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3.-4.11.2018    MISTROVSTVÍ ČR V HROBu – HROB 

KRKONOŠE – VRCHLABÍ-HERLÍKOVICE – KRAKONOŠOVO-

VÝCHOD, ZÁPAD  

 
Sobota ráno, zatažená obloha a před námi HROB (žádný 

hřbitovní, ale mistrovský závod v horském OB). Můj třetí. S Mikeš 
jsme se po letním tréninkovém HROBu v Harrachově dohodly, že 
spolu poběžíme i na podzim o kousek dál v okolí Herlíkovic. Už 
počáteční metry na mapový start dávají znát, že to nebude 
zadarmo. Prvních asi 15 minut jen stoupáme, pak už i trochu 
běžíme, když se povrch trochu narovná. Jedničku razíme po 48 
minutách. V klasickém OB bych už skoro byla v cíli. Dvojku 
nacházíme bez problému, zato na třetí kontrole ztrácíme cenné 
minuty a ještě si přidáváme zbytečně výškové metry navíc. Na 
šestce nás čeká občerstvovačka. Konečně po 2,5 hodinách něco 
do žaludku. Následuje podle mě nejhezčí část trati na náhorní 

plošince zarostlé borůvčím. Pak zpět přes tu samou občerstvovačku a honem rychle dolů směr 
cíl. 3:29:14. Tolik náš čas po první etapě. Ztráta na první dvojici je 32 minut, takže neděli si 
půjdeme co nejvíc užít.  

Nedělní ráno opět nevypadá s počasím nijak zvlášť dobře. Naštěstí se podle předpovědi 
opravdu mraky protrhne modrá obloha a sluníčko. Startuje se handicapem nad vodní nádrží 
Labská. 3 minuty před námi se do lesa vydávají Šárka s Míšou z Jablonce a minutu za námi 
dvojice z Kotlářky. Ty nás předcházejí už v prvním kopci. Na hřbetu špatně odbočujeme, ale po 
chvíli na to naštěstí přicházíme, tak z toho není taková ztráta. K našemu překvapení na jedničce 
potkáváme Šárku s Míšou, které zase rychle odbíhají pryč. My si vychutnáváme série 
překrásných výhledů na Krkonoše a občerstvovačka. Na jednom z delších postupů se opět 
oddělujeme od Š+M. Na K13 je vidíme razit. Čeká nás poslední sešup dolů do cíle. Už ani 
nedoufám ve výhru nad Š+M, když je ale na K14 vidím, jak k ní přicházejí zespodu, tak si říkám, 
že to ještě není ztracené. Holky nás však každým krokem dobíhají a musíme tedy finišovat. 
Takhle jsem to přesně nechtěla. Ale ještě trochu síly po 18 km zbylo a tak o pouhé 3 vteřinky 
porážíme Š+M. Toto malé vítězství navíc ještě umocňuje fakt, že ve druhé etapě hodně dvojic 
chybovalo a my jsme tak s Mikeš v nedělní etapě vybojovaly 3. místo.  

   Markéta Pavlíková 

 
 

3.11.2018    OBLASTNÍ ŽEBŘÍČEK VCO – TJ JISKRA 

HOŘICE – HOLOVOUSY – HOŘICKÝ CHLUM  

 
První listopadový víkend, kdy už nebyl v naší oblasti žádný OB závod, jsme se rozhodli, 

že spojíme příjemné s užitečným a naplánovali jsme si návštěvu příbuzenstva v Hořicích, 
spojenou s účastí na OŽ Východočeské oblasti, který se konal v Holovousích, právě kousek od 
Hořic. 

Pořadatelé připravili zkrácenou klasiku nad obcí Holovousy, na zalesněném hřbetu, který 
se nazývá Hořický chlum, stejně jako mapa. Prostor není nijak členitý, jižní svahy jsou mírné, 



severní trochu prudší, spíše s větším množstvím cest a různých porostů. Oproti závodům u nás 
se jednalo více o běžecký závod, kde se dala poměrně jednoduše udělat nějaká ta směrová 
chyba a také některé dohledávky vyžadovaly přesný a soustředěný náběh. Obzvlášť, když si 
například v batohu zapomenete dlouho dopředu přichystané popisy kontrol. I tím se dá zvýšit 
mapová náročnost, hlavně pak v shluku prohlubní nebo hustníčků, kde se jinak není ničeho 
chytit. K protažení líných těl to úplně stačilo, na bedně jsme se nikdo pochopitelně neukázal. I 
počasí se nakonec umoudřilo, po cestě tam slušně lilo, ale na závod samotný bylo vzhledem k 
datu celkem přívětivě. Zlatý kopce, skály, kameny, ....... 

      Jarda Polák 

 
 
 

3.11.2018    MEZINÁRODNÍ DRUŽBA 

 
 Podzim se už pomalu překuloval do druhé poloviny, a tak se sportovně a kulturně 
založení jedinci z Čech a Německa sešli v oblíbeném chrastavském CVAčku, aby zhodnotili 
letošní SAXBÁckou sezónu, samozřejmě u plného švédského jídelního stolu a českého 
nálevního pultu. Někteří degustaci proložili proběhnutím se s mapou po Chrastavě s čelovkami 
na hlavě či jinde či sledováním promítacího plátna se záběry z naší lesní tělocvičny nebo 
proplétáním těl při veselých soutěžích. Delegace ze Žitavy byla tentokrát početnější než před 
dvěma lety, což bylo fajn a máme jim alespoň co příští rok vracet.  
 
 

9.-11.11.2018    SOUSTŘEDĚNÍ SCM A TSM – SLOUP 

V ČECHÁCH  

 
Na začátku listopadu jsem se zúčastnila úvodního soustředění SCM a TSM, které se 

konalo ve Sloupu v Čechách. V pátek jsme na úvod měli noční hru v týmech. Oběhali jsme při 
ní velkou část okolí a při tom jsme vyplňovali různé otázky. Podívali jsme se například do Malé 
a Velké cikánské jeskyně, Samuelovi jeskyně, do lesního divadla, na místní rozhlednu a na 
mnoho dalších míst. Večer jsme hráli různé seznamovací hry. V sobotu ráno jsme po snídani 
vyrazili na okruhy, které byli celkem čtyři a přestože nebyly dlouhé, byly zato náročné, jelikož 
byly do kopců ve velmi skalnatém terénu. Odpoledne jsme popojeli auty na kompotech. V každé 
části mapy něco chybělo, a i když jsem neběžela zrovna rychle, byla jsem alespoň ráda, že 
jsem našla vše. Před večeří jsme se ještě stihli protáhnout a zacvičit si. Po večeři byla už jenom 
přednáška o pravidlech SCM. Další den jsme se rozdělili do dvojic a rozběhli se do okolí, kde 
jsme měli hledat kontroly, ovšem podle mapy, která nebyla tak úplně normální. Po návratu už 
jsme se pomalu začali chystat domů. Toto soustředění bylo skvěle připraveno a velmi jsem si 
ho užila. 

            Vendula Růžičková 

 



17.11.2018    SUDETSKÉ DERBY – TJ TATRAN JABLONEC 

– JANOV NAD NISOU – 14 JIZERSKÝCH DUCHŮ  

 
Rok se s rokem sešel a opět tu bylo tradiční Derby. Aby zážitek byl maximální, přihlásil 

jsem se na MAXI trať. Ráno, v den závodu, se na bedřichovském stadiónu sešla velká spousta 
závodníků, počasí nám přálo a krásně svítilo sluníčko. 

Po startovním povelu jsem vyrazil, ale hned na začátku mi neseděla mapa s buzolou a 
všichni nesmyslně odbíhali vpravo. Usoudil jsem, že mě zradila buzola a zorientoval mapu 
podle cest, doufajíc, že se později buzola umoudří. Až teprve na první kontrole jsem zjistil, že 
sever je na mapě pootočen, takže buzola je v pořádku. Při postupu na 3. kontrolu se pak 
utvořila skupinka 5-ti běžců, ze které jsem se utrhnul až při postupu na 5. kontrolu. Na 
občerstvovačce na 10. kontrole jsem pak dal tradiční povinné pivo, letos obzvláště vychlazená 
13°. Krásný byl také postup na 15. kontrolu, což byla obíhačka Josefodolské přehrady. Na 15. 
kontrole byla druhá občerstvovačka, kde jsem potkal Dana Vejstrka. To mě potěšilo, říkal jsem 
si, že asi neběžím tak pomalu (pravda byl ale trochu jiná, tak dobrý to zase nebylo). Na 17. 
kontrole začali docházet síly a od 18. kontroly už to byl pouze pěší výlet. Naštěstí doběh do cíle 
z 21. kontroly byl z kopce, takže jsem sebral poslední síly a na doběhu vypadal alespoň trochu 
jako běžec. 

