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Janče Kubátové se podařilo zúčastnit se několika významných akcí a ráda by se s vámi podělila
o několik zážitků.

6.-12.7.2019

JUNIORSKÉ MISTROVSTVÍ SVĚTA V OB –

SILKEBORG, DÁNSKO
Po devíti letech od své premiéry v českém národním dresu jsem díky práci pro Český
svaz orientačních sportů dostala příležitost vrátit se na místo činu. Na juniorské mistrovství
světa do Dánska. V letošním roce závodníci zavítali do města Silkeborg a jeho blízkého okolí.
Terény nabídly spoustu zapeklitostí, pořadatelé se zaskvěli velmi dobrou organizací a česká
výprava zejména zásluhou Terezy Janošíkové také spoustou kvalitních výsledků. A nějaká NEJ
z letošního Dánska?
NEJ úspěšnějším závodníkem celé akce se stal
fenomenální Nor Kasper Fosser. Pouze přehlédnutí pořadí
kontrol na sprintu a tím pádem DISK mu znemožnilo získat
všechny tituly mistra světa z této akce. O měsíc později si to
ovšem vynahradil na domácím MS dospělých ziskem stříbra
na klasické trati…
NEJ kontroverznějším závodem se stala klasická trať
juniorek. Kvůli chybě SIACu ruské závodnice Veroniky Kalininy
se dvěma nejlepším nakonec měřil čas záložním ručním
měřením na stopkách! Jury pak přičetla k času vedoucí finské
závodnice Idy Haapalo 1 vteřinu a udělily se dvě zlaté medaile.
NEJ dále poputuje zlatá medaile z mužského sprintu. Zaváhání norského favorita
Kaspera Fossera využil sympatický Australan Aston Key a získal svůj první titul mistra světa.
NEJ úspěchem pro české barvy byl zisk bronzové medaile na krátké trati Terezy
Janošíkové. Terka tak uzavřela svou bohatou medailovou sbírku z juniorských kategorií (nyní
má medaili ze všech čtyř disciplín).
NEJ příjemnějším dnem pro naši tříčlennou TV-výpravu bylo finále klasické trati. Junioři
nás po něm totiž pozvali na grilování hamburgerů u nich na zahradě. Ještě jednou děkujeme za
servis!
NEJ hezčí zvíře Dánska? Panda kráva! Dánsko je zemí farmářů, v krajině, kterou jsme
cestovali na závody, jsme potkávali desítky skotu. Nejhezčím plemenem byl ovšem
jednoznačně Lakenvelder. Černá kráva s bílým pruhem uprostřed.

A cože bylo vlastně mým úkolem? Spolu
s dvoučlenným týmem České televize (redaktor Jakub
Stařík a běhající kameraman Radek Dufek) natočit
hodinový dokument o celé akci. Krom takzvaného spottera
(člověk, který pozná české a nejlepší zahraniční běžce),
jsem si také vyzkoušela dělání rozhovoru pro ČT, vaření a
plánování programu pro náš miništáb. Jsem za tuhle
zkušenost opravdu moc vděčná. Takže zase příště
v Dánsku!

„redaktorka“ Janča Kubátová
Otázka pro chytré hlavy: Víte, co znamená v televizním slangu „stříhat brány“? Odpověď se
dozvíte na konci této Ročenky.

23.-28.7.2019

1. MISTROVSTVÍ EVROPY UNIVERZIT

V OB – OLOMOUC, ČR
Další letní akcí, kde jsem přiložila ruku k dílu, byla EUSA Orienteering (European
Universities Orienteering Championship), kterou pořádal v Olomouci pořadatel-nadšenec Dušan
Vystavěl. Šlo o vůbec první ročník této akce, takže očekávání a otazníků jak na straně
pořadatelů, tak na straně závodníků bylo mnoho. Nakonec se z celé akce vyklubal čtyřdenní
pohodový „tábor“ se závody pro více než 140 závodníků.
Jednou z prvních věcí, která nás všechny trochu zarazila, byl velký výkonnostní rozdíl
závodníků. Zatímco švýcarské univerzity dorazily téměř s B-reprezentací své země, Izraelci si
nechali zakoupené buzoly, čipy a dresy poslat až do Olomouce, kde je poprvé dostali do ruky.
Celou akci provázela uvolněná atmosféra, kterou příjemně podporovali jak závodníci, tak
pořadatelé a dobré zázemí nedaleko historického centra Olomouce. Během závodních dnů
jsme měli možnost běhat v okolí pohádkového hradu Bouzova, v nádherně opravené Korunní
pevnůstce nebo v okolí Velkého Kosíře. Ač tato akce asi nikdy nebude mít takové renomé jako
Akademické MS, snad bude příjemným letním zpestřením pro všechny běhající studenty.

Janča Kubátová
A teď přítomnost:

2.-3.11.2019

MISTROVSTVÍ ČR V HROB – OK 99

HRADEC KRÁLOVÉ – RADVANICE – NAD KAČENKOU,
KOLEM ZUBRŮ
Mistrovství ČR v horském orientačním běhu se letos konalo o víkendu
2.-3.11. a pořadatelem byl klub OK 99 Hradec Králové. Máte tu čest si počíst,
jaké strasti, pasti, starosti a radosti nás cestou potkaly...

Je sobota ráno, půl hodiny do startu, čas opustit vyhřívané vozidlo
a vydat se do 5°C, mlhy a deště. Už během dvoukilometrové cesty na
start pociťujeme, že to rozhodně nebude zadarmo. Start! A jde se na to.
Volné pořadí kontrol, to je prostě past. Plánujeme si první kontrolu tu,
která se nejvíc nabízí, krásný postup mírně do kopce po silnici, nic
těžkého na mapování. Rázem se oddělujeme od ostatních dvojic – cha,

