2018, v sobotu 21.4. na stejném místě proběhne sobotní etapa pod
patronací německých přátel. Bude to prodloužené middle mimo oblastní žebříček.

♦

Na jaře nás čekají dvě soustředění. To velikonoční „veteránské“ proběhne ve
Ferdinandově u Hejnic na severní straně Jizerek (někteří mladší pojedou patrně s TSM
do Černé Vody), jarní dětské soustředění se uskuteční 11.-13. května ve Stráži pod
Ralskem (součástí bude i účast na oblastním žebříčku, který pořádá liberecká Slavia).

ZPRÁVIČKY
GRATULACE
Pozor, pozor, začíná přehlídka našich nejúspěšnějších borkyň a borců v roce 2017!
Na molo postupně vystupují
Katka Kašková – potlesk,
Zuzka Šaffková, - potlesk,
Týna Matyášová – potlesk,
Domča Pachnerová – potlesk,
Vendy Růžičková – potlesk,
Sofi Tomanicová – potlesk,
tak tu hezčí část přehlídky máme za sebou, teď jdou na molo
svalovci
Jirka Bek - potlesk,
Matěj Galbavý – potlesk,
Kája Březina – potlesk,
Filip Kučera – potlesk,
Vojta Matyáš – potlesk.
Fanfáry končí, vyznamenaní přebírají ceny a uklání se nadšenému publiku. CVAčko bouří,
posléze se uklidňuje a může nerušeně pokračovat členská schůze klubu.
A když už jsme u fanfár a potlesku, tak si představíme několik únorových a březnových
oslavenců:
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

Kulatiny tentokrát oslaví Alenka, Blanka, Honza Č. a Monča. Konec představování, teď už
čekají jen a jen bujaré oslavy.

AUTOR OBÁLKY
Obálku připravila Pavluška, která využila Tomanicovu dýni a fotku. Chybí mi další obálky,
zásobník je prázdný, své návrhy můžete předávat kdykoli a v jakémkoli množství, Chacháček je
nesmrtelný.

PŘÍJMY A VÝDAJE
VV-ČSOS schválil na svém zasedání příspěvky pořadatelům za kvalitu uspořádaných závodů
OB v roce 2017. Náš klub dostal za M ČR v Raspenavě příspěvek nejvyšší ve výši 46 400,- Kč.
A jak dopadlo naše mistrovství po finanční stránce se pokusí Pavluška připravit do volné
přílohy.

ÚKLID V PENĚŽENCE
Věříme, že už jste si odpočinuli po vánočním finančním maratonu a určitě vám v pokladničce
ještě něco zbylo. Abychom vám aspoň trochu pomohli odlehčit peněženky, bude Pavluška do
15.3.2018 vybírat členské příspěvky, jejichž výše se už mnoho let nemění. Pro jistotu to radši
ale připomeneme.
LOB
MTBO
OB

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

Lze posílat i na účet 78-6166800267/0100.

KAM VYRAZIT V LÉTĚ?
CENA STŘEDNÍ MORAVY 2018
29.6.-1.7.2018 – SK Prostějov - Suchý

VETERAN CUP-OPEN 2018
6.-8.7.2018 – OOB Vamberk, OB DDM Kostelec nad Orlicí - Brumbárov
H.S.H VYSOČINA CUP 2018
13.-15.7.2018 – SK Chrast – Lipnice nad Sázavou
GRAND PRIX SILESIA 2018
20.-22.7.2018 – POBO Opava – Přerovec – přihl. do 31.5.2018
ŠUMPERSKÝ DIVOČÁK 2018
27.-29.7.2018 – KVS Šumperk – Moravský Karlov
RUMPÁL 2018
3.-5.8.2018 – TJ Slovan Luhačovice - Luhačovice
RUMCAJSOVY MÍLE 2018
11.-12.8.2018 – Sportcentrum Jičín - Valečov
PĚKNÉ PRÁZDNINY S OB V ČESKÉM RÁJI 2018
24.-26.8.2018 – OOB TJ Turnov - Branžež
CENA VÝCHODNÍCH ČECH 2018
31.8.-2.9.2018 – OK 99 Hradec Králové - Radvanice
WEST CUP 2018
31.8.-2.9.2018 – Nejdek Orienteering - Nejdek
Do letních aktivit lze zařadit i krčkovické tábory

- 30.6.-12.7.2018 pro větší děti
- 14.-21.7.2018 pro menší děti (1.-4.třída)

NEJLEPŠÍ SPORTOVCI ČR 2017
Vyhlášení proběhlo tentokrát v Luhačovicích a výjimečně jsme se na stupně vítězů nedostali.
Tak snad příště.
Nejlepší orientační běžec (OB) 2017:
1.
2.
3.
4.
5.

Král Vojtěch
Horčičková Vendula
Nykodým Miloš
Šedivý Jan
Knapová Jana

SK Severka Šumperk
OOB TJ Slovan Luhačovice
SK Žabovřesky Brno
SK Praga
OK Lokomotiva Pardubice

180 bodů
140 bodů
81 bodů
75 bodů
45 bodů

Nejlepší lyžařský orientační běžec (LOB) 2017:
1. Laciga Radek
2. Rost Hanna
3. Hančová Petra

TJ Slovan Zdravotník Praha
SKOB Zlín
OOS TJ Spartak Vrchlabí

27 bodů
16 bodů
13 bodů

Nejlepší orientační jezdec na horských kolech (MTBO) 2017:
1. Bogar Kryštof
2. Tichovská Martina
3. Ludvík Vojtěch

OK Jiskra Nový Bor
USK Praha
TJ Stadion Nový Bor

47 bodů
35 bodů
15 bodů

Nejlepší sportovec Trail-O (TOB) 2017:
Kosťová Jana (PARA)
Kurfurst Pavel (OPEN)

OO SKV Praha
VŠTJ SF Praha

Nejlepší junior (OB) 2017:
1. Janošíková Tereza
2. Sýkora Vojtěch
3. Vandas Daniel