Odměnou v cíli, kromě radosti že to mám konečně za sebou, byl výtečný guláš. Čas do 
vyhlášení jsem využit trochu k regeneraci před cestou domů. K autu na centrální parkoviště v 
Bedřichově mě z Janova hodil Jarda Polák a vyrazil jsem domů.  

Shrnutí závodu: naběháno 27,2 km, nastoupáno 680 m, sklesáno 840 m, čas 4:19:45. 
Ačkoliv jsem byl v cíli utahanej, vím, že se příští rok zase přihlásím, na MAXI trať, jak jinak. 

Vojta Tomanica 

 

 
 
 

7.-9.12.2018    HLEDÁNÍ SNĚHU V HRABĚTICÍCH 

 
 Nedostatek sněhu neodradil několik statečných jedinců o pomikulášském víkendu 
přezimovat v hrabětické chaloupce, propotit několik dresů v terénu či u vyhřátých kamen, 
zlikvidovat dovezené zásoby jídla a pití v různých obalech, navštívit jiné chaloupky s obsluhou 
nahoře i dole s, protáhnout hlasivky při kytaře a jiných ušlechtilých radovánkách a hlavně se 
setkat navzájem. Škoda, že některé postele zůstaly nerozestlány. Tak příště!  
 



17.12.2018    PUTOVÁNÍ DO BETLÉMA  

 
V pondělí 17.12.2018 jsme se jako každý rok na poslední trénink před Vánocemi nesešli 

v tělocvičně, ani v hale, ale na zdravém mrazivém vzduchu u ozdobeného vánočního stromu na 
náměstí v Chrastavě, abychom mohli uskutečnit tradiční putování do Betléma. Pro děti a osoby 
jim blízké byl připravený malý orienťák po našem městě s tajemných cílem. Na mapě bylo 15 
kontrol, pořadí si určovali sami a každou kontrolu identifikovali podle fotek na rubové straně 
mapy. Aby viděli dobře na mapu, museli mít čelovku nebo baterku, protože už byla tma. Všichni 
si to užili a tento fotoorienťák je dovedl na zahradu kavárny Betel, kde všechny čekal u ohně 
živý Betlém, občerstvení čajem a cukrovím od maminek a taky pro každého malinkatý dárek. 
Zazpívali jsme si koledy, děti se tam vydováděly, vyprskaly spoustu prskavek a spokojeně, 
s přáním hezkých Vánoc, odešly domů. 

  Pavluška Vokálová 

 

 
 

Živý Betlém s diváky 
 
 

31.12.2018    RYCHLÉ ŠPUNTY NA KRÁLOVCE 

 
 První letošní klubový Silvestr proběhl překvapivě jednatřicátého prosince a ještě 
překvapivěji na Královce. Překvapen tou smělostí byl jistě i svatý Petr, který vyčistil oblohu do 
pomněnkova, takže jsme mohli pozorovat i vzdálenější Trosky, nejen ty v nejbližším okolí. První 
špunty vylétly k nebi přesně o půlnoci ve 14,00 hodin, stůl obložený pamlskami byl zlikvidován 
cca 2 hodiny po půlnoci. Opět se nás sešlo hodně, a tak to asi příští rok zase zopakujeme.  
 
 

DALŠÍ ČINNOST TELEGRAFICKY 

 
► Opakování je matka moudrosti (se říká), a tak si zopakujeme některé důležité termíny: 
 11.-12.5.2019 – SAXBO,  
 9.11.2019 – Chrastavský pohárek, 
 12.-14.4.2019 – Jarní dětské soustředění ve Skokovech, 
 19.-22.4.2019 – Velikonoční soustředění ve Ferďáku,  
 29.6.-12.7., 13.-20.7., 21.7.-3.8.2019 – Krčkovice, 
 31.12.2019 - Silvestr 
 
► Před Vánocemi dorazilo objednané klubové oblečení, některé kousky se reklamují. 



ZPRÁVIČKY  

 

SMUTNÁ ZPRÁVA 

 
 Ne všechny informace jsou veselé, některé bych definitivně zrušil. Jistě jste si přečetli 
mejl od Evy, že nás v noci 28.12. definitivně opustila ve věku 75 let téměř zakládající členka 
našeho klubu, velká kamarádka a orienťačka Majka Horčíková. Téměř 6 roků bojovala 
s těžkou nemocí, která ji upoutala na lůžko a mezi svátky boj prohrála.  Čest její památce! 
 
 

GRATULACE 

 
 A teď ty zprávy veselé. Dětský boom je na postupu.  

Trochu opožděně jsme dostali zprávu z Jablonecka. U Šulců bylo veselo 11. října 2018 
v 8 hodin ráno, kdy se narodil kluk Tadeášek Martin. Vážil 3,21 kg a měřil 48 cm.   
 Úplně čerstvá zpráva je z Dubnicka, kde své babičkovské a dědečkovské radostné 
povinnosti rozšířili Hrášci o další vnučku Amálku, která se narodila 9. ledna 2019. Vážila 3,25 
kg a měřila 50 cm. 
 Přejeme, aby se miminka měla čile k světu, vyrůstala ve zdraví a pohodě, dělala 
rodičům, sourozencům a rodičům rodičů jen a jen radost a brzy se ukázala mezi námi. 
 

 
 

Tadeášek  Amálka s babičkou Olinkou 
 
 A další veselá zpráva pro všechny potenciální gratulanty. V únoru a březnu oslaví 
narozeniny tyto Klubačky a tito Klubáci. 
 

5.2.  Milan Ševčík      
5.2.  Kája Březina 
8.2.  Alena Ševčíková 
10.2.  Blanka Prokšová 
11.2.  Honza Čechlovský 
13.2.  Jana Slavíková 
21.2.  Míla Houdová 
22.2.  Mára Sychra 



1.3.  Terka a Honzík Klustovi   
3.3.  Filip Kučera 
4.3.  Stela Tomanicová 
6.3.  Monča Štveráková 
7.3.  Vendy Růžičková 
18.3.  Jirka Barták 
19.3.  Pepa Čechlovský  
21.3.  Týna Matyášová  
 
 A hezké kulatiny oslaví Pepíček. Všem kulatým i hubeným přejeme hodně zdravíčka a 
důstojnou oslavu v kruhu svých přátel. 
 
 

AUTORKA OBÁLKY 

 
 Obrázek krásně romanticky zasněné a zasněžené krajiny nám poslala další umělkyně 
našeho klubu – Týna Matyášová. Moc ji děkujeme a těšíme se na další příspěvky. 
 
 

OBLÍBENÁ RUBRIKA PRO SPOŘIVÉ 

 
 Sotva skončili Vánoce, už zase musíme šetřit. Tentokrát to je na dobrou věc – na 
zajištění naší klubové činnosti. Kdo ještě neví, kam moje písmenka míří, tak je to k našim 
členským příspěvkům. A hned vás uklidním dobrou zprávou, ani letos se jejich výše nezměnila. 
Tak jen pro zapomětlivé. 
 
LOB  500,- Kč  
MTBO  500,- Kč 
OB   700.- Kč (pouze první část) 
 
 Peníze odkládejte do 15.3.2019 u Pavlušky nebo na účet 78-6166800267/0100. 
 

PÁR LETNÍCH POZVÁNEK  

 
GRAND PRIX SILESIA 2019 
19.-21.7.2019 – POBO Opava – Bohdanovice – přihl. do 31.5. 
 
BOHEMIA ORIENTEERIG 2019 
24.-28.7.2019 – OK Jiskra Nový Bor – Nový Bor – přihl. do 30.4. 
 
O-ADVENTURE 2019 
7.-11.8.2019 – Orienteering Adventure – Špindlerův Mlýn – přihl. do 30.4.  
 
RUMCAJSOVY MÍLE 2019 
16.-18.8.2019 – Sportcentrum Jičín - Pařez 
 
PĚKNÉ PRÁZDNINY S OB V ČESKÉM RÁJI 2019 
23.-25.8.2019 – OOB TJ Turnov – Vyskeř, Kacanovy 
 
INTERKOMPAS 2019 
30.8.-1.9.2019 – SOS Jindřichův Hradec – Číměř  



NEJLEPŠÍ SPORTOVCI ČR 2018 

 
V Plzni byly vyhlášeny Ankety o nejlepší o-sportovce roku 2018. 
 