asi jsme zvolili opravdu dobře. Cha – tak asi ne, při čtení popisu (zhruba po 3km běhu směrem
na „jedničku“) zjišťujeme, že je to jedna ze dvou občerstvovacích stanic, která nás na dlouhé
trati čeká. Další zrada. Probíháme ohradou, která je plná krav. Hou, hou, krávy jdou, vocasy se
jim hejbou. Není to úplně příjemný pocit. Hou, hou, krávy jdou, vemena se jim hejbou. A
najednou hou, hou a krávy už nejdou, nýbrž se rozebíhají proti nám, s těmi rohatými vpředu. To
značně ovlivňuje naše volby postupu. Skáčeme přes ohradník, zde bychom snad měli být v
bezpečí. A hele – bunkr! Jednička před námi! Tak se alespoň nabaštíme. Tak počkat – a kde je
ta kontrola? V ten moment vybíhá z lesa mužík a volá: „Jste dobře, jste dobře! My tam tu
kontrolu ještě nestihli dát, pojďte si orazit sem!“ Aha, takže půl hodiny od startu ještě nemáme
roznesené kontroly, zajímavé. „A kde je ta občerstvovačka?“ ptám se, neboť se nehodlám
ničeho vzdávat. „A co chceš?“ „Alespoň napít, prosím“ „Tak na, tady si dej moji Mattonku.“
Valíme oči z důlků, tady to někdo úplně nepošéfil.
Zbytek cesty už vlastně zase tak zajímavý nebyl – vesměs se stále opakovaly hádky o
tom, kudy půjdeme a nepůjdeme, že nás něco bolí, hou, hou, krávy jdou, je mi zima. Kufrujeme
pomálu, ale už je to nekonečné a déšť neustává. V druhé polovině trati si jsme stoprocentně
jistí, že si vyhledáme nejbližší wellness a půjdeme se tam naložit (to jsme ještě nevěděli, že
žádné v dojezdové vzdálenosti není, ale motivace dobrá – rozhodně lepší než to, že v cíli byla
pouze studená sprcha). Na konci nás už drží při životě jen energetické gely a strach ze tmy,
která už pomalu nastupuje. No, pořadatelé se trochu sekli (nebo jsme přeci jen nezvolili
nejideálnější postup?), naběháno i nastoupáno máme o kotel více. Do handicapu daleko, ale
limit jsme zvládli! A teď je čas na regeneraci? Houby. Zítra ještě jednou. Ale to zatím nevíme,
věříme totiž tomu, že druhá etapa bude méně náročná...
V neděli ráno chodíme schody pozadu, máme jedno trápení za druhým, na start oba
kulháme, takže ani ten start jsme nestihli. Past hned na začátku. Už na jedničku (díky bohu
pevné pořadí kontrol) bloudíme, sice už neprší, ale únava je nepředstavitelná, nálada pod psa.
A hlavně neustálé dohadování o tom, jestli závod doběhneme nebo ne. Honza zatím všechny
své dospělé hroby disknul, nevidí tedy žádný důvod na tom tento rok cokoliv měnit. Na
občerstvovačce první tejpování vyhozeného kolena (Honza to své bebí uraženě zatejpovat
nechce). Tam nás organizátor upozorňuje, že podle mapy nejlepší volba rozhodně nejlepší není,
protože tam někdo nezavřel branku u bizoní ohrady a bizoni se vydali na vandr. Po dalších dvou
kontrolách, kdy Honza bojkotuje postup do cíle vzhledem k bolavému kolenu, se mi konečně
daří ho přemluvit, že kolínko zatejpujeme. Fyzioterapeutická ordinace se protentokrát nachází
pod kontrolou č. 8 na dvou balíkách slámy. Nálada rázem trochu stoupla, Honzík běží jako čičik
a najednou plánuje cesty do cíle, přestože nám matematické výpočty jasně říkají, že nám limit
nebude stačit tak o hodinu. Čelovku ale máme a už jsme za půlkou, tak nebudeme líný bobky...
Na 3. kontrole od konce Honza vycítil, že ten limit by byl přeci jen reálný – takže motivacemi pro
tentokrát nešetří a do cíle dobíháme tempem 5,05/km a ještě s tříminutovou rezervou na limit.
Na ten časový tedy, v běžeckém už rozhodně žádná rezerva nebyla.
Opojení endorfiny se belháme do auta, a přestože jsme byli poslední dvojice, která závod
dokončila, tak jsme to zvládli! A kolik že toho vlastně podle hodinek máme za sebou?
Vzdálenost: 71km
Převýšení: 2 500m
Čas strávený na trati: 12h 53min
Tak za rok znova! Jdete s námi? :)
(musím doplnit, že Honzíček je hrdina, který nesl batůžek nás obou a nebýt něj, tak bych se do
toho cíle nedoplazila ani první den...)

Šárka Knížková

16.11.2019

SUDETSKÉ

DERBY

2019

–

SLAVIA

ORIENTEERING LIBEREC – VRATISLAVICE NAD NISOUBŘEZOVÁ ALEJ
Jako tradičně jsem se v závěru podzimní sezony 2019 těšil na Derby. V polovině října
jsem začal propadat panice, že tento rok Derby nebude, žádný informační mail nepřicházel a
ani v hlubinách internetu přítel Google žádný odkaz nenalézal. O týden později mi ale v mailové
schránce zacinkal rozpis a obratem jsem zasílal přihlášku, samozřejmě na MAXI trať a začal
jsem se těšit na 16.11.
Shromaždiště bylo ve Vratislavicích u koupaliště a cíl v restauraci Březová alej na
Harcově. V den závodu jsem zaparkoval auto kousek od cíle a vyrazil od ZOO tramvají směr
shromaždiště. Do vozu postupně přistupovali známé tváře a na stanici Vratislavice-výhybna,
kde jsme vystupovali, nás byla už pořádná banda. Po prezentaci a převlečení, jsem si připravil
popisy a průkazku, a protože začalo vykukovat sluníčko, 38 kontrol v popisech slibovalo
zážitkový závod.
Po hromadném startu jsem si vyzvedl mapu, která byla složena ze 3 etap (2x mapa
formátu A4 a 1x mapa velikosti A3). První etapa vedla po Prosečském hřebenu a končila v
Lukášově u první občerstvovačky. Tato část obsahovala 13 kontrol bez záludností, žádný kufry
se nekonaly. Druhá část pak pokračovala z Lukášova na Českou chalupu (dalších 13 kontrol).
Tady jsem udělal chybu na volbě postupu a při postupu z 18. na 19. kontrolu jsem se vynořil u
kontroly č. 20, takže jsem se vracel a zbytečně stoupal desítky metrů. V této části se to ale
ztratilo, protože si nás stavitelé povodili snad po všech vrcholech kopců, co tam byly. Na České
chalupě pak byla druhá občerstvovačka, povinné pivo a doplnění energie a hurá do třetí etapy.
Ta obíhala Žulový vrch, k lomu a pak hurá do cíle. V této části jsem si vychutnal kontrolu č. 30
na severovýchodním svahu pod Rudolfovskou nádrží. Tady jsem si vzpomněl na Derby 2017,
kde jsem měl zásek na stejném svahu. Kombinace hustých smrčků, kamenů a nečitelných
průseků mi nadělila 30 minut. Svah s převýšením 50 m jsem si vylezl 3x nahoru a dolu a stejně
vím, že to byla náhoda, že jsem ji nakonec našel (dle GPS jsem při prvním postupu proběh
kolem ve vzdálenosti 10 m). Po zbytek etapy už mě táhla do cíle jenom myšlenka na gulášek.
Výsledek v cíli pak bylo 19,5 km za 4hod a 16 minut, nastoupáno 1044 metrů. Nakonec
vzhledem k rodinným plánům ani nezbyl čas na ten vysněný gulášek a frčel jsem domů. Přesto
jsem si letošní Derby opět užil a těším se na příští rok.

Vojta Tomanica

23.11.2019

O-GALA – JABLONEC NAD NISOU

Letošní orienťácký ples se
konal téměř za humny, a tak se
téměř
kompletní
dospělácké
družstvo (Marťa, Danek, Eliška,
Čechlo, Šárka, Vendy, Jirka a
Janča – až na Ivana všichni) také
zúčastnilo.
Krom
vyhlášení
nejlepších orienťáckých sportovců
program nabídl i zajímavou
tombolu o předměty českých
reprezentantů (kdo by nechtěl
spací trenýrky Terky Janošíkové,
kvalitní kartáčky od budoucí
zubařky Aničky Štičkové nebo
dres šéftrenéra Jana Šedivého?), taneční soutěž (v níž jsme díky Jirkovi a Šárce měli své
zástupce – viz foto) a spoustu hudby k tanci i poslechu. Plesalo se až do brzkých ranních hodin,
takže se trenérům a rozhodčím na nedělní část tradičního Metodického semináře moc vstávat
nechtělo.

za plesající sepsala Janča Kubátová

16.12.2019

POSLEDNÍ LETOŠNÍ BESÍDKA

Pondělí 16. prosince 2019. To byl poslední trénink našeho kroužku v roce 2019. A
z našeho pohledu se docela vydařil. Vyráželi jsme po jednotlivcích, nebo i po skupinkách
s mapami Chrastavy a čelovkami od chrastavské haly. Bylo sice chladno, ale nepršelo, ani
nesněžilo a tak připravený fotoorienťák na mapě Chrastavy proběhl bez problémů. Jak víme,
kontroly v terénu nejsou označeny, a naši svěřenci do cíle došli taky všichni. Takže se nic ani
nikdo neztratil. Končili jsme na hřišti u hoření školy, kde nás čekal oheň pro zahřátí. Byl tam i
živý Betlém, se kterým jsme si zazpívali vánoční koledy. Dokonce jsme tam měli od hodných a
pilných maminek vzorky cukroví. A zlatý hřeb podvečera nastal, když všichni dorazili do cíle.
Každý, kdo doběhl, dostal pytlíček bonbónků a mohl si za svitu prskavek vybrat dáreček. No, a
protože bylo i u ohně poměrně chladno, bylo už okolo sedmé u ohně prázdno.