SOB Olomouc
OOB TJ Slovan Luhačovice
OK 99 Hradec Králové

108 bodů
63 bodů
33 bodů

OOS TJ Spartak Vrchlabí
TJ Slovan Karlovy Vary
KOS TJ Tesla Brno

35 bodů
19 bodů
6 bodů

TJ Slovan Karlovy Vary
SKOB Zlín
TJ Stadion Nový Bor

47 bodů
24 bodů
19 bodů

OK 99 Hradec Králové

16 bodů

KOS Slavia Plzeň

12 bodů

KOS Slavia Plzeň

16 bodů

Nejlepší junior (LOB) 2017:
1. Starý Ondřej
2. Kubínová Veronika
3. Hlaváč Ondřej
Nejlepší junior (MTBO) 2017:
1. Kubínová Veronika
2. Králová Vilma
3. Ludvík Matyáš
Nejlepší dorostenec (OB) 2017:
1. Metelka Ondřej
Nejlepší dorostenec (LOB) 2017:
1. Hašek Jan
Nejlepší dorostenec (MTBO) 2017:
1. Hašek Jan
Uvedení do Síně slávy 2017:
Matějů Ivan
Cigoš Evžen

VÝSLEDKY ZE SVĚTOVÝCH AKCÍ
SVĚTOVÝ POHÁR V LOB – 26.11.-3.12.2017 – YLLÄS, FINSKO

Sprint
Ženy

1. Koskela (FIN) 12,12, 2. Kechkina (RUS) 12,15, 3. Alexandersson (SWE) 12,20,
21. Šimková 14,08

Muži

1. Lamov (RUS) 13,37, 2. Kiselev (RUS) 13,42, 3. Belomazhev (BUL) 13,44, 21.
Škoda 14,52, 27. Horvát 15,20, 30. Laciga 15,45

Krátká trať
Ženy
Muži

1. Lamov (RUS) 42,56, 2. Moholdt (NOR) 43,21, 3. Gorlanov (RUS) 43,46, 14.
Škoda 46,25, 23. Horvát 49,20, 26. Laciga 49,50

Klasika
Ženy
Muži

1. Alexandersson (SWE) 39,35, 2. Kechkina (RUS) 40,09, 3. Kravchenko (RUS)
42,12, 23. Šimková 51,01

1. Alexandersson (SWE) 97,08, 2. Kechkina (RUS) 98,03, 3. Trapeznikova (RUS)
103,00, 21. Šimková 135,10
1. Lamov (RUS) 100,23, 2. Schnyder (SUI) 100,58, 3. Hammarberg (SWE) 101,07
22. Škoda 111,26, 26. Horvát 114,29, 27. Laciga 119,22

VOLNÉ PŘÍLOHY
♦

Pavluška se pokusí předat informaci na základě dodaných dokladů, jak dopadlo letošní
M ČR po finanční stránce.

♦

Ekonomická pravidla se pro letošek nezměnila, přesto pro připomenutí je máte v příloze.

♦

Vojta Vokál zapůjčil mapu z letošního „mistrovství světa v halovém OB“, které proběhlo
opět v Turnově.

ZAJÍMAVOSTI
ČEŠTINÁŘSKÉ POSEZENÍ č. 26 TROCHU JINAK, ASI I DELŠÍ NEŽ OBVYKLE
Osnova: 1. Úvod
2. Stať
3. Závěr
AD 1 (pro děti - z latiny: k bodu jedna):
BEZ KOMENTÁŘE
AD 2: (rovnýma nohama do článku Jóna Kalmana Stefánssona: LETNÍ SVĚTLO, A PAK
PŘIJDE NOC – rok 2005)
Ještě existují lidé, kteří jsou ochotni psát dopisy. Čímž míníme psát postaru: napsat
perem na papír nebo je vyťukat do počítače a potom vytisknout, vložit do obálky a jít na poštu, i
když adresát dopis dostane nejdřív příští den, většinou později. Neznamená to bláhově lpět na
zmizelém světě, konzervatismu, foukání do vychladlých uhlíků? Zvykli jsme si na rychlost,
člověk vyťukává slova do počítače, zmáčkne klávesu a slova jsou v cíli. Tomu se říká moderní
tempo. Tak na co posílat dopisy poštou, na takové hlemýždí tempo nemáme trpělivost - nebo
proč používat bryčku, když vlastníme auto? Slova v počítači mají tu vlastnost, že zmizí, změní
se v nic. Uzavřou se ve starých souborech, vymažou se, když nám počítač vyplivne a naše
myšlenky a nápady se vypaří do vzduchu. Za sto let, natož za tisíc, nebude nikdo vědět, že

jsme existovali. Mělo by nám to být samosebou jedno, žijeme tady a teď, a ne za sto let, ale
jednoho dne někde narazíme na staré dopisy, posedne nás nějaký démon, najednou máme
pocit, že jsme objevili vlákno, které se od nás odvíjí do minulosti, a řekneme si, tohle je vlákno,
co spojuje náš čas s časy minulými:
LONDÝN 28. KVĚTNA 1759
Vrať se honem domů z té pitomé války, přijeď hned a zahřej má ňadra. Bez tebe jsem nic,
jsem ztracena.
Dopisy, které si posíláme e-mailem, se za několik málo dní změní v nic, a to pomyšlení, ten
pocit nás hryže, připadá nám, že jsme přetrhli vlákno, vede k nám a nepokračuje dál, vytváříme
prázdno, které nikdy nebude zaplněno. Chceme ukázat důvěru především vlastní době, a ne
nějaké pomyslné budoucnosti, ale přesto v nás hryže svědomí, jako bychom páchali zločin,
ostatně pěstovat si černé svědomí nám jde výborně. Máme černé svědomí z toho, že dost
nečteme, že málo mluvíme s přáteli, trávíme příliš málo času se svými dětmi, se starými lidmi.
Jsme v nepřetržitém pohybu, místo abychom si sedli a poslouchali, jak prší, vypili si v klidu
šálek kávy, zahřáli ňadra. Nepíšeme nikdy dopisy…
AD 3:
S MÝM KOMENTÁŘEM
Po přečtení tohoto úryvku jste se také zamyslili, jaké je to s vámi, jaký máte názor, souhlasíte?
Psané slovo je dané slovo. Jsem ráda, že existuje rodina VOKÁLOVA, ale hlavně JIRKA
KRYŠPÍN, kteří se podílejí na vzniku klubových Chacháčků a Ročenek od r.1995, tj. rok
založení OK CHA. Od té doby Kryšpín a spol. vydávají ročně 5krát Chacháček a 1krát
Ročenku. Máme tak zaznamenanou písemně celou historii OK CHA (vzpomínky, fakta…).
Vás někdy otravuje, že máte dodat příspěvek, ale vaše slova se zaznamenají. Kdyby ne, věděli
byste někdy po tolika letech, když paměť už tolik neslouží a navíc jste to třeba neprožili, že se
udělovalo Chacháčkovo pero, nebo že někdo (viď, Kašíku) po prohraném závodě s K.K. bude
muset koupit druhého aljašského malamuta? A kde mohl pro naši starou kamarádku Majku
vytáhnout Kryšpín základní informace o všech velikonočních soustředěních? Víte, že v roce
1999 (Nemám se podívat do Kryšpínova Chacháčku, jestli je to přesně?) jsme jako první
v České republice při SAXBU použili pro všechny kategorie SportIdent? Mohla bych pokračovat
dál. Nechci, já vím, že se mohu obrátit na všechny vydané Chacháčky a Ročenky od Vokálů a
odpověď tam najdu.
Rodino Vokálů (Jirko, Pavluško, Vojto, Štěpánko), ale především TY – KRYŠPÍNE DĚKUJEME ZA TA LÉTA DŘINY A PŘEJEME MNOHO SIL DO DALŠÍHO VYDÁVÁNÍ. ČEKÁ
VÁS JEŠTĚ SPOUSTA PRÁCE, ALE MÁ TO CENU.