Nejlepší orientační běžec (OB) 2018: 
 

1. KRÁL Vojtěch SK Severka Šumperk 156 bodů 
2. NYKODÝM Miloš SK Žabovřesky Brno 130 bodů 
3. KNAPOVÁ Jana OK Lokomotiva Pardubice 107 bodů 
4. HORČIČKOVÁ Vendula OOB TJ Slovan Luhačovice 35 bodů 
5. KUBÁT Pavel OK 99 Hradec Králové 33 bodů 
 

 Nejlepší lyžařský orientační běžec (LOB) 2018: 
 

1. ŠKODA Jakub Slavia Liberec orienteering 29 bodů 
2. MECHLOVÁ Lenka OK Slavia Hradec Králové 19 bodů 
3. HANČOVÁ Petra OK Lokomotiva Pardubice 8 bodů 
 

Nejlepší orientační jezdec na horských kolech (MTBO) 2018: 
 

1. TICHOVSKÁ Martina USK Praha 53 bodů 
2. BOGAR Kryštof OK Jiskra Nový Bor 35 bodů 
3. LUDVÍK Vojtěch TJ Stadion Nový Bor 13 bodů 
 

Nejlepší sportovec Trail-O 2018: 
 
KOSŤOVÁ JANA (PARA) Orientační oddíl SKV Praha 
LEŠTINSKÝ Tomáš (OPEN) Orienteering Adventure 
 
Junior OB roku 2018: 
 

1. JANOŠÍKOVÁ Tereza SK Severka Šumperk 99 bodů 
2. VANDAS Daniel OK 99 Hradec Králové 60 bodů 
3. CHALOUPSKÁ Barbora OK 99 Hradec Králové 34 bodů 
 

Dorostenec OB roku 2018: 
 

   1.   MAREČEK Šimon OS Nové Město na Moravě 20 bodů 
 

Junior LOB roku 2018: 
 

1. HAŠEK Jan KOS Slavia Plzeň 30 bodů 
2. BARTOŠ Vojtěch MLOK Mariánské Lázně 17 bodů 
3. HLAVÁČ Ondřej KOS TJ Tesla Brno 8 bodů 
 

Dorostenec LOB roku 2018: 
 

           1.  KUCHAŘOVÁ Rozálie Sportcentrum Jičín 8 bodů 
 

Junior MTBO roku 2018: 
 

1. HAŠEK Jan KOS Slavia Plzeň 50 bodů 
2. KRÁLOVÁ Vilma KOS TJ Tesla Brno 37 bodů 
3. LUDVÍK Matyáš TJ Stadion Nový Bor 16 bodů 



 
Dorostenec MTBO roku 2018 
 

1. WOHANKA Richard SKOB Slaný 42 bodů 
 

Další ocenění: 
 
Uvedení do Síně slávy 
                        
ZUZÁNEK Zdeněk 
 
Zvláštní poděkování 
 
NOVOTNÝ Radek 

 
 

VOLNÁ PŘÍLOHA 

 
Tentokrát je pouze jedna. Eva Kašková získala originál mapy z pražského svěťáku (bez 

tratí), tak se každý aspoň jednou mapou můžete pokochat, případně se v Praze trochu 
proběhnout. 
 
 
 

ZAJÍMAVOSTI  

 

ZAJÍMAVOSTI Z O-NEWS 

 
 Jedna vrcholová akce u nás v České republice skončila – Světový pohár v OB, druhá 
v roce 2019 začíná. Vždycky je něco poprvé, tak úplně poprvé se poběží 1. akademické 
mistrovství Evropy v OB. 
 

EVROPSKÝ ŠAMPIONÁT UNIVERZIT UŽ V ČERVENCI 

(Jan Picek, 22.11.2018) 
 

Je ti mezi 17 a 30 lety a studuješ na univerzitě? Pak máš ideální 
příležitost se zúčastnit historicky prvního evropského šampionátu 
univerzit v orientačním běhu, které se bude konat v Olomouci od středy 
24. do soboty 27. července 2019.   

Mistrovství Evropy univerzit jsou pořádány 
organizací EUSA vždy v lichých letech ve dvaceti třech druzích letních 
sportů. Orientační běh, jako jeden z nejmladších sportů, bude mít 
premiéru právě v roce 2019. Jedná se o šampionát univerzit a nikoliv 
reprezentačních týmů, takže každý vysokoškolský student (ať už 
prezenčního, dálkového či doktorandského studia) ve věku od 17 do 30 
let se může zúčastnit bez ohledu na jeho zkušenosti s OB. “Sportovní 
výsledky nejsou úplně nejdůležitější, důležitá je celkové 
atmosféra, pohoda. Tedy něco podobného jako při Českých 
akademických hrách,“ vysvětluje technický delegát orientačního běhu 
v soutěžích EUSA Dušan Vystavěl. 

 

https://www.eusa.eu/


Vše odstartuje kvalifikací sprintu na Bouzově, ještě týž den bude následovat finále v 
Mohelnici. Další den je na programu krátká trať (middle), která proběhne v lesním komplexu 
Velkého Kosíře, a závěrečný den budou sprintové štafety přímo v centru Olomouce. “Byl 
použit osvědčený model World Games (a také české LODM) – tedy sprint, middle a 
sprintové štafety, závody které jdou uspořádat prakticky kdekoliv na světě”. 

V individuálních závodech bude jen jedna kategorie žen a jedna mužů. Ve sprintových 
štafetách (2 členové, každý poběží dvakrát) budou kategorie – smíšená (M/W) ale také (M/M a 
W/W). Startovné je stanoveno na 65 EUR za osobu a den. Do počtu dní se kromě vlastních 
závodních dnů počítá i tréninkový a příjezdový den tj. celkem 5 dnů = 325 EUR + 30 EUR 
poplatek EUSA takže celkem 355 EUR. Přihlášky jsou přijímány výhradně prostřednictvím své 
vysoké školy prostřednictvím přihláškového systému EUSA, který bude otevřen od 10. prosince 
2018. Jednotlivé termíny jsou následující: 

 do 15. ledna 2019 – celková (generální) přihláška univerzit 
 do 15. dubna 2019 – početní přihláška jednotlivých univerzit 
 do 15. června 2019 – jmenovitá přihláška 

V roce 2020 je orienťák zařazen do programu Evropských univerzitních her v Bělehradě. 
O pořadateli druhého ročníku šampionátu se bude rozhodovat během příštího února. Ve hře je 
zatím rakouský Graz, ale na přihlášky je ještě dost času. 
 

TRAŤ ROKU? MIDDLE SP NA VALDŠTEJNĚ! 

(Daniel Wolf, 9.12.2018) 
 

Populární orienťácký server WorldofO.com vyhlašuje každoročně od roku 2010 anketu 
„Trať roku“. Kdokoliv může vždy po skončení sezóny navrhnout libovolnou trať ze závodu či 
tréninku v orientačním běhu, který se běžel v daném roce. Následně jsou osloveny také známé 
světové o-hvězdy, aby představily čtenářům nejzajímavější tratě, které v uplynulé sezóně 
běžely. Na přelomu listopadu a prosince pak probíhá hlasování, kde stovky orientačních běžců 
z celého světa vybírají z nominací podle sebe pět nejlepších tratí, které si zaslouží tento titul. 
Trať, která takto posbírá nejvíce bodů, je pak čtenáři WorldofO.com vyhlášena tratí roku. Krom 
spokojených reakcí závodníků v cíli a po závodě je to asi největší ocenění, které se může 
dostat staviteli tratí pro orientační běh. 

V roce 2018 bylo v anketě nominováno na 75 tratí z různých orienťáckých závodů a 
tréninků z celého světa. Mezi nimi i čtyři tratě z České republiky. Dvě tratě z finále Světového 
poháru – middle na Valdštejně od Jindry Kořínka a sprint v Mladé Boleslavi od Dana Wolfa. 
Dále také finálová trať mužů MČR na klasické trati v Kladkách a trať MČR ve sprintu v Táboře. 
Krátká trať SP na Valdštejně získala vůbec nejvíce nominací a byla i hojně zmiňována 
v rozhovorech se světovými reprezentanty, kteří ji často vyzdvihovali jako skutečně netradiční 
zážitek. 