Pavluška Vokálová

17.12.2019

PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ V HOSPŮDCE

Pokud si někdo myslí, že se v chrastavském Sportbaru Bohemia sešla parta opilců, tak je
na velkém omylu. Spicha tu tentokrát měl výkonný výbor klubu, aby se pochlubil výsledky OK
CHA a připravil se na nejbližší i vzdálenější budoucnost. O čem všem si povídali, se dozvíte za
zápisu, který máte na naší stránce a dostali jste v mejlu. Akorát lákavý jídelníček tam chybí.

31.12.2019

PRVNÍ SILVESTR - KRÁLOVKA

Kdyby nikde neměl být sníh, tak na Královce letos ano. A tak si tu radost mohla
vychutnat skoro čtyřicítka Klubaček a Klubáčků i se svými malými ratolestmi, kočárky, pekáči a
kamarády ze spřátelených oddílů. Půlnoc byla opět tradičně ve 14,00 hodin zahájena
předsedou KB Zdeňkem a létajícími špunty od šampáňa. A po degustaci potravin a nápojů
(Pája Kubát přinesl dokonce xxx% Tatra čaj) a vzájemné líbačce se pak všichni pokojně vrátili
do svých domovů k rozpáleným krbům a veselým silvestrovským televizním programům.
A proč první? Protože druhý Silvestr nás čeká ve Vítkově u myslivců.

Ten houf, to jsme my – silvestrovští účastníci

3.-5.1.2010

Půlnoční přípitek

LYŽAŘSKÉ SOUSTŘEDĚNÍ SCD NA MUHU –

JINDŘICHOV
Od 3.1. - 5.1.2020 jsem se zúčastnila lyžařského soustředění SCD na Muhu.
Po příjezdu jsem se šla ubytovat. Na pokoji jsem byla s Eliškou Hákovou a Barčou
Štemberovou.
V 17:00 hod jsme se všichni přemístili dolů, odkud jsme vybíhali na trénink. A protože
bylo málo sněhu, tak byl tentokrát 1. trénink běžecký (nočák). Po tréninku následovala večeře a
po večeři teorie. Večerku jsme měli v deset, takže jsme se přesunuli do pokojů a tam už zůstali.

Ráno v 7:30 jsme šli na rozcvičku a v 8:00 byla snídaně. Hned po snídani jsme se šli
převléct, protože v 8:45 jsme odjížděli auty na běžky. Na tréninku jsme se jeli pouze projet,
takže nás rozdělili na starší a mladší. Zpátky jsme se vrátili akorát na oběd.
Po obědě jsme měli běžecký trénink, který se mi moc nepovedl, ale vrátila jsem se!
Po večeři jsme si mysleli, že už nic nebude, ale byly ještě miništafetky.
Další dopoledne se jelo zase na běžky, ale tentokrát jsme pilovali techniku a mám pocit,
že mi to pomohlo.
Odpoledne jsme hráli hru. Běželi jsme k posedům a počítali stupínky. Naše skupina
prohrála, protože se kluci nedokázali vrátit brzy, ale tak nevadí.
Soustředění jsem si užila a doufám, že příště nepojedu sama.

Barča Lipenská

Strážce Jizerských hor duch Muhu

DALŠÍ ČINNOST TELEGRAFICKY
ﬦ

Majetek klubu se rozrostl o 5 SIAC čipů, u kterých byla jako dárek SI tiskárna.

ﬦ

Termínovku máte v první části Ročenky, ale některé termíny je důležité si stále
připomínat (třeba i proto, že tyto závody pořádáme).
1.-3.5.2020
SAXBO – třídenní v Německu (Žitava, Jonsdorf), spojené
s Mistrovstvím Německa ve sprintu a sprintových štafet
3.-6.9.2020
EUROMEETING – třídenní mezinárodní závody (generálka před MS
2021), spojené se žebříčkem A v Jizerských horách (Tanvald) a
Kokořínsku (Ždírec)
1.11.2020
CHRASTAVSKÝ POHÁREK – jednodenní oblastní žebříček na
Ovčáku (nová naše mapa)

ﬦ

Kromě závodění a pořádání se budeme i rekreovat:
10.-13.4.2020
Velikonoční soustředění v Polesí u Černé Louže (tréninky a
procházky)
24.-26.4.2020
Dětské jarní soustředění v Jiřetíně pod Jedlovou (součástí je účast
na oblastním žebříčku, který pořádá Děčín)

ZPRÁVIČKY
GRATULACE
V úvodu máme jeden vzkaz pro bandu – citujeme:

Ahoj Bando,
máme nový přírůstek do našeho orienťáckýho klubu!
Takže veselé Vánoce vám přejeme už v plném počtu!
Dan, Marťa a Rozárka!

A my jen doplníme, že Rozárka se jmenuje Vejstrková, jakož i jí zvolené rodiče Marťa a
Dan. A taky ji rádi přijmeme do klubu, pokud ji rodiče mezi tu bandu pustí.
Hodně zdravíčka a štěstíčka, Rozárko!
A kdo z tý bandy má v nejbližší době narozeniny?
5.2.
5.2.
8.2.
10.2.
11.2.
13.2.
21.2.
22.2.
24.2.

Milan Ševčík
Karel Březina
Alena Ševčíková
Blanka Prokšová
Honza Čechlovský
Jana Slavíková
Míla Houdová
Mára Sychra
Kačka Straková

1.3.
3.3.
4.3.
6.3.
7.3.
18.3.
19.3.
21.3.
28.3.

Terka a Honzík Klustovi
Filip Kučera
Stela Tomanicová
Monča Štveráková
Vendy Růžičková
Jirka Barták
Pepa Čechlovský
Týna Matyášová
Jarmila Šírlová

S kulatinami se roztrhl pytel – tak třeba je oslaví Milan, Kačka, Filip, Stela, a taky Týna.
Přejeme pevné zdraví a hodně úspěchů všude, na co sáhnou.

AUTORKA OBÁLKY
Tentokrát se na výtvarnou činnost vrhl náš potěr, jedna z našich nejmladších – Kamilka
Šírlová, která se i podepsala. Je vidět, že chodí do lesa s vodičem, který ji razí cestu. Je fakt,
že po lese běhá spousta paroháčů. Děkujeme za obrázek.

PŘÍJMY A VÝDAJE
Pohárek 2019 máme zdárně za sebou a zúčtování s ním taky – viz vložená příloha.
Výdaj – 5 SIAC čipů – 8 984,- Kč, tiskárnička u toho zdarma.
Příjem – ten nás teprve čeká – viz kapitolka Členské příspěvky.