EVA KAŠKOVÁ A SE MNOU URČITĚ MNOHO DALŠÍCH
P.S.: Úkol pro zájemce (každý účastník se správnou odpovědí bude odměněn) – KDO vydal
knižně DOPISY OLZE? Stačí jedno jméno. Děkuji. Eva
P.P.S.S.: Našli se takoví čertchmanti, kteří zaslali Evě řadu čertovských obratů a byli řádně
čertovsky odměněni.

ZAJÍMAVOSTI Z O-NEWS
Na konci roku 2017 jsme se hlásili do výběrového řízení na uspořádání mistrovství ČR
v nočním OB v roce 2019 v prostoru naší starší mapy Sviňské skály. Bohužel jsme neuspěli a
zde máte výsledek:

KALENDÁŘ 2019: VŠECHNA MČR V ČECHÁCH
(Informace z 26.11.2017)
Na pátečním zasedání Soutěžní komise sekce OB ve Šternberku bylo rozhodnuto o
některých celostátních závodech v roce 2019. Její členové na večerním jednání rozhodli,
že žádné MČR tentokrát nebude přiděleno na Moravě. Kdo tedy uspěl?
MČR v nočním OB
Ze dvou možných adeptů byl vybrán klub z Východočeské oblasti. OK Slavia Hradec Králové
uspořádá první MČR v roce 2019 mezi obcemi Boháňka, Skála, Lhotka a Rohoznice. Závodníci
mohou očekávat středně členitý podhorský terén v nadmořské výšce 280-420 m n. m. s řadou
terénních tvarů. V okolí plánovaného centra závodů se nacházejí pozůstatky po těžbě pískovce,
celý prostor je protkán hustou sítí komunikací a proměnlivou průběžností porostů.

Ukázka mapy prostoru
MČR ve sprintu a sprintových štafet
Na tento dvojzávod kandidoval pouze jediný kandidát – OK Lokomotiva Pardubice. A uspěl.
Sobotní MČR ve sprintu, které bude jednokolové, se odehraje v Čáslavi. Toto desetitisícové
město založené v roce v roce 1264 za vlády Přemysla Otakara II. nabízí rozmanitý terén – staré
město, park pod hradbami, lesopark Vodranty. Na závodníky čeká i částečně sídliště a rodinné
domky. O den později uspořádá stejný oddíl MČR sprintových štafet přímo v Pardubicích. Tratě
povedou sídlištěm a zelení s vodními prvky města Pardubic, obecně se jedná o rovinatý terén.
Zhruba třetinu prostoru pokrývá mapa Labe 2007.
MČR na krátké trati
Nejvíce hlasů od členů komise dostala kandidatura oddílu OOB TJ Lokomotiva Trutnov. A
závodníky rozhodně bude čekat zajímavý terén, který se nachází v nadmořské výšce 410-632
m n.m. mezi obcemi Markoušovice, Sedmidomí, Bohuslavice, Poříčí a Lhota. Plochá náhorní
plošina se střední hustotou cest plná vegetačních detailů a roztroušených kamenů padá
směrem na sever a na západ do prudkých kamenitých až skalnatých svahů. Jedná se o
převážně jehličnatý les různého stáří, což je společně se skalní hranou ideální terén pro
náročný middle s častými změnami tempa i charakteru závodu. Mapu bude připravovat zkušený
Zdeněk Sokolář, tratě postaví český reprezentant Jan Petržela.
MČR na klasické trati
Po třech letech se celostátní závod vrací na Jablonecko. Místní OOB TJ Tatran Jablonec uspěl
v kandidatuře na MČR na klasické trati, kterou uspořádá v okolí Janova nad Nisou a
Bedřichova. Pořadatelé chystají tratě v náročném a velmi členitém jizerskohorském terénu s

řadou kamenů, skalek a kupek. V prostoru se nachází relativně velká hustota komunikací. V
tomto terénu se běželo v dubnu 2002 MČR na dlouhé trati (muži v kategorii H21 běželi tři
okruhy a museli třikrát vybíhat strmou sjezdovku). Mapa z tohoto roku nese název Maliník,
později zde proběhla řada oblastních žebříčků.

Ukázka mapy prostoru
MČR štafet a družstev
Po téměř 15 letech se závodníci vrátí do prostoru severně od Tisu u Blatna, kde SK Praga
uspořádá poslední MČR v roce 2019 – MČR štafet a družstev. Prostor byl použit pro tréninkové
účely při MS v OB 1991, poslední celostátní závody se zde konaly v roce 2004. Oproti
předchozím závodům navíc pořadatelé připravují více než dva kilometry čtvereční dosud nikdy
nezmapovaného prostoru Liščích skal a Čertovky. Poslední vydanou mapou, která pokrývá dvě
třetiny prostoru MČR štafet a družstev, je Jelení skok. Terén je porostově různorodý. Obsahuje
jak dobře průběžný vysoký les, tak les se sníženou viditelností. V terénu se vyskytuje velké
množství různorodých situačních detailů (balvany, skály, kupky, prohlubně), které nabízí dobrý
základ pro stavbu štafetového závodu a od závodníka vyžadují precizní čtení mapy.