 

http://o-news.cz/wp-content/uploads/2018/12/Trat_roku_Mapa.png


A právě tato krátká trať z finálové série SP nakonec v anketě skutečně zvítězila! A to 
s poměrně slušným náskokem, když získala od čtenářů 24930 bodů. Na druhém místě se 
umístila také krátká trať, a sice ta z Juniorského MS v Maďarsku se 17360 body, třetí pak 
skončila trať z Norského mistrovství na dlouhé trati. Trať sprintu SP v Mladé Boleslavi v anketě 
obsadila 22. místo. Žádná další trať z České republiky se již do elitní pětadvacítky nevešla. 

Pokud se nepletu, tak je to vůbec poprvé, co tuto sledovanou anketu ovládla trať z České 
republiky. A jak oceněný stavitel přiznal v rozhovoru pro WorldofO.com, tak je nutno 
podotknout, že významnou roli v cestě k tomuto ocenění hrál především unikátní krásný 
skalnatý terén Českého ráje, který tento závod hostil. Bylo to poprvé od roku 1994, kdy se konal 
závod Světového poháru v českých pískovcích a světoví běžci i fanoušci to náležitě ocenili. 
 

CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2019: MČR V OB 
(Jan Picek, 19.12.2018) 
 
Mistrovství ČR v nočním OB 

První Mistrovství ČR bude již tradičně v nočním OB. To se letos uskuteční 13. dubna, na 
to naváže nedělní závod Žebříčku A na krátké trati spojený se závodem Východočeského 
poháru. Centrum bude po oba dny u nového Obecního domu v Boháňce – Skále. Prostor 
Vřešťovského chlumu je přemapován po 20 letech. Pořadatelé charakterizují terén jako středně 
členitý (280-420 m n. m.) s řadou terénních tvarů, v okolí plánovaného centra závodů s 
množstvím pozůstatků po těžbě pískovce, s hustou sítí komunikací a proměnlivou průběžností 
porostů. Tratě postaví bývalý reprezentant Michal Jedlička. 
 
Mistrovství ČR ve sprintu a sprintových štafet 

Po letošní změně formátu se v roce 2019 vrací víkendová dvojkombinace Mistrovství ČR 
ve sprintu (sobota) a sprintových štafet (neděle) v termínu 18. – 19. května. Sobotní sprint se 
uskuteční v Čáslavi ve velmi rozmanitém terénu – staré město, park pod hradbami, 
lesopark Vodranty, část sídliště, část rodinné domky, mírně kopcovitý. Centrum by mělo být ve 
Sportovním areálu Vodranty. O den později budou sprintové štafety přímo v Pardubicích za 
účasti kamer České televize (bude vysílán přímý přenos z tohoto závodu na ČT sport). 
Závodníky čeká rovinatý terén, kde dominuje sídliště a zeleň s vodními prvky města 
Pardubic. Předchozí mapa Labe 2007 pokrývá 1/3 prostoru, zbytek nebyl nikdy mapován a 
nebyly v něm provozovány žádné orientační aktivity. 
 
Mistrovství ČR na krátké trati 

Týden před tím, než naši nejlepší dorostenci odjedou na Mistrovství Evropy dorostu,  
proběhne v termínu 22. – 23. 6. 2019 MČR na krátké trati, které bude mít zázemí na louce nad 
obcí Velké Svatoňovice. Poběží se v lesním prostoru mezi obcemi Markoušovice – Lhota – 
Poříčí – Bohuslavice nad Úpou – Sedmidomí, známém jako “Čížkovy kameny”. Oblast 
Čížkových kamenů je výjimečná svou blízkostí k městu Trutnovu i svým multisportovním vyžitím 
pro sportovní nadšence. Skalnatý kopec, který se zvedá jen 6 km od centra města Trutnova, 
nabízí traily pro náročné bajkery, skály pro lezce, turistické trasy s výhledy na Krkonoše a 
v roce 2019 se sem po více jak 15 letech vrací i orientační běžci, a to rovnou na mistrovství ČR. 
Oddíl orientačního běhu TJ Lokomotiva Trutnov připravuje závody již velmi dopředu ve velkém 
rozsahu. Tratě staví český reprezentant Jan Petržela a přímo v centru závodu bude i 
velkoplošná obrazovka. 
 
Mistrovství ČR na klasické trati 

Vrchol podzimní domácí sezóny v roce 2019 obstará OOB TJ Tatran Jablonec s centrem 
v Hraničné (část obce Janov nad Nisou) v prostoru, který většina orientačních běžců zná jako 
“Maliník”. V roce 2002 se ve zdejším prostoru pořádalo MČR na dlouhé trati (kategorie H21 
vybíhala třikrát sjezdovku), prostor pro MČR v roce 2019 bude rozšířen až k Liberci a nabídne 
celou řadu dlouho nemapovaných partií. Na závodníky čeká v cíli velkoplošná obrazovka, tratě 
budou z pera Dušana Novotného (semifinále) a Jana Picka (finále). Terén bude typicky 



jizerskohorský – řada kamenů, skal, středně hustá síť cest, kopcovité pasáže budou střídat 
ještě kopcovitější. Získá titul počtvrté v řadě Miloš Nykodým? Dojde k překonání účastnického 
rekordu na MČR? Kolik bude měřit nejdelší postup? Odpovědi získáme o víkendu 21. – 22. září 
2019. 

 
 
Mistrovství ČR štafet, klubů a oblastních výběrů žactva 

Poslední MČR si pro závodníky připravil SK Praga a to ve velmi populárním terénu v Tisu 
u Blatna v termínu 5. – 6. října 2019. Celý prostor je jako stvořený pro orientační běh, vždyť tu 
byl tréninkový prostor pro MS v OB 1991. Poslední celostátní závody se zde konaly v roce 
2004. Terén je porostově různorodý. Obsahuje jak dobře průběžný vysoký les, tak les se 
sníženou viditelností. Tato kombinace klade zvýšené nároky na změnu tempa. V terénu se 
navíc vyskytuje velké množství různorodých situačních detailů (balvany, skály, kupky, 
prohlubně).  Mapu připravuje Jan Drbal, tratě staví Jakub Veselý a Pavel Procházka. Dvě třetiny 
prostoru byly již dříve zmapovány, 1/3 prostoru bude pro OB použita zcela poprvé.  



Z NAŠEHO ARCHÍVU 

 
Nedávno jsme psali, jak naši mladí vyrazili na vodu. Ale ani ti starší se nenechali zahanbit.  
(Chacháček 5/1995) 
 