KAPITOLKA ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
Opakování je matka moudrosti, a tak se budeme znova opakovat. I když se ani letos
výše členských příspěvků nemění, je to přeci jenom vhodný příspěvek na zajištění naší klubové
činnosti.
Tak tedy:
LOB
MTBO
OB

500,- Kč
500,- Kč
700,- Kč (dle ekonomických pravidel pouze první část)

INFORMACE Z VÝBORU
Jen stručně o tom, o čem jsme si povídali, podrobnosti najdete na naší stránce.
ﬦ
ﬦ
ﬦ
ﬦ
ﬦ
ﬦ

SAXBA a Pohárku jsme se zhostili dobře, škoda chyby na německé straně, kdy se
musely rušit některé kategorie při sobotním SAXBU, domluvíme se o zajištění kontroly
nad jejich závodem
SAXBO 2020 – zajišťujeme klasiku v Jonsdorfu a pomoc při sprintových závodech
Zapojení klubu do pořádání Euromeetingu 2020 a MS 2021 – hledání dobrovolníků
formou dotazníků
Mapování – řeší se nové prostory pro naše nové mapy, Ovčí hora se mapuje
Ekonomická pravidla – dochází k úpravě s ohledem na veteránský ranking
GDPR – členům klubu bude předložen formulář se souhlasem se zpracováním osobních
údajů – už na členské schůzi

PRÁZDNINY V KRČKOVICÍCH
I letos určitě budeme v Krčkovicích v Českém ráji budovat orienťácký tábor, který mohou
využit naši mladí. Opět bude ve třech turnusech.
27.-6.-10.7.2020
11.-18.7.2020
19.-28.7.2020

Krčkovice I (střední)
Krčkovice II (malý)
Krčkovice III (velký)

AŽ SE ZIMA ZEPTÁ, CO BUDEME DĚLAT V LÉTĚ?
Pár dobrých tipů:
26.-28.6.2020
10.-12.7.2020
17.-19.7.2020
18.-19.7.2020
29.7.-2.8.2020
31.7.-2.8.2020
7.-9.8.2020
21.-23.8.2020
21.-23.8.2020
28.-30.8.2020
28.-30.8.2020
Vysvětlivky:

Cena střední Moravy 2020 – TJ Sokol Plumlov – Otaslavice – S, KL, ZT
H.S.H Vysočina cup 2020 – OOB SK Chrast – Chotěboř – KT, KL, ZT
Grand prix Silesia 2020 – OB Opava – Bohdanovice – KT, KT, S, ZT
přihl. do 31.5.
Rumcajsova míle 2020 – Sportcentrum Jičín – Valečov – KT, S, KT
Česká Kanada 2020 – SK Praga – Zvůle – KT, ZT, KT, KT, ZT
přihl. do 20.4.
Sandstones/Pískovce 2020 – OK Doksy – Doksy – KT, KL, KT
Zlínský (Š)krpál 2020 – SKOB Zlín – Lukoveček – S, KL, ZT
Helfenburk 2020 – VŠTJ Ekonom Praha, OOB Sokol Pražák – Bavorov –
ZT, S, S, ZT
Pěkné prázdniny s OB v Českém ráji 2020 – TJ Turnov – Malá Skála –
S, KL, KT
Cena východních Čech 2020 – OK 99 Hradec Králové – Vyhnánov –
KT, KL, ZT
West cup 2020 – SKOB Nejdek, Nejdek orienteering - ? – KT, KL, KL
S - sprint
KL - klasika
KT – krátká trať
ZT – zkrácená klasika

A pár tipů na vícedenní závody v blízkém zahraničí:
25.-28.6.2020
28.6.-3.7.2020
6.-10.7.2020
8.-12.7.2020
28.7.-1.8.2020
7.-14.8.2020
19.-23.8.2020

Tatry orienteering 2020 – Pribylina (SVK)
5 Days of Italy 2020 – Trento (ITA)
Bubo cup 2020 – Platak & Beli (CRO)
Wawel cup 2020 – Krakow (POL)
OOcup 2020 – Nantua (FRA)
Mistrovství světa veteránů (masters) 2020, včetně doprovodných závodů Košice (SVK)
Hungária Cup 2020 – Velence (HUN)

NEJLEPŠÍ ORIENTAČNÍ BĚŽCI ČR 2019
V sobotu 23.11. proběhlo v Jablonci nad Nisou slavnostní vyhlášení Nejlepších
orientačních sportovců roku 2019. A kteří to jsou?
Nejlepší závodník OB 2019
1. KRÁL Vojtěch
2. KOSOVÁ Denisa
3. JANOŠÍKOVÁ Tereza
4. HORČIČKOVÁ Vendula
5. NYKODÝM Miloš

SK Severka Šumperk
OK 99 Hradec Králové
SK Severka Šumperk
OOB TJ Slovan Luhačovice
SK Žabovřesky Brno

169 bodů
129 bodů
93 bodů
57 bodů
54 bodů

SK Severka Šumperk
K.O.B. Choceň
OK 99 Hradec Králové

101 bodů
66 bodů
23 bodů

OK Jilemnice

15 bodů

Nejlepší junior OB roku 2019
1. JANOŠÍKOVÁ Tereza
2. KŘIVDA Tomáš
3. CHALOUPSKÁ Barbora
Nejlepší dorostenec OB roku 2019
1. KARLOVÁ Anna
Nejlepší závodník MTBO 2019
1. KUBÍNOVÁ Veronika
2. BOGAR Kryštof
3. LUDVÍK Vojtěch

TJ Slovan Karlovy Vary
OK Jiskra Nový Bor
TJ Stadion Nový Bor

Nejlepší junior MTBO roku 2019
1. HAŠEK Jan
2. KRÁLOVÁ Vilma
3. HASMAN Ondřej

KOS Slavia Plzeň
KOS TJ Tesla Brno
KOS Slavia Plzeň

Nejlepší dorostenec MTBO roku 2019
1. TUMA Matěj

Sportcenturm Jičín

Nejlepší závodník LOB 2019
1. HANČOVÁ Petra
2. MECHLOVÁ Lenka
3. HORVÁT Petr

SK Severka Šumperk
OK Slavia Hradec Králové
SK Severka Šumperk

Nejlepší junior LOB roku 2019
1. HAŠEK Jan

KOS Slavia Plzeň

Nejlepší dorostenec LOB roku 2019
1. RICHTR Lukáš

KOS Slavia Plzeň

Nejlepší závodníci trail-o 2019
Para: DUDÍK Pavel

Oddíl OS SK Prostějov

Open: PTÁČEK Pavel

Beta Ursus orienteering

Navíc byli do Síně slávy zařazeni Václav Zakouřil, průkopník lyžařského orientačního
běhu a dlouholetý trenér, a Svatava Nováková, medailistka z Mistrovství světa v LOB 1980 a
stále nadšená orientační běžkyně.

VOLNÉ PŘÍLOHY
ﬦ

Vyúčtování Chrastavského pohárku 2019 – tabulku připravila Pavluška

ZAJÍMAVOSTI
ČEŠTINÁŘSKÉ POSEZENÍ č. 34
Netajím se tím, že mám velmi ráda svůj rodný
jazyk. Už vidím mnohé, jak ohrnují nos a povyšují se
nad češtinou, která je ale krásná, hravá a dokáže divy,
jež ani jazyky, jako je angličtina i němčina, nedovedou.
Už Karel Čapek uváděl, že Angličan a Němec musí
použít pro malé jablko spojení a small apple, ein kleiner
Apfel, zatímco my to vyjádříme jedním slovem,
z kterého přímo cítíme tu něžnost malého předmětu – JABLÍČKO. Proto jsem se rozhodla, že
v dnešním příspěvku vás seznámím s vyznáním člověka, který také češtinu miloval a obdivoval.
Využiji přímou citaci článku otištěného v knize HACKNUTÁ ČEŠTINA 0.2, neortodoxním
slovníku dnešní mateřštiny, kterou vytrolili Martin Kavka, Michal Škrabal a kol. v roce 2018.
Vřele doporučuji dospělejším čtenářům, pokud se chtějí radovat a pobavit nad mnoha slovy,
která vznikají v dnešní češtině.