Z OLYMPIJSKÝCH PARKŮ JE FESTIVAL A ORIENŤÁK NEBUDE CHYBĚT
(Jan Picek, 7.12.2017)
Projekt Českého olympijského výboru „Olympijské parky“ září na mezinárodní sportovní
scéně – a již v únoru 2018 se v Brně a v Ostravě uskuteční jako Olympijský festival. Příští
rok už bude podruhé zařazen orientační běh a tentokrát nově i lyžařský orientační běh.
„Mezinárodní olympijský výbor se inspiroval naším projektem a v jednotlivých
evropských zemích ho do života uvádí jako Olympijský festival. Jsme rádi, že už pro hry
v Pchjongčchangu bude Česká republika jeho součástí,“ říká Jiří Kejval, předseda Českého
olympijského výboru. Olympijský festival by měl proběhnout také ve Francii, Itálii a
Slovinsku. Před necelými čtyřmi lety, při příležitosti zimních her v Soči 2014, vyrostl první
olympijský park v Praze – na Letné ho navštívilo 400 tisíc lidí. Do Rio-parků, které se v srpnu
2016 uskutečnily na Lipně, v Ostravě, Pardubicích a Plzni, přišel milion fanoušků. Tato čísla
zaujala sportovní veřejnost, včetně Mezinárodního olympijského výboru, který nyní projekt pod
značkou Olympijských festivalů zaštiťuje celosvětově za podpory Asociace národních
olympijských výborů.
Orientační běh byl v roce 2016 prezentován poprvé, a to v Lipně nad Vltavou, Pardubicích a
Ostravě. Na Lipně po dobu 8. – 17. 8. na stanovišti pod lanovkou na Kramolín mimo areál
olympijského parku bylo připraveno orientační bludiště a nově otevřené 2 areály pevných
kontrol Lipno a Marta, které zůstaly i po ukončení Olympijského parku. Za zmínku stojí také dvě
sprintové exhibice v Lipně a Frymburku, kam přijel také štáb České televize, aby připravil
reportáž pro vysílání Studia Rio-Lipno. V Pardubicích byl orientační běh od 6. do 21. 8. Pro
návštěvníky bylo připraveno bludiště, v Tyršových sadech a na zámku pak 10 kontrol na mapě

Zámek a veřejný závod. Olympijský park Pardubice zaznamenal velký zájem veřejnosti, za
úspěchem stojí dobrá spolupráce města a organizačního výboru. V Ostravě byl orienťák sice
jen 5 dnů, ale i tak patřil mezi oblíbené sporty. S dobrou odezvou se setkal závod pro veřejnost
s vyhlášením na Masarykově náměstí v centru města.

Sportoviště v roce 2018 v rámci Olympijského festivalu Brno vyrostou v únoru v pavilonu Z
Výstaviště Brno a v jeho okolí. Bude zde orientační labyrint, kde si každý návštěvník může
zkusit jednoduchý orienťák – vidí kontroly, ale je náročné se k nim dostat. K tomu by mu měla
pomoci velice podrobná mapa. Tento labyrint bude v Brně po celou dobu OH v
Pchjongčchangu. V neděli 11. února bude navíc probíhat v okolí brněnského Výstaviště Zimní
liga, která bude otevřena pro orienťáky i neorienťáky. V Ostravě bude centrem olympijského
dění Ostravar aréna a její okolí. Na Masarykově náměstí vyroste „korejská vesnička“ a
program Olympijského festivalu se přenese také do čtyř horských středisek: Bílé, Mostů u
Jablunkova, Karlova pod Pradědem a Kopřivné pod Pradědem. Právě v Mostech u Jablunkova
bude možnost si o víkendu 17. – 18. února vyzkoušet premiérově lyžařský orientační běh. Hned
o týden později bude podobná akce realizovaná i v Karlově pod Pradědem. Kromě ukázky
LOBu zde bude i malý závod v lyžařském orientačním běhu, který bude přístupný pro širokou
veřejnost.

Z NAŠEHO ARCHÍVU
Už i v roce 1995 jsme znali pojem „kufrování“. Důkazem je příspěvek od Zuzky Šaffice
v Chacháčku č. 4/1995.

3.6.1995
OBLASTNÍ PŘEBOR NA KRÁTKÉ TRATI – SEVEROTUK ÚSTÍ NAD LABEM – HORNÍ
VYSOKÉ – 726 m n. m.
SEDMDESÁTIMINUTOVÝ SPRINT
Je hodně orientačních běžců, kteří proběhnou les tak rychle, že jejich
propocená trička a zablácené boty za to ani nestály. Jsou dokonce tací, a
raději Kašíka jmenovat nebudu, kteří se dokonce diví, jak je vůbec možné
strávit na trati dlouhé 2,5 km 78 minut a 40 vteřin. Je to možné a je to
dokonce jediný způsob, jak si skutečně závod „užít“. A tak, chcete-li se
mapařsky „vyřádit“, proběhnout se nikde nekončícím bludištěm cest,
odhalit dosud neobjevená zákoutí skalnatých strání a strží či pocítit
příjemné mrazení při pomyšlení, zda ještě někdy uslyšíte lidské hlasy, pak pečlivě prostudujte
následující zásady:
1. Jestliže ihned po startu zjistíte, že jste se ocitli na louce, která v mapě není, věřte vždy
mapě a bez meškání začněte hledat les, kterým jste původně měli běžet, ať je kde je!
Zabere to sice trochu času, ale posléze se vám nějaký ten les podaří objevit. Sice tam
kontrolu nenajdete, ale za to jste v lese a ne na louce. (A to mi prosím trvalo pouhých 20
minut!)