16.7.1995    VÝLET NA JIZERU 

 
 Na výlet, který bude podniknut jiným způsobem než chůzí, během či jízdou čímkoliv na 
pevné zemi, jsem se těšil od chvíle, kdy padl návrh podniknout jej. 
 Když se naše mládež na fotbálku dozvěděla, že my zkušenější jedem na vodu, usmívala 
se. Nevěděl jsem proč. Když Baruška vyřkla větu: „To bych chtěla vidět!“, odpověděl jsem jí, že 
nebude nic zajímavého ke koukání, že budeme pádlovat „tak nebo tak“. Bylo předváděno a 
myšleno s pádlem na pravé či levé straně plavidla. Hned na to se začala smát, až se skoro za 
břicho popadala. Doma jsem si ještě vyslechl od Lenky rady, jako že bychom si to měli jenom 
tak někde vyzkoušet a teprve po té vyrazit na řeku. Všechny tato „rady“ jsem rázně odmítl a 
dále na ně nebral zřetel. 
 Konečně přišel den pokoření veletoku nesoucího název Jizera. U Kašků jsme se sešli v 8 
hodin. Z uskladněných lodí jsme po vzájemných konzultacích vybrali dvě červené (tzv. akvárium 
jsme z výběru vyloučili okamžitě – nebudilo důvěru, akvárium = loď od Petráků). Z Chrastavy 
jsme vyrazili já, Dana, Ruda a Eva. V Liberci u Kryšpínů jsme skupinu doplnili o Karla, Pavlu a 
Kryšpína. Po přepočítání lodí, pádel a plavby chtivých posádek jsme vyrazili směr Turnov - 
Malá Skála. V Malé Skále jsme zastavili a poprvé okem shlédli „divoký“ říční tok.  
 Stav vody v Karlovi nebudil důvěru, a proto se jel asi 2 km proti proudu podívat, zdali má 
cenu jet dál. Po chvíli se vrátil a bylo rozhodnuto: „Vyjedeme od mostu v Malé Skále.“ 
 Po složení lodí, převlečení se do plavek a lehkém občerstvení nám Karel provedl malou 
instruktáž, jak s nástrojem zvaným pádlo zacházet a jak provádět různé další úkony. Seděl 
přitom v jedné z lodí, která byla uložená na trávě, a prováděl to s takovým zápalem, až se mu 
prášilo od pádla.  
 Po této malé instruktáži se u nás objevila Věra Kvapilová s tím, že jsou kousek od nás a 
že pojedou s námi.  
 Před spuštěním plavidel na vodu nám dal Karel radu, že není radno, aby manželské či 
podobně si blízké páry jely spolu. Došlo tedy k prohození partnerů. Eva si vybrala Karla, Ruda, 
nevím proč, se stal mou manželkou a Kryšpíni byli nuceni jet spolu.  
 Nalodění jsme prováděli pod maloskalským mostem, kde je poměrně silný proud vody, 
řekl bych, že voda nikde během naší cesty rychleji netekla. Jako první se na vodu pustili Karel 
s Evou. Bravurně se odpíchli od břehu a asi po 50 m čekali na stojaté vodě na ostatní. Pak jsme 
plavidlo na vodu spustili my, já a Ruda. Ruda jako háček nastoupil první a přidržoval příď u 
břehu, já jsem nasedl vzadu. Protože můj konec lodi nikdo nepřidržoval a Ruda držel svůj 
pevně, stalo se to. Hned po mém nasednutí se záď lodi dostala do proudu a naše plavidlo de 
začalo otáčet čelem vzad. V té chvíli jsem si vzpomněl na záběry z televize, jak vodáci 
překonávají na divoké vodě branky pozadu, a myslel jsem si, že bychom mohli potřebných 20 m 
tímto způsobem překonat. Má představa byla však pouhou domněnkou. Nezůstalo totiž u 
obratu čelem vzad, ale následovalo ještě vpravo v bok a skončili jsme kolmo na proud. Poté 
jsme se šprajcli o kámen, z druhé strany tlačil proud vody. Následovalo rozhodnutí opustit loď. 
Nasadili jsme s Rudou první fázi eskymáckého obratu. U této fáze zůstalo, vody bylo do půli 
lýtek. Vypadli jsme do vody, jakoby nás někdo vylil z lavoru. Tento incident, a musím přiznat 
jediný po celou plavbu, se obešel bez závažných ztrát na životech a majetku. Já jsem 
konstatoval odřené koleno a napůl vyvrácený ukazovák levé ruky, Ruda o případných zraněních 
nemluvil. Loď jsme odvlekli ke břehu, vylili a opět nasedli. Mezitím přijeli Kryšpín s Pavlou a 
vydali jsme se na dále poklidnou plavbu. Asi po 2 km nás dojeli Kvapilovi, kteří nečekali, že 
budeme tak rychlí a tak se zapotili. Jízdu jsme si zpestřovali soulodní jízdou, mluvením řečí a 



překonáváním nesjízdných splavů. Na předem domluvených místech nás očekával fotoreportér 
Dana, která naše počínání dokumentovala.   
 Sjetí Jizery jsme ukončili na Písečáku u Příšovic za utichající bouřky. Tečku za výletem 
udělala pikantní topinka s pivem v příšovické restauraci. Ujeli jsme 18 km. 
 Akce se mi líbila a myslím, že nebyla poslední tohoto druhu.  

 Jiřík Nový 

 
 
 
Už víte, že nás mezi vánočními svátky opustila naše kamarádka Majka Horčíková. Vzpomeňme 
si na ni příspěvkem, kterým obohatila náš Chacháček. 
(Chacháček 2/2003) 
 

29.3.2003    OBLASTNÍ ŽEBŘÍČEK – OK VŠEŇ – VŠEŇ – 

VŠEŇ  

 

Skleróza a první závody 2003 

 
Tak už to začalo. Opět je tady potácení po lese – hezky nazvané orientační běh. Ovšem, 

co to je ve skutečnosti... Nejprve vás obtěžuje 3x e-mail, abyste to vzali na vědomí a dali vědět, 
jestli chcete ještě tuto sezónu patřit mezi blázny vytrvalce, co neustále o víkendu vstávají 
v nekřesťanskou hodinu a jedou někam do lesa (nebo si aspoň myslí, že do lesa) nebo jestli už 
patříte mezi důchodce. Tam tedy patřím, ale neodolala jsme trojímu lákání Zuzky a přihlásila 
jsem se na co se dalo. 

V pátek jsem hrozně zodpovědně balila, aby něco nezůstalo doma – to víte 
důchodcovská paměť po půl roce je horší..... 

I nastala sobota – jelo se od Formule (pro mne strašně brzo) do Všeně. Byla jsem 
přesvědčena, že  do lesa – ale ouha – část tratě byla vesnicí – čili malý parkáč... 

První zádrhel – chyběly mi vložky do bot (ale i bez nich se dá běhat), první kontrola byla 
blíž než jsem čekala – tak jsem našla jinou a vrátila se (mapa 1:5000 je holt jiná), do kopců 
jsem supěla – to nemluvím o Petrovi Kadavém, který mi při každém spatření hlásil, že Eva je za 
mnou (i když běžel v protisměru) – terčíky jsem našla celkem bez problémů až na předposlední 
(ve vesnici na parkovišti jich bylo hafo - celkem čtyři) – pochopitelně jsem naši kontrolu 
podběhla a musela se vracet (byla tam zídka a na ní plot – usoudila jsem, že se nedá vylézt, ale 
Eva byla jiného názoru a ve spolupráci se tam vydrápala). Takže jsem ještě stihla zachránit 
Zuzku a dopajdala do cíle – tady jsem zjistila, že mi chybí další věci – čistá podprsenka a 



hřeben – ale i bez toho se dá žít. Takže hurá na párek a pivo, zhodnotit postupy a nakonec 
zjistit, že jsem to Evě dala skoro minutu a že mezi jednookými jsem králem (tedy třetí).  

Zodpovědně prohlašuji, že na nedělních závodech jsem měla vše – takže to je opravdu 
jen skleróza (česky zvaná blbost) a ne „Alzheimer“. 

Doufám, že na další závody zapomenu něco úplně jiného a že se opět v lese u terčíků 
shledáme. 

                      sklerotik Majka Horčíková 

 
 
 

OKÝNKO KB 

 

JAK PŘEZIMUJÍ ORIENŤÁCI 

 
Když sleze sníh z kopců a případně vyleze z lesa, začnou se do něho vracet orientační 

běžci. Od jara až do podzimu pak bloudí po lesích české země a občas nacházejí oranžovobílé 
lampióny. Zima, mráz, sníh a déšť sice na Fešáky neplatí, nás však vyžene z lesů a co teď? 
Někteří sice přesedlají na LOBy, ale to není ono. Jak tedy udržet zejména mentální schopnosti 
na takové úrovni, abychom se na prvních jarních závodech dostali alespoň z lesa? V KB na to 
máme dlouhodobý projekt, ve kterém zkoušíme různé alternativy. Předseda se sekčním šéfem 
například navštěvují kurs záhad a hlavolamů na U3V (mimochodem to mně připomíná, chlapi, 
V3S, co?). Chodí tam i Věrka Bradnová (dále jen VB), Eva Kadavá (dále jen EvKa) nebo Béďa 
(dále jen RNDr.Libor Bednařík z VLI). Tito vlastně fungují jako kontrolní skupina v našem 
výzkumu. RNDr. Libor Bednařík z VLI je obzvlášť dobrý, všechny hlavolamy luští tak rychle, 
jakoby psal dopis z vojny. A neustále opravuje chyby vyučující. V tom se mu prý přibližuje náš 
sekční šéf.  

Zato předseda říkal, že je to jako v Jizerkách na lyžích; že furt čumí do bílého papíru. Proto 
volí raději jiné formy přípravy. Zhlédnul se ve stěhovavých ptácích. Dvakrát zajel do Izraele na 
jejich mistrovství, ale stěžoval si, že to není ono. Jednak běhání mezi kaktusy (hustníky tam prý 
naštěstí nemají) u nás neuplatní, jednak se mu prý hlavou honily biblické příběhy a nemohl se 
soustředit na mapu, navíc se mu pletly kódy kontrol s letopočty. Proto další rok odjel na Nový 
Zéland, a to bylo ještě horší. To víte, hlavou dolů, furt prý ji měl překrvenou a potíže s busolou 
(!): jak je tam všechno obráceně, tak mu radili, aby busolu také držel obráceně. Jenomže když 
busolu obrátil, neviděl pořádně na střelku. Takže na azimut zapomeňte! 