JIŘÍ MARVAN-LINGVISTA
Jiří Marvan přednášel o slovanských jazycích a češtině na univerzitách na třech
kontinentech přes padesát let. Byl to nejen uznávaný lingvista, ale také strýc mé ženy Alice
Kavkové, vynikající společník, milovník češtiny a blízký rodinný přítel. Zesnul v roce 2016, takže
vydání tištěné Češtiny 2.0 se bohužel nedočkal. Vždy ale patřil k jejím velkým fanouškům a sám
do ní originálně přispíval (rád vzpomínám třeba na VULVÁTA). Spolu s jeho manželkou Mirou a
synem Jiřím jsme z písemností i hovorů o češtině, které vedl při různých příležitostech, vybrali
několik krásných myšlenek. MK

OSM ZASTAVENÍ U ČEŠTINY
Mateřština je domov
Posloucháme ji už v lůnu mateřském. A pak nás provází celý život. Vždy se k ní můžeme
vracet, tak jako se rádi vracíme do rodného domova. Náš jazyk je neopakovatelný, a i
kdybychom znali deset nebo dvacet jazyků, s každým novým jazykem se ještě více blížíme ke
své mateřštině. V mém životě platilo, že čím více jazyků jsem znal, tím blíže mi byla čeština.

Jsme vůbec Slované?
Čeština je zároveň jazykem slovanským a jazykem západním. Občas svou příbuznost ke
Slovanům zapíráme, což rád testuji, když takovým lidem říkám: „Čeština je jediný slovanský
jazyk, kterým mluví ,Neslované´.“ Kupodivu se pak už ke slovanství hlásí.
Čeština pomáhala jiným
Čeština patří mezi první slovanské spisovné jazyky a ovlivňovala tak i vývoj dalších slovanských
spisovných jazyků, aby nastoupily stejnou cestu do budoucnosti. Byla prvním národním
spisovným jazykem západních Slovanů, díky němuž lidé zažívali něco víc, než že se jen
domluvili na trhu. Byli schopni v ní vyjádřit emoce a dokázali rozmlouvat s Bohem. A právě tím
se inspirovaly ostatní jazyky.
Slovník na celá staletí
Když Karel IV. rozhodl, že latina nemůže být jedinou komunikační možností, zvolil vedle ní pro
svou říši též tři moderní jazyky: italštinu pro Romány, němčinu pro Germány a češtinu pro
Slovany. V jeho době vznikl díky mistru Klaretovi obrovský latinsko-český slovník vědecké a
studijní terminologie, který byl normou dalších 500 let. Nic takového žádný jiný jazyk v Evropě
v té době ještě neměl, mnohým to dokonce trvalo ještě několik dalších století. Čeština tedy svou
autoritou ovlivnila jazykové dějiny 100 miliónů Slovanů, pro něž jsme byli v tomto směru vzory
již od 14. století.
Hravost jako vlastnost češtiny
Obecná čeština je plná emotivních výrazů, které krásně vyjadřují určité lidské rozpoložení. A
také vtip a slovní hříčky vždy patřily k vlastnostem češtiny. Když jsem se ptal Slováků, jak se ve
slovenštině řekne „brňavka“, věděli, co to znamená, ale věděli také, že pro ni své slovo nemají.
Nepřeložili třeba ani: „Ty vole, to byla kočka.“ Řekli to stejně. Čeština sloužila k zábavě
odjakživa, žerty nám byly vlastní už ve 13. století. Třeba když šlechtici zdravili krále: „Ty jsi náš
král a my jsme tvoji páni.“ Kdo je tedy vlastně pánem, že? A už zmíněný Klaret coby zdatný
pedagog s požitkem a humorem stvořil z modelového „pohlavku“ také „poušek“, ba dokonce
„pořitek“.
Jazyk jako životní prostředí
V jazyce není tím nejdůležitějším jen prosté „dohovoření se“, je to jedinečné a nenahraditelné
prostředí, které si neseme v sobě a s sebou. Jazyk je životní prostředí, které člověk obývá a
bez kterého nemůže existovat. Pomáhá nám definovat domov a sounáležitost s jinými mluvčími.
Je to organismus vyvíjející se spolu s vývojem lidí a do značné míry i svébytně. Toto životní
prostředí češtiny i dalších jazyků by mělo být chráněno stejně jako hodnoty přírodní nebo
umělecké.
Co mi dala čeština?
Čeština je zvláštní jazyk, ani ne moc malý, ani ne moc velký. Možná proto dokáže víc než velké
nebo malé jazyky. Je tvárná, vtipná a pomáhá překonávat překážky a bariéry jiných jazyků. To
jsem si ověřil, když jsem se pohyboval po všech možných kontinentech. Právě díky češtině
jsem ovládl tolik jazyků, možná dvacet. Třeba pro Poláky nebo Řeky bylo těžké naučit se
angličtinu, ale pro Čechy to nebyl problém.
Hrozí zánik češtiny?
Na germanizaci pražské češtiny už si kdysi stěžoval i Hus. Navzdory alarmujícím předpovědím
o ústupu a zániku našeho jazyka vidím šanci na jeho přežití ve vnitřní hodnotě češtiny. Čeština
má výhodu, že na ní neleží tíha zodpovědnosti světového jazyka, v němž dominuje
komunikace. Může být vtipnější, zatímco angličtina musí být hlavně komunikativní, neboť
cizinec anglickým vtipům nerozumí, protože se učí jen to, co potřebuje ke sdělení. O to je
čeština bohatší – ve „vtipnu“ je duchovní hodnota, neopakovatelná v jiných jazycích. Ostatně
každý z nás Čechů přece zná kouzlo češtiny, které ho zasáhne ve chvíli, kdy to nečeká. A pak

se neubrání cukajícím koutkům. Náš jazyk má budoucnost, pokud se ho ujme mladá generace
a bude ho milovat, měnit, vymýšlet nová slova, používat ho.

Eva Kašková
P.S. Pro KB, ale i jiné zvídavé lidičky otázka: Co znamená Eva Kašková, kdysidentka?

ZAJÍMAVOSTI Z O-NEWS
Tak třeba co nás čeká v roce 2020?

Změny v soutěžích pro sezónu 2020
(Daniel Wolf, 26.11.2019)
Úprava klasifikačního řádu – zisk licence A z MSJ a MED
SK v poslední době řeší spousty žádostí výjimek startu na MČR pro mladé cizince
(zejména Slováky, Němce, Poláky, atd.) běhající za některý z českých klubů. Často je těžké
rozhodnout, kde je hranice adekvátní výkonnosti. Pro tyto případy tak bude nově možné si
vyběhnout licenci A na MSJ (kde šla dosud vyběhnout jen licence E) a také z MED. MSJ: 1.-20.
místo licence E, 21.-50. místo licence A, MED: 1.-30. místo licence A. Pozor, tyto licence
nebudou přidělovány automaticky! Je na vedoucím klubu, aby v případě zájmu a splnění
podmínek podal v termínu žádost o přidělení licence v IS ORIS.
Zavedení práva startu na Veteraniádě ČR na krátké a klasické trati
Dosud platilo omezení startu na těchto závodech pouze pro kategorie MČR. Od sezóny
2020 bude třeba se kvalifikovat i na Veteraniádu ČR, a sice na základě veteránského rankingu,
který již nějakou dobu funguje v IS ORIS. Kvalifikační kvóty se objeví v Prováděcích předpisech
k soutěžím.