2. Když vás pak nějaký dobrák konečně na první kontrolu dovede, okamžitě odběhněte,
abyste nenalákali soupeře, nejlépe opačným směrem! (Tuto strategii jsem úspěšně
použila a skutečně mě nikdo nenásledoval!)
3. Důležité je vždy vědět, kde jste! Je chybou, jestliže usilovně studujete mapu. V tomto
případě je nejlépe použít známou metodu „pokusu a omylu“. (Tuto zásadu jsem mohla
ověřit již na třetí kontrole!)
4. Pokud přesně víte, kde jste a popis kontrol říká „severní pata kamene“, začněte
pročesávat kamenné pole systematicky, nejlépe ve směru běhu a posléze zpátky.
Nemůžete pak kontrolu minout, protože za jedním z těch pitomých 20ti balvanů být musí!
(A byla. Našla jsem ji již za pouhých 10 minut!)
5. Pozor na křižovatky cest. Nejste-li si jistí, že jste na té „své“ křižovatce, jsou dvě základní
pravidla, jak tuto situaci vyřešit. V prvním případě je výhodné zeptat se všech kolem
běžících a řídit se podle té nejčastěji se vyskytující domněnky. (Toto pravidlo v mém
případě bohužel selhalo, protože všechny statistické údaje, které jsem získala, byly
údajně k ničemu, jak prohlásil Zakouřil, který už běžel kolem potřetí.) Druhé pravidlo je
praktičtější. Proběhněte všechny směry křižovatky až k výraznému bodu na mapě, kde
se jistě zorientujete, např. hospoda, vesnice, přehrada, atd. (V mém případě bylo opět
řešení bleskové, když jsem po několika minutách uslyšela rámus z kempu. Bylo mi jasné,
že jsem blízko cíle, tudíž daleko od kontroly.)
6. Zásada, kterou by žádný orientační běžec neměl opomenout, je zásada „sociálního
kontaktu“. Není nadto prohodit pár duchaplných frází s kolegou, který bloudí, povzbudit
ho, dodat mu odvahy, připojit se k němu a bloudit s ním. (Ani já jsem nenechala
uprskaného mladíčka samotného a svorně jsme se brodili potokem, ze kterého sakra
žádná rýha nevedla.)
7. Pokud ještě po 15ti minutách hledáte rýhu, pak je nejlepší počkat na Vojtu. Zabalte mapu
i buzolu a běžte za Vojtou, ten ví (bůhví jak), kde ta zatracená rýha je.
8. „Sběrka“ bývá často zapeklitou záležitostí. Ale i zde vám poradím. Jestliže běžíte ke
sběrce a uvidíte Evu na židli, tak se honem vraťte, protože tím směrem rozhodně není!
Nabíhejte jinými směry a nedbejte fáborků ani ostatních závodníků, řítících se do cíle.
Eva na židli je totiž pořadatelský chyták! (Protože tuto fintu dobře znám, měla jsem
sběrku již na třetí pokus!)

A pak že se v lese nedá běhat 78 minut.

ZUZKA ŠAFFICE
Víte, že se běhaly i rodinné štafety? Hrášci vás o tom přesvědčí.
(Chacháček č. 5/2001)

21.10.2001

RODINNÉ ŠTAFETY – LOKOMOTIVA PARDUBICE – HORNÍ BRADLO – ROUDNÝ

LUSK KAREL ST. A ML., LUSKOVÁ OLGA – HRÁŠCI MODI
Po dlouhé době se nám zachtělo (ale hlavně časově mohlo) běhat v rodném kraji.
Rodinné štafety jsme tu běhali asi před třemi lety, a tak jsme to opět zkusili. Byl to již IX. ročník.
Přihlášených štafet bylo okolo 100. Proti minulým (absolvovaným) štafetám byl terén složitější.
Jednalo se o zaříznuté údolí řeky Chrudimky před jejím vtokem do sečské přehradní nádrže.
Skály zde jsou podobné jako u nás, ale z jiného materiálu (Promluví geolog: „Metamorfované
horniny – to je, když na horninu typu liberecká žula pustíte vysoké teplo a tlak, prohnětete a

necháte cca 1 miliardu let vychladnout. Vznikne migmatitická ortorula – to není nic sprostého“) –
samá slída a mech, a tak to ve styku s vodou klouže.
Start závodu byl v 10:00 hromadný. Jednotlivé etapy byly následující: 1. Olinka – 5,43 km
s převýšením 120 m se 17 kontrolami, 2. Karel ml. 2,79 km s převýšením 30m (pro našeho
siláka jako dělané) s 10 kontrolami a 3. Karel st. (rakváč) – 8,48 km s převýšením 185 m a 23
kontrolami.
Olinka byla tak strašně hodná, že když viděla, jak rychlý má postup a jak by nás silně
zdržovala a znervózňovala, tak to zahnula do cíle trochu dřív. Vzhledem k tomu, že oba Karlové
silně toužili jít do lesa ještě za sucha (trochu mrholilo, ale ještě nepršelo), tak jsou za toto gesto
vděční. Karel ml. zbytek Luskovic štafety znervózňoval cholerickou povahou (dokáže roztrhat
mapu a zabalit to). Tato varianta nenastala a předávka staršímu proběhla s krásným časem 38
min. a se všemi kontrolami. Karel st. jako „nejlepší“ vyrazil na trasu cca po 1,5 hodině od startu
– „tušil jsem, že to bude NĚCO, ale že to bude taková sranda, to jsem nevěděl“. Po 300 m od
předávky jsem si utrhl mapu. Mapa byla černobílá kopie, s vynechanými cestami a s bílými
místy (s kontrolou uvnitř). Systém běhu byl azimut a vrstevnice. Dohoda s čekajícím zbytkem
zněla jasně „pokud nepřijdu do 70 minut, pokusím se udělat vše“. Doběhl jsem po 118
minutách.
Běh v jiných krajích je skutečně poučný a zajímavý. Člověk – orienťák si všímá rozdílů
proti vlastnímu běžeckému kraji. Jsme opět o něco moudřejší. Ve skrytu duše doufám, že jako
jeden ze způsobů odbourávat tuky si zvolí Karel ml. tento způsob – zatím jako host.

KAREL LUSK ST.

OKÝNKO KB
ZNAK KB
KB se ve své dlouhodobé historii etabloval takovými náležitostmi, jako jsou vlajka, hymna
v české a anglické verzi (navíc suchozemská i vodní), virtuální razítko a nepsané stanovy,
Památník KB, atd., mnohočetným členstvem neznajícím hranic, sofistikovanou strukturou řízení,
fanklubem, kandidáty, čekateli, mládežnickou základnou, oblečením i s doplňky, atd. Jedna věc
nám však dosud chyběla: znak či erb KB.
I oslovili jsme zkušeného starého heraldika, kterému jsme vysvětlili naši historii a naše
ideje. Starý heraldik si vše pečlivě zapsal a po mnohaměsíční práci nám předložil výsledek.
Znak se nám líbil a tak jsme zaslali starému heraldikovi děkovný dopis s žádostí o vysvětlení a
vyúčtování ceny. Místo odpovědi ale přišlo oznámení, že
starý heraldik zemřel (protože byl starý). Kladem tohoto
oznámení je, že nemusíme nic platit. Naproti tomu velkým
záporem je však to, že vůbec nevíme, co vlastně znak
znamená. Víme jen, že onen zobrazený pták není ani orel
ani orlice. To jsme si v zadání vymínili, protože orla (orlici)
má ve znaku kdejaký blbec. A co ta záhadná písmena? A
proč modrý podklad?
Obracíme se proto na všechny čtenáře Okénka KB,
zda by nám nemohli pomoci s vysvětlením symboliky našeho
znaku. Nejlepší nápady zveřejníme a odměníme z našeho
charitativního fondu Nadace předsedy KB (kterou možná
mezitím založíme). Nápady sdělujte písemně (emajlem)
nebo ústně (orálně), - ale to je bez záruky - členům KB
(nejlépe prokuristovi KB)

MP, PROKURISTA KB

CESTOVATELSKÉ OKÉNKO
Nejdřív jsem se vloupal, ale pak se moje svědomí dovolalo a dovolilo si u autorky zveřejnit její
povídání z blogu.