Předseda se proto rozhodl, že letos poletí sice za teplem, ale zůstane na severní polokouli 
(to je zajímavé slovo, podívejte se na klávesnici; „prstolam“: kuli koulí k poli polokouli). Jeden 
orienťák běžel na Kubě (asi Fidélův memoriál), druhý v Kostarice, to bylo Mistrovství Střední 

Ameriky. Díval jsem se na glóbusu, kde to je a 
myslím, že mapa nic moc: je to tam takový úzký 
dlouhý, asi jako Vesecko u Turnova. Ale nemůžete 
moc zabloudit, na každé straně je hned nějaký 
oceán. A předseda byl nadšen atmosférou závodu. 
„To je tam tolik lidí?“, ptám se. „Co lidí, opic!“, 
předseda na to, „vřešťani vřeští, malpy vřeští, všichni 
vřeští!“ (představuji si to jako menší lesík 
s tisícovkou Škorpilů). „A to tomu ty opičáci 
rozumí?“, trochu zapochybuji. „Ty jsou náhodou 

hrozně chytrý, mají takový chápavý výraz, dokonce prý i chápavý ocas“, 
poučuje mě předseda. „A jak jsi dopadl?“, ptám se ještě. „Vyhlašovali jen první tři, a protože 
výsledky nedělali, tak jsem čtvrtý“. To zní rozumně.  



Jakmile se předseda vrátil, po několikadenní reaklimatizaci mě přizval, abych byl přítomen 
testu zlepšení jeho orientačních schopností. Že pojedeme do České Lípy, že tam má objednané 
nějaké lístky na koncert, že se stavíme v nějaké cukrárně a že pokecáme (se). Když jsme se 
blížili k Lípě, ptám se, jestli ví, kde to je? „Sem to doma namapoval, né“, nehne ani brvou. 
Objíždíme město, vnikáme do středu od jihu, předseda zajíždí ke krajnici, zastavuje, vytahuje 
lísteček: „Žitavská ulice. Když tak se zeptáme nějaký mladý pěkný kočky“, volí osvědčenou 
metodu. Ale na obzoru žádná kočka, natož mladá a natož pěkná. Ani chápavé opice. Přibrzďuje 
u staršího chlápka: „Mladý pane“, snaží se ho namotivovat, „nevíte, prosím Vás, Žitavská 
ulice?“ Chlápek se kroutí, drbe na hlavě, „jo Žitavská“, rozsvítí se mu, „to je na sídlišti, na 
Špičáku!“ „Tak díky“, vytahuje šofér okénko, „to je ňákej negramot, to musí být někde tady. A 
vlastně, dyť my to můžeme dát do navigace.“ Zastavujeme za první křižovatkou na místě 
přesně pro jedno auto.  Ťuk, ťuk, „…Žitavská, …ještě číslo …“ Vytahuje lísteček. 
Nemám sice brýle, ale: „Zdenku, to asi nebude Žitavská …“ Nasazuje si 
vševidoucí brýle: „No jo, …  Žižkova, … to je skoro jako Žitavská.“ 
(Kontroloval jsem si to v historických knihách: Žižka nikdy v Žitavě 
nepobýval! Když tam jezdili husiti na spanilé jízdy, byl už na obě 
oči slepý. A navíc mrtvý! Tak co by tam dělal.) „Žitavská, 529, ťuk, 
ťuk, a zahájit, ťuk, a je to.“ „Provádím výpočet trasy“, hlásí 
navigace. Po chvíli: „Vystupte, Váš cíl je vpravo!“ Vylézám tedy a 
hlásím: „No jo, Žižkova, … a tamhle je 529“, jako když kontrolujete 
kód u krabičky. „Tak vidíš, jaký jsme orienťáci“, zhodnotí test 
orientace předseda, když zamyká auto. A dodá: „Já jsem si jen 
kontroloval, jestli ta navigace funguje.“ 

A to je na našem předsedovi to nejvzácnější: ta jeho 
skromnost. Zatímco diktátor Kim Čong Un hlásá do celého světa 
každý zpackaný test jaderné rakety, nebýt tohoto článku, nikdo by 
se o úspěšném předsedově orientačním testu nedověděl. Ptáte 
se, proč si může dovolit tu skromnost? Je totiž o dvě hlavy vyšší 
než Kim. 

 
Klíčová slova: Žitava, Žižka, malpa, Škorpil, Kim, ťuk ťuk, skromnost 

 
Cafe cukrárna Nový Bor 

12. prosinec 2018 MP, spolujezdec a spolukafař 

 

 
 



CESTOVATELSKÉ OKÉNKO 

 
Se svolením autorky se vydáme do světa. 
 

AUSTRÁLIE 

 

JARO (PODZIM) V MELBOURNE 

 

 
 

Před pár týdny jsem napsala několik postřehů ze svého výletu do Tasmánie. Dnes se 
konečně dostaneme k další části mého pobytu u protinožců, do Melbourne a jeho okolí.  
 

Podzim 
Ano, tušíte správně. Zatímco u nás v dobu mého odletu (březen) začínaly vykukovat 

první sněženky a petrklíče, na druhém konci světa začínalo padat listí. V prvních týdnech to 
znamenalo 25°C, v době odletu (konec dubna) slunečno a příjemných 18°C. Dle mého názoru 
ideální doba pro návštěvu. 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-94OSm_wGzv0/XABK0FEHuGI/AAAAAAAAErE/SRtM536cpaEVOCXlnAhY1ikqare6ar8uwCLcBGAs/s1600/Aus+(3).jpg
https://4.bp.blogspot.com/-fYDu0J8-1Ro/XABM2W1qdXI/AAAAAAAAErQ/2-ZMV2Hqo0oPC2Q77CWbgP7LnZ-AOSMewCLcBGAs/s1600/Aus+(4).jpg


Výlety s CK 
 

Poprvé v životě jsem využila služeb cestovky a potvrdilo mi to domněnku, že nejsem typ 
na tento druh turistiky. Autobus nacpaný lidmi, focení na doporučených ikonických místech, 
čekání na spolucestující, nemožnost zastavit kdy a kde chci, uhnout mimo trasu... Každopádně 
pokud byste chtěli v Melbourne využít některé z nabídek, doporučuji Alfy Tours. Mají 
mikrobusy pro max 11 návštěvníků a příjemné průvodce. Byla jsem na ikonické Great ocean 
road, s volným krmením kakadu, pralesem, úžasnými přírodními sceneriemi a spoustou turistů. 
Vše za jeden dlouhý den. Pokud bych ale měla čas a parťáka, jela bych alespoň na 3 - 4 dny. 
Druhým výletem byl Philipp island s kolonií roztomilých tučňáků nejmenších, přírodním parkem 
a návštěvou záchranné stanice, kde jsem konečně zblízka viděla koaly. Na tento výlet stačí 
jeden den, ale krásné pláže mimo park by šlo obdivovat i více dní. 
 

Melbourne, město všech barev, chutí a vůní 
 

Mou oblíbenou činností bylo toulání se po Melbourne. Je tu bezpečno, dá se tu perfektně 
najít levný (na australské poměry) street food z celého světa (miluji sushi!!). Doprava s dobíjecí 
kartou myki je také jednoduchá. Měla jsem volné pondělky a pátky, jinak jsem se starala o 
nejmladšího člena rodiny Ohta. Prozkoumala jsem většinu zelených fleků v okolí - Shepherds 
bush, Western wetlands, Altona beach a nádherný Dandenon ridge. Také jsem byla s dětmi 
v ZOO, národním muzeu Victorie, Immigration museum nebo u "klokaního" 
jezera Lysterfield. Melbourne je známé jako město street artu, takže i procházky centrem 
kolem řeky Yarra byly bezva. Myslím, že si zde každý najde své. 