I pro Veteraniády bude platit tzv. dvouzávodový ranking, kdy v každé kategorii postoupí
závodníci, kteří mají méně než 12 započtených závodů a nemají právo startu, ale mají součet
dvou nejlepších bodových hodnot lepší než poslední závodník s právem startu.
Časté otázky padaly na to, když si závodník vyběhne právo startu ve své věkové
kategorii, jestli se může přihlásit do kategorie mladší. Ano, může. Ranking je pouze kvalifikační
nástroj, volba kategorie je na závodníkovi. Právo startu si ale lze vyběhnout pouze ve své
věkové kategorii. Není možné, aby startoval závodník, který se ve své kategorii nevešel, ale
např. v o pět let mladší kategorii by mu jeho body na postup stačily.

Omezení startu cizinců na MČR
Cizincem pro tyto účely se rozumí závodník cizí státní příslušnosti startující za cizí oddíl,
tedy neregistrovaný v sekci OB ČSOS. V minulé sezóně bylo omezeno pouze v dospělých (do
400. místa v příslušném WRE), toto ustanovení se zrušilo a nahradilo následovně. Na MČR KT
a KL je pro pořadatele doporučeno při počtu 8-14 přihlášených cizinců vypsat samostatnou
kategorii, nad 15 přihlášených cizinců nutno. Avšak tato kategorie může běžet ve stejném
prostoru jako MČR.
Řešeny jsou i postupy do finále A. Nově je garantováno, že do finále A postoupí vždy
soutěžním řádem daný počet závodníků registrovaných v sekci OB ČSOS. Cizinci postoupí
pouze nad rámec a to max. 3 v kategoriích dorostu / juniorů a až 5 v kategorii dospělých (ti,
kteří se umístí ve svém rozběhu na postupovém místě a nejlépe z ostatních cizinců, v případě
shody umístění postoupí ten s menší ztrátou na vítěze svého rozběhu.
Stále platí, že takový závodník se nemůže stát medailistou v MČR. Bude vyhlášen,
obdrží cenu, ale medaile budou rozděleny nejlepším závodníkům registrovaným v sekci OB.
Popisy ve startovním koridoru?
To, co je běžná věc ve světě, je v ČR spíše výjimkou. Popisy máme zpravidla vždy
v centru závodů. Nicméně z hlediska fair-play i návyku na světovou scénu je tlak, aby byly
popisy vydávány až na startu. SK vydává doporučení pro pořadatele závodů Českého poháru,
ŽA a MČR 2020, aby popisy pro kategorie E a A vydával v koridorech.
Prodloužení startovního intervalu a větší měřítka pro veterány
Na základě podnětu Jardy Havlíka, aby veteráni mohli mít v případě malého počtu
startujících větší startovní interval než 1 minutu na sprintu a 2 minuty na krátké trati, bylo
ustanoveno, že startovní interval bude na sprintu „minimálně 1 minuta“ a na KT „minimálně 2
minuty“.
Dále bylo voláno po tom, aby veteránům bylo umožněno běhat na mapách ve
zvětšených měřítcích. To SK řešit nemusela, protože to nová česká pravidla OB už umožňují,
stejně tak jako nové mapové klíče ISOM2017-2 i ISSprOM2019, které to dokonce doporučují.
V obou případech se jedná o pouhé zvětšení mapy vč. dotiskových značek, neznamená to tedy
nutnost jiného přístupu k mapování ani jiné velikosti koleček a úpravu popisů s tím spojenou.
Pořadatel tuto možnost má a dle charakteru terénu ji může využít.
Ranking
Kosmetických, ale zásadních změn dostál i ranking. Již loni bylo navrhováno snížit počet
průměrných hodnot nejvyšších rankingových čísel závodníků, kteří se zúčastnili závodu („PB“)
z 5 na 3. Dosud totiž tzv. „přinášelo body“ do závodu 5 závodníků s nejvyššími průměrnými
hodnotami rankingových čísel a střední čas se počítal z časů 3 nejlepších závodníků
zařazených do Rankingu. Byl návrh toto sjednotit na 3. Skupina pro ranking se tímto zabývala a
došla k závěru skutečně hodnotu „PB“ snížit, ale na 4. Tento návrh byl SK přijat. Body do
závodu budou tak „přinášet“ 4 nejvýše postavení závodníci.
Dále byl změněn i tzv. „dvouzávodový ranking“, kdy v každé kategorii postoupí na MČR
KT a KL závodníci, kteří mají méně než 8 započtených závodů a nemají právo startu, ale mají
součet dvou nejlepších bodových hodnot lepší než 170. závodník. Je to šance pro zraněné
závodníky či závodníky pobývající větší část sezóny v cizině. Postupovalo takto vždy 5
závodníků / závodnic, nyní bude takto postupovat 10. Je to čistě z praktických důvodů
zjednodušení práce skupině pro ranking. Z praxe je zřejmé, že reálný počet startujících by tato
změna dramaticky ovlivnit neměla.
Změny termínové listiny 2020
Vzhledem k faktu, že MČR na klasické trati opět vychází na termín týden před finálovým kolem
Světového poháru, byl vznesen požadavek na úpravu termínové listiny ze strany české
reprezentace. Po projednání s pořadateli závodů v dotčených termínech bylo rozhodnuto, že
MČR na klasické trati (ZBM) se uskuteční 19.-20.9.2020 a podzimní „trojkombinace“ ČPŠ + ČP

sprint se posouvá na prodloužený víkend 26.-28.9.2020 s tím, že bude rozložena do tří dnů (v
sobotu sprint v Hradci, v neděli a pondělí pak ČP štafet).
Jak budou vypadat dlouhodobé soutěže v roce 2020?
Český pohár bude mít 8 kol, z nichž se budou počítat 4 nejlepší výsledky (z důvodu
kolize dvou jarních závodů ČP s nominačními závody MS). Závodníky jistě potěší i vyšší prize
money, na které nově dosáhne 6 nejlepších závodníků v celkovém hodnocení.
Žebříček A bude mít standardních 10 závodů, ŽB-Čechy 6 závodů (4 se počítají), ŽBMorava 7 (4). Český pohár štafet bude mít 7 závodů (počítá se MČR + 3 nejvyšší výsledky),
Česká liga klubů 9 závodů (6).
A co čeká řadu našich veteránů?