MADEIRA
Tipy z naší dovolené na Madeiře.

KDY VYRAZIT
Madeira je známá jako ostrov věčného jara. Během celého roku se teploty pohybují průměrně
kolem 18°C. Na jihu ostrova, který je více turistický, okolo 20°C. Hlavní sezóna je zde rozdělená
mezi leden/únor (seveřané) a léto (středoevropané). My jsme vyrazili v půlce října. Výhodou
tohoto rozhodnutí byly levnější letenky, méně turistů a nižší ceny, také jsme si dosyta užili
loňské příjemné české léto bez veder. Takže za nás podzim ideál.

UBYTOVÁNÍ
Od počátku jsme chtěli do soukromí, sterilní hotelové prostředí bez chuti a zápachu není nic pro
nás. Bydleli jsme ve vesničce Madalena do Mar, která je nejslunečnějším místem celého
ostrova. Útulné pokoje, vyhřívaný bazén, letní terasa s kuchyní a milí domácí přesně naplňovali
naše požadavky. Kdo by chtěl kontakt, rádi ho poskytneme.

NAKUPOVÁNÍ
Není zde pravidlem, že v každém městečku/vesnici najdete obchod. Větší nákupy jsme proto
podnikali ve Funchalu či blízkém Ribeira Brava. Ovšem jako všude zde platí, následuj
domorodce - každodenní nákup probíhal na místní pumpě. Pekli zde čerstvé pečivo, podávali
vynikající kávu a měli základní sortiment potravin. Za nás palec nahoru.

JAZYK
Ve větších městech, na památkách či v informačních centrech si vystačíte s angličtinou. Pokud
jste ale cestovatelé, kteří jedou na vlastní pěst a rádi zabloudí mimo tradiční trasy (čemuž
fandíme), připravte se na nechápavé pohledy a úsměvy. Domácí totiž obvykle nerozumí ani
španělštině, která zní a píše se velmi podobně. Alespoň pár základních slovíček, proto
doporučujeme do paměti zapsat.

LEVÁDY
Madeirský fenomén. Zavlažovací kanály vedoucí z deštivého severu ostrova na suchý a teplý
jih. První kanály vznikaly již v 15. století, poslední ve 20. století. Při jejich budování zahynulo
mnoho lidí, ale jejich hodnota je vysoká. Přivádí potřebnou vláhu zemědělcům a zajišťuje
zábavu turistům, kteří na ostrov proudí. Bez projití jediné z ostrova nemůžete odjet.

Levády, madeirský fenomén

DOPRAVA
V hlavním městě Funchalu a okolí lze využít městskou dopravu, která funguje údajně dobře a
levně. My jsme měli na celý náš pobyt pronajaté auto. Byli jsme soběstační a mohli jsme na
místech, kde se nám líbilo zůstat, tak dlouho, jak jsme chtěli.
Řízení na ostrově ale není nic pro začátečníky, místní úzké strmé uličky s kolmými zatáčkami,
nejsou pro fajnovky. Auto jsme bukovali den předem a cena vyšla příznivěji, než s měsíčním
odstupem.

CO S SEBOU
Určitě si nezapomeňte doma kvalitní čelovku (levády vedou často tunely, kde mobil nestačí).
Nepromokavá bunda, pláštěnka a pevná obuv je do hor také nezbytností, neboť počasí se zde
mění během minut. Pro běžce doporučujeme také vhodnou obuv, na ostrově je spousta
krásných trailů. Kdo plánuje zůstat u moře, nemusí si brát nic speciálního :-).

MAPY A TURISTICKÉ ZNAČENÍ
Doporučujeme stáhnout offline mapu od mapy.cz. Všechny turistické trasy zde byly vyznačené a
my jsme se ani jednou neztratili. Na druhou stranu jsme orienťáci a nelpíme na každém detailu.
Nevylučujeme ani koupi klasické turistické mapy.
Značení hlavních tras je velmi kvalitní. Obvykle jdete podle levády po kamenném chodníčku, v
mnoha případech jsou cesty lemované zábradlím/lany. Není se proto čeho bát. Pokud se
ovšem vydáte mimo hlavní proud, je dobré být sebevědomí. Madeira je velmi hornatá a tak
cesta, která z mapy vypadá jako dávačka na pár minut zabere i hodinu. Vyplatí se proto věřit si,
že jdete dobrým směrem :-).

Počasí v madeirských horách může být různé. Vlevo: naše štreka, vpravo: geo.de

LEVADA DO CANICAL - PORTO CRUZ (14,5 KM)
Hned první trasa, kterou Vám doporučíme, není moc známá. Nástupním místem je zastávka na
SZ města Machico. My jsme trasu běželi a byl to jeden z nejhezčích zážitků. Měli jsme tu
výhodu, že nás Pavlovi rodiče vyhodili na jedné straně a pak nám šli naproti z cíle, kde
zanechali auto. Trasu lze ale zvládnout i s pomocí MHD z Funchalu či taxi službou (pro skupiny
nad 6 osob se vyplatí).

Trasa Machico - Porto da Cruz, Zdroj: mapy.cz
Ze zastávky se vydáme podle Levady do Canical. Cesta příjemně ubíhá, proplétá se mezi
domky, kde potkáte spoustu místních, kteří před svými domky nabízí občerstvení ve formě
prostřených plátýnek/bedýnek s ovocem. Nikdo u nich nesedí, kdo má chuť zaplatí příslušnou
částku a obslouží se sám.

Po překřížení trasy Vereda do Larano vzhůru do sedla Boca do Risco. Cestou se dají
pozorovat terasovitá políčka se zeleninou a všudypřítomné umečené kozy. Výhled z vrcholku
sedla vyrazí dech, je to taky parádní místo na oběd. Moře burácí a pod nohama je 300 metrový
sráz. Následuje pohodová cesta po vrstevnici, která končí nad úžasným městečkem Porto da
Cruz. Mají tu jednu ze tří funkčních rumáren, volně přístupný bazén s mořskou vodou a výborné
bistro.