 

 

 

Bydlení 

 

Pobývala jsem u naší finské au-pair rodinky v asijské čtvrti Mount Waverley, takže kdo 

čeká nějaký tip na bydlení, bude zklamán. Zajímavé jsou ale bydlící postřehy. Domy tu rostou 

jako houby po dešti, průměrná doba stavby je v řádech několika týdnů, kvalita staveb ovšem nic 

moc. Staví tak, aby se jim každých 10 let vyplatilo dům strhnout a na jeho místě postavit nový 

dle nejnovějších architektonických trendů.  Náš dům byl 3 měsíce starý (nový). Neměl izolaci, 

vytápělo se klimatizací. V zimě, kdy prší, fouká a je lezavých 10°C nic moc. I Fiňáci tak přes 

zimu chodili ve svetru. Místní specialitou pak byly dveře bez možnosti zamykání v celém domě. 

http://www.alfytours.com.au/
https://www.youtube.com/watch?v=VjpGvh1s6so
https://www.youtube.com/watch?v=VjpGvh1s6so
https://www.youtube.com/watch?v=CyVRl1owBXw
https://en.wikipedia.org/wiki/Dandenong_Ranges
https://www.zoo.org.au/melbourne
https://museumsvictoria.com.au/melbournemuseum/
https://museumsvictoria.com.au/immigrationmuseum/
https://parkweb.vic.gov.au/explore/parks/lysterfield-park
https://2.bp.blogspot.com/-Gso2Z8y8aOg/XABOVRe5x6I/AAAAAAAAErc/kfsVm7N_QTQM5rTlLxqSh16ZFVH4OktOgCLcBGAs/s1600/Aus+(5).jpg


Pokud máte doma malého zvědavce jako my (4 roky), návštěvy ve sprše či na záchodě byly 

téměř na denním pořádku. 

 

Školství 
 

Velkým tématem Melbourne je školství. Jednou z nejčastějších reklam v novinách je ta, 
která přesvědčuje budoucí středo/vysokoškoláky o kvalitách různých zařízení. Za školy se tu 
platí (i za státní) a pokud zabloudíte do kampusu (nejblíže nám byla Monash University), 
sednete si na zadek z možností areálu, moderního vybavení a zapálení učitelů i studentů. Na 
základních i středních školách všichni chodí v uniformách. Malé děti navštěvují buď státní day 
care, kam je musíte vodit v přesný čas, jinak vám je nevezmou. Druhou variantou jsou 
soukromé day care, které stojí pracující rodiče i 1/3 platu měsíčně, ale dítě tam může být i 12 
hodin denně... 

 

Orienťák 
 

Sezonu tu mají rozdělenou na tři části, přes jejich léto se nedělá nic (vedro, v lese jsou 
aktivní nebezpečná zvířata), přes podzim a jaro běhají (hodně sprinty) a v zimě často létají do 
Evropy. Jejich komunita je malá, ale o to víc semknutá. Pokud jste orienťáci a jen trochu chcete, 
najdete si rychle kamarády na výběhy. V parcích je mnoho kilometrů běžeckých tras, obvykle 
ale po tvrdém, za lesními treky musíte alespoň na zmíněný Dandenon ridge. 

 
 
Byl to úžasný zážitek. Dokázala jsem si, že sama doletím až na druhý konec světa. Že se 
domluvím s kýmkoliv - nic nemůže být horší než recepční v plyšovém obleku včely s 
tasmánským dialektem. Že umím být jen sama se sebou. Děkuji své české i finské rodině za 
podporu a možnost splnit si jeden ze svých snů, a sice mrknout se na jiný kontinent! :-) 

      Janča Kubátová 

 
 

NĚMECKO 

 

LESNÍ STEZKA LABSKÉ PÍSKOVCE/ FORSTSTEIG ELBSANDSTEIN 

 

 
 

https://1.bp.blogspot.com/-DqZNNCNaa3g/W9G72cNcSkI/AAAAAAAAEnY/xkShx7If9Lccw1_36rldSxtbIcrQD7cIwCLcBGAs/s1600/Fors1.jpg


Co si představíte pod pojmem "svatební pochod" vy? Wagnerovu klasickou skladbu? 
Cestu špalíru příbuzných a kamarádů ke kostelu nebo obřadní síni? My si vzpomeneme na náš 
svatební pochod krajinou labských pískovců - Forststeigweg, který jsme absolvovali minulý 
týden... Trasa měří 100 kilometrů a doporučují na ni 6-8 dní, my jsme měli ambiciózní plán 
zvládnout vše za  pouhé 4 dny. Nakonec jsme museli trochu ustoupit, poněvadž přespávacích 
chalup je na trase sice pět, ovšem značně nerovnoměrně vzdálených. Takže bychom některé 
dny museli ujít 38 km a jindy jen 14 km natěžko... 

 

 
 

Trekingové přespávací chatky jsou jednoduše, ale účelně vybaveny (palandy, kamna na 
dřevo, suchý záchod). Cena 10 Euro/noc nebo ve svém stanu za 5 Euro. Vše je čisté, funkční a 
tak jedinou nepříjemností můžou být živější spolubydlící. U nás parta 2 dospělých a 6 dětí ve 
věku 10-15 let, kteří hráli na babu mezi chatou a venkovní plochou v čase 21:00, a to leze 
člověku s lehkým spánkem trochu na nervy. Páju to ovšem nerozházelo a spokojeně chrupkal 
na dřevěné pryčně už od 19:00. 

 
 

Trasa je značená žlutou čárou na stromech a místy se v terénu poněkud ztrácí. To se 
nám stalo osudným poslední den, kdy moje achilovky už protestovaly proti každému centimetru. 
My jsme díky halabala značení sešli z cesty a skončili mimo cestu v hlubokém údolíčku nad 
vysokým vodopádem a museli se namáhavě vracet zpět. V Německu je značení trochu hustší, 
na české straně se nachází pouze tam, kde není naše klasické bílo-barevné. 

http://www.forststeig.sachsen.de/cz/routenuebersicht-4132.html
http://www.forststeig.sachsen.de/
https://3.bp.blogspot.com/-1A4Hfp6uL2g/W9LM203-71I/AAAAAAAAEo0/pP-8I6a99I89fcojvE3hkWlqWUClLHxGgCLcBGAs/s1600/Fors7+(1).jpg
https://4.bp.blogspot.com/-8anFhwQR-NQ/W9HAMkROSSI/AAAAAAAAEnk/-J4cLgy52WIdwJFSKm03CRqTOZladE_5QCLcBGAs/s1600/Fors2.jpg


 

 
 

Po celou dobu jdete hustým lesem, kde budete (alespoň na podzim) mít svůj klid a 
výborně si na ní díky tomu odpočinete. Je fyzicky náročná, protože vede přes 13 stolových hor, 
výhledy z nich jsou ovšem úžasné a odmění každého ufuněného turistu. Trasa je otevřená 
teprve od letošního jara a zavede Vás hlavně do méně známé západní části Česko-saského 
Švýcarska. Není tu mnoho kulinářských zastavení, ale přeci jen Vám níže přinášíme nějaké 
tipy. 

 
 

První místo, které byste neměli minout, je kavárna na nádraží Bad Schandau. Mají 
výbornou kávu, čerstvě obložené housky a buchty prodávají ještě teplé po vytažení z trouby. 
Druhé místo, které stojí za návštěvu je legendární horolezecká hospoda "Pod císařem". 
Obsluha vám bude tykat, dostanete kýbl pravé hospodské česnečky a dohlížet nad vámi bude 
císař pán ve vitríně. Posledním tipem od nás je Kristin hrádek. Nabízí luxusní menu i kvalitní 
espresso s lívanečky za rozumný peníz pro ušlapaného turistu. Jen ta asfaltka k nim je 
nekonečná. 

Byly to krásné 4 dny bez civilizace, jen s batohem, spacákem a jídlem ohřívaným na 
vařiči a tím pádem to stálo za to. Tak neváhejte a vyrazte, dokud není trasa tolik známá. 

      Janča Kubátová  

https://www.podcisarem.cz/cz/hospoda.html
https://www.kristinhradek.cz/?utm_source=PPC&utm_medium=AdWords&utm_content=Kristin%2BHradek&utm_campaign=Kristin%2BHradek
https://2.bp.blogspot.com/-9dyxykw53ww/W9LHL5fRmBI/AAAAAAAAEoM/ZsaMZg82BCkoJzMT_jkOFVJl2vIDoMubACEwYBhgL/s1600/Fors5.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-_emASRY-BrY/W9HCc2rjvwI/AAAAAAAAEnw/PhMUKWzTylYk2IARBFqit215f-epdbU1QCLcBGAs/s1600/Fors3.jpg


VZDĚLÁVACÍ KOUTEK 

 

JAZYKOVÝ POSED č. 124 

 
 Tak kam jsme se to dostali v minulém vydání Posedu? Pokud někdo vycestoval až do 
TENNESSEE, udělal dobře a mohl dosáhnout na jako vždy hodnotnou cenu. Tou cenou je 
tentokrát mycí houba na záda a dosáhli na ní Janča Kubátová, Pavel Pachner a Pavluška 
Vokálová.  
 