Mistrovství světa veteránů 2020 na Slovensku
(Jan Picek, 12.12.2019)
Svetový veteránsky šampionát v orientačnom
behu (World Masters Orienteering Championships –
WMOC) bude mať najbližšie konanie 7.-14.8.2020 na
Slovensku, v Košiciach. Po svetovom akademickom
šampionáte 2006 a juniorskom 2012, je šampionát
veteránov tak ďalším v poradí, ktorý Košice budú
hostiť.
Na štart podujatia sa postavia bývalí svetoví
medailisti, ktorých chuť na pretekanie stále neprešla, ale
aj aktívni seniori, ktorí na chuť pretekaniu prišli až
v seniorskom veku. Na štarte sa však objavia predovšetkým tí, pre ktorých je orientačný beh
zdrojom relaxu, zábavy, spoznávania nových kútov sveta a v neposlednom rade udržiavania sa
v dobrej fyzickej a duševnej kondícii.
Košice a ich širšie okolie sú s orientačným behom úzko spojené. Rozmanité
kontinentálne terény v blízkosti mesta s množstvom detailov po zosuvoch a eróziách v
prevažne čistých lesoch a zároveň v dostupnej vzdialenosti sa nachádzajúce závrtové terény
Silickej, či Plešiveckej planiny, vytvárajú pre správne orienťácke zážitky tie najlepšie podmienky.
Košice sa okrem prívlastku mesta s bohatou športovou
tradíciou môžu pýšiť aj množstvom historických zaujímavostí.
Bohatú ponuku kultúrnych pamiatok a prírodných krás možno
nájsť aj v celom košickom kraji. V roku 2013 získalo mesto
prestížny titul Európske hlavné mesto kultúry, v roku 2016 titul
Európske mesto športu. Väčšina historických pamiatok sa
sústreďuje v centre mesta, čo z neho robí najväčšiu mestskú
pamiatkovú rezerváciu Slovenska. Dominanta mesta, gotická
katedrála sv. Alžbety a Hlavná ulica lemovaná šľachtickými
domami s množstvom letných reštaurácií s pokojnou večernou
atmosférou sú veľkým lákadlom pre prežitie príjemných chvíľ. Príjemným spestrením pobytu
môže byť napr. aj vlakový výlet do neďalekej vínnej Tokajskej oblasti …
Počas 8 dní šampionátu sa uskutoční 5 pretekov s tromi voľnými dňami, počas ktorých
budú mať účastníci príležitosť k tréningu pred ďalšími pretekmi. Pre preteky organizátori vybrali
to najlepšie, čo sa v meste a okolí nachádza. Pre šprinty sú to priestory areálu univerzity
s priľahlým sídliskom Park Angelinum alias Malá Praha a centrum mesta s priľahlým mestským
parkom. Pre lesnú kvalifikáciu je pripravený prehľadný terén s technicky náročnými časťami
charakteristickými údolíčkami, kôpkami, hrebienkami a bažinkami. Finálové preteky na strednej
trati sa budú bežať v doteraz nepoužitom teréne pre OB v podhorí Slánskych vrchov. Terén sa
vyznačuje množstvom údolíčok, hrebienkov, kôpok a bažiniek. Lahôdkou na záver bude finále

dlhej trate v závrtovom teréne s typickou krasovou vegetáciou v NP Slovenský kras na Silickej
planine.
Spolu so šampionátom sa uskutočnia aj 5-etapové sprievodné preteky „Slovak Karst
cup“, ktorých všetky etapy sa pobežia v terénoch WMOC. Na štarte sa očakáva účasť 3,5-4 tisíc
štartujúcich približne z 50 krajín sveta. Organizátori veria, že všetci vrátane účastníkov
sprievodného Karst cupu si pobytu v Košiciach a v pripravených terénoch užijú a odídu domov
s nezabudnuteľnými
zážitkami.
Všetko
potrebné
o akcii
nájdte
na
stránke
https://www.wmoc2020.sk/.
Jozef Pollák
A co nás ještě čeká?

Rok dvou dvacítek s OB: co nás čeká?
(Daniel Wolf, 2.1.2020)
Prosinec se nám přehoupl v leden a tedy v nový rok. Rok 2020. Do sezóny je ještě
daleko, ale pojďme se podívat, co nás v letošním všechno čeká a na co všechno se společně
můžeme těšit. V lecčems bude rok 2020 totiž docela přelomový.
Mezinárodní scéna: První ryze sprintové MS a dva velké závody v ČR
Po loňské přechodné sezóně, kdy “sprinteři” v podstatě nemněli krom závodů SP žádný
vrchol si v letošním roce přijdou na své. Dánsko totiž hostí první ryze sprintové Mistrovství
světa v OB v dějinách. 7.7. se běží sprintové štafety, o dva dny později se budou rozdávat
historicky první světové medaile v Knock-out sprintu a vše zakončí v sobotu 11.7. sprint. Tedy
opět se budou rozdávat pouze tři sady medailí.
Mistrovství Evropy bude vrcholem “lesního OB”. 19.-23. srpna 2020 se poběží v
estonském Rakvere a program bude kopírovat program lesního MS, tedy middle kvalifikace +
finále, klasická trať a štafety.
Světový pohár bude mít v roce 2020 na programu tři kola, MS se opět do pořadí SP
nebude počítat a oproti loňsku bude v SP výrazná převaha lesních závodů. 3x klasická trať a
pouze jeden klasický sprint.
1. kolo SP, Švýcarsko (21.-24.5. – long, KO sprint a sprint)
2. kolo SP, ME Estonsko (19.-23.8. – middle Q+F, long, štafety)
3. kolo SP, Itálie (1.-4.10. – long, middle, štafety)
Významné světové závody bude v roce 2020 hostit i Česká republika. Nejprve od 17. do 22.
srpna bude Jeseník hostit Mistrovství světa v MTBO. Po pěti letech se tak do Čech vrací
vrcholná akce v pro Čechy velmi úspěšném o-sportu.
A hned začátkem září (4.-6.9.) se do Česka sjedou i reprezentanti v orientačním běhu
na Euromeeting. Toto tréninkové mezistátní utkání pořádají pořadatelé MS2021. A bude to
velká generálka. Pro pořadatele i pro závodníky. Poběží se v relevantních terénech Jizerek a
Kokořínska a součástí víkendového programu bude i dvojzávod žebříčku A a veřejný závod.
Domácí scéna: Krátká v pískovcích a klasika na Vysočině
První rankingový závod roku 2020 je na programu 20.3. v Hradci Králové a poslední dva
závody zakončí sezónu 7. listopadu. Sezóna celostátních závodů začne tradičně Jarním
pohárem, který se běží 21. března 2020 opět na Stříbrném rybníku u Hradce Králové, ale v jiné
části. A bude to zároveň prozatím i derniéra tohoto závodu v Českém poháru štafet, protože od
roku 2021 již v jeho programu nefiguruje.
MČR 2020
 MČR v nočním OB – 18.4., Plzeň, VPM (prostor mapy Krkavec)
 MČR sprint – 16.5., Šternberk, STE (historická městská zástavba)
 MČR sprint. štafet – 17.5., Litovel, STE (centrum města, parky, zástavba)
 MČR krátká trať – 6.-7.6., Česká Kamenice, BOR (kopcovitý členitý terén s pískovci)




MČR klasická trať – 19.-20.9., Bystřice nad Pernštejnem, ZBM (členitý kopcovitý prostor
Hornosvratecké vrchoviny)
MČR štafet a klubů – 10.-11.10., Kobylá nad Vidnávkou, AOP (prostor mapy Venušiny
misky)



Stará mapa prostoru MČR na krátké trati slibuje i nějaké ty skalky.
A úplně žhavá novinka, která se nás týká.

Euromeeting 2020 zná lokality
(Daniel Wolf, 15.1.2020)
V úterý 14. ledna vyšel první bulletin k největšímu mezinárodnímu klání orientačních
běžců, které se v letošním roce v Česku chystá, konkrétně 4.-6. září do Doks. Ačkoliv je
Euromeeting především tréninkovou přípravnou akcí, které se většinou účastní druhý sled
reprezentací, v roce 2020 se dá předpokládat i účast některých světových hvězd. Bude to totiž
hlavní generálka na blížící se domácí Mistrovství světa 2021, a to jak pro závodníky, tak pro
pořadatele.