LEVADA NOVA A MUINHO (8 KM)
Tyto dvě levády tvoří hezký okruh, je na nich i krátký tunel, který je vhodný jako aklimatizace a
zkouška, zda vůbec budete moc do nějakých delších. Nástupním místem je Ribeira de Caixa,
na začátek levády vedou ukazatele. Odtud se vydáte pěkně po rovince vedle levády, přes

políčka místních. Na zídkách určitě potkáte vyhřívající se ještěrky, a pokud začnete horní
levádou, na konci tunelu Vám vyrazí dech nádherný vodopád.

Dvě levády v okolí Ponta do Sol, Zdroj: mapy.cz
Následně překonáte údolí, kde jsou i kamenné stoly vhodné k posvačení/obědu. Údolí tvoří
obrovské koryto řeky s gigantickými balvany z hor. Voda tu v případě deště musí mít obrovskou
sílu. Dál pokračujete zpět podél starší pralesní levády, která končí u kostelíka Lombada.
Pokud chcete poznat místní, zajděte si ještě do "nálevny". Stařenka za pultem sice neumí
anglicky, ale vše prodává za 1 Euro a u toho stíhá sledovat telenovelu v TV. Kávu i pálenku má
vynikající. Výlet jsme spojili ještě s návštěvou proslulého Camara do Lobos (turistika hadr,
můžete vynechat) a vyhlídky Cabo Girao (doporučujeme).

LEVADA DE JANELA A PORTO MONITZ (15,3 KM)
Zase jsme využili své výhody rozdělení naší skupiny. Nechali jsme se vyhodit na náhorní
plošině kousek od kempu Fonte de Bispo a následně se 1,5 hodiny spouštěli na dno hlubokého
údolí. Čekal nás téměř dva kilometry dlouhý tunel. Šli jsme ho 16 minut a bylo to docela
dobrodružství. V půlce ze skály tryskala voda, nešlo vidět ani na jeden konec a mě bylo ouzko.
Ale zvládli jsme to. Následně se opět pokračuje pohodovým tempem podél levády, skrz kratší
tunely, kolem vodopádů (tehdy bohužel vyschlých) až do eukaliptových hájů, které omamně
voní. Leváda končí u vyhlídkové restaurace Lagoa.

Levada de Janela, zdroj: mapy,cz

My jsme poté sjeli k v lávovým jezírkům v Porto Monitz. Za vstupné 1,5 Eura můžete využít
převlékárny se sprchou a krásné koupaliště, odkud se dá pozorovat bouřlivé moře či zajít na
drink. Až později jsme se dozvěděli, že šance na koupání je 50:50, neboť často jsou vlny tak
velké, že by koupající se spláchli do moře.

NÁRODNÍ TRASA PICO DO AREIRO- PICO RUIVO (12 KM)
Úvodním výletem našeho pobytu byla slavná trasa na nejvyšší horu Madeiry Pico Ruivo (1862
m.n.m.). Počasí sice bylo hodně střídavé (ráno mlha, poté sluníčko a následně šplouchanec) a
trasa jednosměrná, takže jsme ji museli jít dvakrát, přesto jsme byli nadšeni a rozhodně ji
doporučujeme. Parkovat lze zdarma na Pico do Areiro, kde lze po návratu zajít i na kávičku a
zákusek bez vysokohorské přirážky. Za hezkého počasí to ovšem musí být ještě větší pecka.

SAO LAURENCO (9 KM)
Posledním tipem je další klasické místo Madeiry - poloostrov Sao Laurenco. Naprosto se
vymyká zbytku Madeiry, neboť je většinu roku suchý a bez vegetace. O víkendu bývá
parkoviště plné už ráno, přivstaňte si nebo využijte hromadnou dopravu.

Poloostrov Sao Laurenco, zdroj: mapy.cz
Určitě si s sebou zabalte dost vody, plavky (modré kolečko označuje pláž) a také se psychicky
připravte na všudypřítomné ještěrky. Lezou po botách, kamenech a mají moc rády ovoce.
Pokud někam hodíte zbytek banánu, do pěti minut tam budete mít celou kolonii.

A DÁL?
Líbilo se nám i ve vesnici Santana s tradičními domky, u majáku Ponta do Pargo, ve vesničce
Ribeira de Janela, jeskyních Sao Vicente i ve Funchalu (staré město, kavárny, botanická
zahrada). Doporučena nám byla též trasa Caldeiro Verde, kterou už jsme bohužel kvůli počasí
nezvládli. Naopak bychom se příště vyhnuli turistickým lákadlům Camara de Lobos, Curral das
Freiras nebo centru levád v Rabacalu, kde jsme i za deště zažily štrůdly turistů.
A ještě něco pro gurmány:

ESPETADA /ESPADA
Dva stejně znějící, ale odlišné pokrmy. Espetada je grilované hovězí maso, které se tradičně
připravuje na otevřeném ohni napíchané na vavřínové větvi. My jsme měli tu čest ochutnat tohle
jídlo přímo od našich domácích s jejich přáteli. Pro masaře a masařky lahoda.
Espada je smažená ryba tkaničnice, tradičně podávána s grilovaným banánem. Její maso je
bílé a lahodné. Pro ochránce přírody a slabší povahy, jídlo ovšem nedoporučuji. Svou černou
barvu a vypoulené oči ryba získává prudkou změnou tlaku při výlovu. Normálně je totiž stříbrná
a žije v kilometrové hloubce moří.

A nemůžu zapomenout na tekutý madeirský poklad ponchu. Jedná se čerstvý ovocný drink,
který Vám rádi připraví v každé restauraci. Nejlepší jsme ale měli opět od našich domácích. K
výrobě jsou potřeba čerstvé citrony, třtinový cukr, madeirský třtinový rum a speciální dřevěné
míchadlo. A je to docela hezký dárek z cest.