A pokračujeme v jízdě dál. V každé větě jsou obsažena dvě synonyma, tedy slova 
podobného významu. Mohou to být podstatná jména, slovesa, nebo přídavná jména. Pokud je 
najdete, tajenku přečtete shora dolů v prvních písmenkách druhého slova. 

  
Příklad: The school bus is a very safe motor Vehicle. 
 

1. As we walked along the beach, the cool wind grew stronger, thus it was too chilly for 
swimming.  

2. Some people dislike being the centre of attention whereas others hate if they are 
ignored.  

3. Monte Terza Grande is known for its perfect natural ecosystem that is ideal for hiking and 
exploring. 

4. She takes an active part in school life and despite her age, she is endowed with good 
health and a lively intellect. 

5. Never dip the salmon in the tepid oil; it definitely benefits from a dunk in the hot oil. 
6. He was simply trying to conceal the problem, so I am sure there was a hidden meaning 

in what he said. 
7. It was really beyond my comprehension what she told me over the phone.  
8. She planned all the things we would like to do along the way and because I did not object 

she seemed pleased.  
9. That was a week of alternate rain and sunshine, however we really enjoyed scuba diving 

in Fiordland that offers a unique aquatic environment stimulating the growth of different 
underwater species. 

 
 
 

SOUTĚŽNÍ KOUTEK 

 

SOUTĚŽ PRO FŠECHNY 

 
 Vámi oblíbená RČENÍ byla tentokrát trochu těžší, ale popasovali jste se s tím výborně 
(někteří našli i příslušnou literaturu). Přesto si pro zájemce řekneme, jak mělo vypadat správné 
řešení. 
je u vytržení,   má ho v prádle,   dohodil mu nevěstu, 
vypustil duši,   šlape si na jazyk,   obchází paragraf, 
je z toho jelen,   vzal nohy na ramena,  míří do hospody. 
 
 Ceny mají podobu voňavých svíček a do svých domovů si je odnesou vylosovaní Eva 
Bartáková, Eva Lipenská a Pavel Pachner. 
 



 A co vás čeká dál? Máte před sebou několik SVĚTOVÝCH VYNÁLEZŮ a několik 
VYNÁLEZCŮ, kteří mají na vynálezech svůj podíl. Buď ho vymysleli nebo zdokonalili předchozí 
vynález nedokonalý. Úkol pro vás přiřadit vynálezce k vynálezům není těžký a těším se na 
spoustu správných odpovědí.  
 

           
 

     A           B        C 
 

            
 

         D      E               F 
 

           
 

        G            H      I 
 
1 Bell Alexander Graham   6 Papin Denis  
2 Edison Thomas Alva   7 Röntgen Wilhelm Conrad 
3 Lumièrové Auguste a Louis  8 Watt James 
4 Morse Samuel F. B.    9 Wrightové Orwille a Wilbur 
5 Nobel Alfred 



ZNÁTE JE? 

 
 Když jsme se minule ptali na přírodní zajímavost z okolí Kunratic u Cvikova, měli jsme na 
mysli SKÁLU SMRTI. Mysleli si to i někteří další a z nich jsme vylosovali tři výherce Jirku 
Bartáka, Věrku Bradnovou a Janču Kubátovou, kteří získali sadu fixů. Gratulujeme. 
 
Skála smrti – jedná se o skalní stěnu, v níž jsou vytesány reliéfy rytíře na koni a padající dívky. 
Skála se nachází blízko říčky Svitávky poblíž osady dříve zvané Mlynářská díra. Reliéfy v roce 
1910 do 15 metrů vysoké skály vytesali místní občané nadučitel Karl Beckert a četnický 
strážmistr Karl Bundesmann a připomíná pověst o hrubém rytíři Kunovi, který se zamiloval do 
krásné mlynářovy dcery. Ta ho však odmítala, a když jednou v lese před ním prchala, skočila ze 
skály. Zachránila se na měkkém mechu i díky široké sukni, kdežto rytíř i se svým koněm skončil 
utopením v bažině pod skalou. Proto se dříve skála nazývala Rytířský skok.  
 

 
 

Skála smrti 
 
Kunratice u Cvikova – první zmínka o existenci obce je z roku 1278, když vznikla z popudu 
Přemyslovců. Obec měla v té době zemědělský charakter. Později obec vlastnili rytíř Hanuš 
Pancíř z rodu Pancířů nebo rod Berků z Dubé. Roku 1502 se stala částí Zákupského panství. 
V roce 1882 v upomínku na lidového císaře a humanistu Josefa II. umístili občané jeho sochu u 
základní školy, kde stojí dodnes. Mezi další památky patří kamenný most se sochou sv. Jana 
Nepomuckého z konce 18. století, kostel Povýšení svatého Kříže z let 1832-1833 a morový 
sloup z roku 1680. 
 
 A teď se vrátíme za humna. 

 Východně od Buku republiky, který leží jižně od Bílého 
Kostela nad Nisou, se vypíná kopec, podle něhož je 
pojmenována i přírodní rezervace. Vrchol tohoto kopce je 
vzdálen vzdušnou čarou 635 m od rozcestníku u Buku 
republiky, 1,8 km od rozcestníku na Velkém Vápenném, 3,4, 
km od vrcholu Ovčí hory, 5,9 km od rozcestníku na Černé 
hoře a 4,3 km od vrcholu Chrastavského Špičáku.  
 

Jak se nazývá kopec poblíž Buku republiky? 
 
To je vše, teď už jdu připravovat ceny pro výherce. 
 
 
 
 
 
 ◄-------  Přístřešek u Buku Republiky 



SOUTĚŽNÍ BILANCE 

 
Když už máte před sebou Ročenku, tak si trochu zabilancujeme, co říkáte? 

Soutěž Znáte je? běží už od roku 1997 (poprvé jste měli poznat Zámeček na Nové louce) a od 
té doby jste měli možnost se seznámit s: 
 
20 vrcholy kopců a hor, 
20 skálami, 
24 skalními vyhlídkami, 
28 vodními objekty (prameny, studánky, přehrady, jezera, rybníky, potoky, vodopády, rašeli- 
     niště),  
12 cestami, naučnými stezkami, křižovatkami, 
8   přírodními rezervacemi, 
15 rozhlednami, 
18 dalšími budovami (hrady, zámky, zříceniny, muzea, boudy, kapličky), 
26 hospodami, 
55 obcemi (města, městečka, vesnice, vísky), 
a 
86 pomníčky (pomníky, kříže, mohyly, boží muka, obrázky, kameny) 
 
Tak to už je slušný, ne? Je vidět, že v našem okolí je spousta nádherných a zajímavých míst, a 
další nás ještě čekají. Stačí jen obout pohorky, hodit bágl na záda a vyrazit. Tak ahoj někde 
v přírodě! 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ORIENŤÁCKÝ ZPĚVNÍK  

 

PANE MŮJ 

(Michal Tučný) 
 
Pane můjG dals mi dost šťastnejch chvilC     
mnohem víc já zažilG, než jsem mohl si přát.D  
Pane můjG marně teď vzpomínám,C  
čím si zasloužit mámG, že mě zdáD se máš rád.G,G7  
 
ref:  
CJežíši, prosím tě oG pomoc,  
tvou dej miD víru, znáš každej můj Ghřích.G7  
CPrávě teď vím , jak jsemG ničím,      
ty vším, dej miD víru, čekám dál v rukou Gtvých.  
 
Pane můj, napověz mi, ať vím,  
jak se odvděčit smím  
za vše, co jsi mi dal.  
Pane můj, jiným snad poznat dám,  
čím jsem prošel já sám,  
když jsem k tobě se bral.  
 
ref:          
  
Ježíši, prosím tě....  
 
ref:  
Ježíši, pomoz mi....  
(: dej miD víru, čekám dál v rukouC tvýchG :)  
 
 
 

A CITÁT NAKONEC… 

 
Albert Einstein: 
 

Pouze dvě věci jsou nekonečné: 
vesmír a lidská hloupost, u té první si tím však nejsem tak jist. 
 

 



Fotokoutek 

Poslední den roku tradičně na Královce: 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

  

Tak na 

zdraví! 

Nám taky 

něco… 

Fousáči 

ochutnávají… 

Za rok 

nashle !!!… 

1/3 „vozového 

parku“ 

Bez kočky 

ani ránu! 

Bez kočky 

ani 

ránu!… 

ez kočky 

ani 

ránu!… 

 

…občerstvení… 

…to je ale dobrůtka… 