JANČA VALEŠOVÁ

VZDĚLÁVACÍ KOUTEK
JAZYKOVÝ POSED č. 118
V minulém posedu jste se měli dopídit k výrazu PROBLEMATIC. A skutečně se překvapivě
někteří dopídili. Ještě větší překvapení pak čekalo tři šťastné výherce, kteří si kromě dobrého
pocitu odnesli i nádherné ceny – podložku pod myš. Jsou to Pavel Pachner, Milan Pavlík a
Pavluška Vokálová.
Ostatní mohou být také šťastnými, pokud správně zatočí s novým posedem.
V posedu se budete snažit najít slova, která jsou součástí jiných slov, tedy “Words within
words”. V levém sloupci (a. – h.) je vždy definice jednoslabičného slova a v pravém sloupci (1. –
8.) je definice slova jiného významu, které v sobě ale toto jednoslabičné slovo obsahuje. Např:
a male human being = man / showing love or deep affection = romantic. Pokud obě slova
vyluštíte, tajenku přečtete shora dolů podle označených písmen (dvě slova, týkající se
sportovních disciplín).
a. a human upper limb

___

b. the length of time that a person
has lived
c. jewellery for a finger

___

d. unhappy and sorry

___

e. to begin or set out

____

f.

____

of great vertical extent

g. the lowest cardinal number; half
of two

____

___

h. to be successful or victorious in a _ _ _
competition

1. a high temperature that is
comfortable but not hot
2. a system of communication
consisting of sounds, words
3. one of the seasons

______

4. a seat, often made of
leather, used on a horse or
bicycle
5. to cause to feel sudden
shock or alarm
6. part of the human leg
between the hip and the
knee
7. current medium of
exchange in the form of
coins and banknotes
8. to move back and forth or
from side to side

______

________
______

_______
_____

_____

_____

SOUTĚŽNÍ KOUTEK
SOUTĚŽ PRO FŠECHNY
S Ladovými obrázky, vyjadřující některá LIDOVÁ RČENÍ, nemělo problém řada Klubaček a
Klubáčků (někdo dokonce navštívil libereckou knihovnu, aby vyhledal příslušnou literaturu), a
tak jsme si mohli zalosovat. A ceny v podobě svíčkolokomotivy získávají Jirka Barták, Eva
Kašková a Vojta Vokál.
Nová soutěž je přírodní. Znáte dobře CHRÁNĚNOU HORSKOU KVĚTENU? Pokud ano,
můžete se pustit do soutěžení. Pokud ne, internet vám pomůže a můžete se pustit taky do
soutěžení.

A

B

C

D

E

F

G

H

Nabídka názvů zní:
1
2
3
4

BLEDULE LETNÍ
HLAVÁČEK JARNÍ
HOŘEC TOLITOVITÝ
KONIKLEC JARNÍ

5
6
7
8

NÁPRSTNÍK ČERVENÝ
PRVOSENKA NEJMENŠÍ
SUCHOPÝR ŠIROLISTÝ
UPOLÍN EVROPSKÝ

ZNÁTE JE?
Otázky a odpovědi. Teda naopak – odpověď a pak otázka.
Skalnatý hřbet nedaleko Cvikova se nazývá Dutý kámen. Opět se sešlo několik odpovědí
(všechny byly správné) a tak jsme mohli předat třem vylosovaným - Jirkovi Bartákovi, Věrce
Bradnové a rodině Lipenských. Ceny měly podobu ubrousků.
A kdo Dutý kámen nezná, tak si o něm něco povíme (je tam i keška - pětihvězdičková).
Dutý kámen – je pískovcový skalní hřbet 600 m dlouhý a nad okolním terénem 60 m vysoký.
Pískovec zde byl lámán na stavební bloky, vlivem působení sopečného magmatu vznikly pěti a
šestiboké sloupky ve tvaru obilného snopu 2 -3 metry vysoké. Na konci hřbetu jsou ve skále
vytesány úzké schody z let 1913-1914 na vrcholovou plošinu Široký kámen, která slouží jako
vyhlídka do okolí. Poblíž vyhlídky je vyhloubena jeskyně Šustrova díra, na hřebenu je další
vyhlídkové místo – Karolínin odpočinek – s vytesanými lavicemi do skály. V roce 1963 byl Dutý
kámen vyhlášen přírodní památkou.

Dutý kámen - nejvyšší skála, podle níž byl celý hřbet pojmenován; sloupky; Karolínin
odpočinek.
Reliéf Karla Theodora Körnera – vedle schodů na vyhlídku je do skály vytesán reliéf hlavy
s vavřínovým věncem. Vytesali ho v roce 1913 dva místní umělci – učitel Karl Beckert a
strážmistr Karl Bundesman – jako upomínku stého výročí úmrtí německého básníka (1791 –
1813). Ten pobýval nějaký čas i v našem kraji, ale velmi mlád, ve 22 letech padl v bitvě u
Gadebusch.

Cvikov – počátky města s cca 4 000 obyvateli se datují do 13. století. První písemné zmínky
pocházejí z roku 1352, v roce 1391 byla osada povýšena na město. V 17. století postihl Cvikov
požár (téměř celý shořel) a později morová epidemie, po které došlo k velké rebelii sedláků.
V roce 1728 byla na Křížovém vrchu postavena ke kostelu vedoucí křížová cesta, který byl
později nahrazen kaplí. V roce 1834 vybudoval u Boberského potoka Leopold Martin léčebné
lázně, které jako dětská léčebna slouží dodnes. Kromě toho je v Martinově údolí plicní léčebna
pro dospělé. Z památek zde můžeme najít farní kostel sv. Alžběty Uherské, raně barokní
morový sloup z roku 1697, kalvárii se 14 kaplemi křížové cesty a chráněné domy z 19. století.
Od roku 2014 zde funguje znovuobnovený pivovar.
A hurááá – teď zpátky do Jizerek.

Mariánskohorské boudy jarní - zimní
Na západ od Mariánskohorských bud se nachází jeden z nejkrásnějších vodopádů Jizerských
hor. Ten je vzdálen vzdušnou čarou 1,53 km od Mariánskohorských bud, 3,7 km od kiosku Na
knejpě, 4,44 km od Liščí boudy na Kristiánově, 4,55 km od Jablonecké chaty v Hraběticích a
5,35 km od chaty Bramberk. Jistě s pomocí hlavy, mapy, případně kružítka mi odpovíte:

Jak se nazývá jeden z nejkrásnějších vodopádů Jizerských hor?
Tužku a papír na sepsání znalců JH mám připraveny.

A CITÁT NAKONEC…
Mark Rutherford:
Štěstí je to jediné, co můžeme dávat, aniž bychom to měli.

ORIENŤÁCKÝ ZPĚVNÍK

RIKATÁDO
(Bob Hurikán)

KDO JE TO?
Plejáda zrůdiček pokračuje! Přitom jsme si mysleli, že jsme v klubu docela normální. Stačí ale
jeden hřejivý úsměv a dostáváme se do krajiny snů. Tak kdo je to?