Pořadatelé si budou testovat souhru týmu, procesy, materiál i různé technologie.
Závodníci zase budou mít unikátní možnost ochutnat relevantní terény a tratě v závodním
tempu. Mapy mapují stejní mapaři, tratě budou stavět stejní stavitelé jako pak na MS.
Pořadatelé věří, že to bude velkým lákadlem k tomu, aby Euromeeting jako přípravu zvolili i
špičkoví světoví závodníci, pro které je přeci jen terén pískovců poměrně specifický. Navíc
program v podstatě kopíruje program lesního MS. Na závodníky tak bude čekat middle, štafety

a závěrečný long. Žádná stíhačka, žádný hromaďák, tak jako jsme mohli na EM vidět v
minulých letech.
Proč jenom Euromeeting a ne rovnou Světový pohár?
Nechybělo totiž moc a místo Euromeetingu Česko v roce 2020 hostilo rovnou opět
Světový pohár. “Byli jsme na jaře 2019 oslovení IOF, zda po tom, co padl O-Ringen,
bychom neuspořádali místo Euromeetingu rovnou Světový pohár,” prozrazuje zákulisní
jednání předseda OV MS a Euromeetingu Jan Picek. “Řešil jsem to s vedením svazu i
jednotlivými pořadateli asi týden. Na jednu stranu nás to potěšilo, bylo by to prestižní, na
druhou stranu by to byl obrovský zásah do organizace MS, kde by některé věci “musely
počkat”. Sice třeba tratě by byly v konečném součtu stejné, ale dost by se musela řešit
televize, různá marketingová práva a další povolení. Nakonec zvítězila varianta, že
zůstaneme “jen” u Euromeetingu, který ale chceme udělat velmi kvalitně. Nejvyšší důraz
a nároky nicméně pořád klademe na MS 2021,” doplňuje Honza Picek, proč bylo nakonec
rozhodnuto pořadatelství SP odmítnout.
Euromeeting + “áčka” = super víkend na Kokořínsku
Pátek 4. září – Euromeeting middle + veřejný závod, Tanvaldský Špičák
Sobota 5. září – EM štafety + INOV-8 Cup ŽA, veřejný závod middle, Ždírec
Neděle 6. září – EM long + INOV-8 Cup ŽA, veřejný závod long, Ždírec
Bulletin pro Euromeeting a Prováděcí předpisy k soutěžím sekce OB odhalily především
místa konání jednotlivých závodů, které byly dosud drženy v tajnosti. Euromeeting zahájí krátká
trať v pátek odpoledne v Jizerských horách. Centrum bude v autokempu Tanvaldská kotlina v
Tanvaldu a poběží se v prostoru Tanvaldského Špičáku, který je známým lyžařským střediskem
Jizerských hor a kde se OB nikdy neběhal. Pro případné zájemce z řad veřejnosti bude
možnost se po závodě Euromeetingu proběhnout na několika otevřených tratích.
Na víkend se pak celé klání přesune blíže k centru, které je situováno do Doks. Sobotní
skalnaté štafety i nedělní klasickou trať bude hostit obec Ždírec a prostor Ždíreckého dolu, který
také nebyl dosud pro OB použit. Závodníky tak bude čekat zbrusu nový terén plný hlubokých
roklí lemovaných pískovcovými skalami Kokořínska. Společně s EM se ze stejné arény poběží i
závody INOV-8 Cupu Žebříčku A a veřejný závod, který nabídne rankingové kategorie
dospělých i veteránů. Tyto závody budou mít v sobotu na programu krátkou trať a v neděli
klasiku.

Tanvald

Ždírec

A protože závody jsou především generálkou na MS, chystají pořadatelé i základní online servis a produkci na velkoplošnou obrazovku v aréně, kde bude možnost po celý víkend
sledovat závodníky Euromeetingu i INOV-8 Cupu. A protože je Euromeeting především akcí
přípravnou bude orámován i prvním oficiálním tréninkovým kempem Mistrovství světa.

Z NAŠEHO ARCHÍVU
V roce 1996 byl v zimě (pro někoho překvapivě) ještě sníh, a to dokonce i v březnu. Zde
máme zápis z jedné dobrodružné cesty.
(Chacháček 1/1996)

1.-2.3.1996

MISTROVSTVÍ ČR V LOB – TJ JAMNICE –

RÝMAŘOV – STRATÍLEK
„Výborné“ sněhové podmínky dovolily uspořádat LOBové
mistrovství (vydařené). Letos pořádání připadlo Jamnici, která pro
závody zvolila nově zmapovaný prostor 2 km jižně od Rýmařova.
Začnu Ondrovým stylem: „Byli jsme čtyři“ – Káťa, Lenka,
Ondra a já. Při odjezdu z Chrastavy o ½ druhé nikdo z nás netušil,
že po cestě budeme také bruslit, objíždět stojící kolonu vozů,
vyprošťovat zapadlá auta a nakonec bloudit za hustého sněžení po
tamních lesních silničkách bez známek civilizace a až v 30ti cm
vrstvě čerstvého prašanu hledat cestu z míst, do kterých nás
zavedlo směrové značení cesty na Rýmařov. (Bohužel, pro nás to
byla pouze letní cesta, v zimě prý neprůjezdná – jak pro koho.)
Po poradě s občanem horské vesnice a po téměř 30 km kufru
v nelidských podmínkách jsme našli „letní“ odbočku na Rýmařov, která nebyla o moc lepší. U
cedule Rýmařov zavládlo v autě nevídané nadšení, které trošku zmírnilo hledání čerpací
stanice, neboť nás jedna paní poslala doprava, místo doleva. Ale i přes tyto obtíže jsme dorazili
jako jedni z prvních, ačkoli bylo po 21 hodině. Dobrodružnou cestu nebudu podrobněji rozebírat,
protože 3 spolucestující se po opadnutí napětí dali místo do spaní do popisování cesty
(uvedeno dále), při kterém kromě rádia nebylo slyšet ani hlásku – kupodivu mlčel i Ondra.
Teď ale k závodům. Start byl v sobotu v 10 hodin, kousek od stadionku a parkoviště.
Název mapy „Stratílek“ vzbuzoval úsměv, zato délky tratí k smíchu nebyly ani trošičku. I přes
vrstvu čerstvého sněhu byly stopy dobře upravené, i když při každém odrazu se nepropadaly
pouze hole, ale bořila se i odrazová lyže. Sníh byl spíš pomalý a určitě jsem nebyl sám, komu
lyže nejely. Kdo nesypal prášek byl na tom asi podobně. Při závodě se střídaly kratší úseky
mezi kontrolami s dlouhými postupy, stejně jako slunečné počasí se sněhovými přeháňkami.
Poměr postupů lesem a po louce byl asi půl na půl. Závody byly i díky kvalitě a množství sněhu,
délce a slušnému převýšení poměrně náročné, ale na předních pozicích se nekonalo žádné
velké překvapení. My jsme dojeli hůře, než jsme očekávali, až na Ondru, který v žebříčkovém
závodě obsadil 2. místo.
Teď už můžeme lyže klidně schovat (i když počasí je proti) a přát si, aby příští zima byla
na sníh stejně štědrá jako ta letošní.

Jarda Polák
A pokračování:

AUTENTICKÉ

ZÁPISKY

ROZTŘESENÝMA

RUKAMA

Z HOROROVÉ

CESTY:
Začalo to u Svitav. Ze suché dálnice se náhle stalo kluziště s klouzavým povrchem, který
se skrýval pod sněhovou nadílkou. Po chvíli jsme se už řadili do kolony aut. Pohyb pěšky by pro
pár následujících minut byl zajisté rychlejší. V autě vrcholila nervozita a jediný Jarda hlasoval

pro objížďku. Jako posádka jsme neměli na vybranou, a tak se jelo
zpět. Pak se někam zahnulo a jelo se jinudy (upřesníme přes
Svitavy, Křenov do Moravské Třebové). Pak jsme šli na svíčkovou
s 5-ti (Jarda s 10-ti). Nálada se zlepšila a tak jsme vyrazili vstříc
novým, zatím neočekávaným dobrodružstvím. V půli cesty na Uníčov
nás optimismus přešel. Vyjeli jsme na kopeček a našem zraky
utkvěly na blikajících světlech automobilů pod námi. Sevrely se nám
ritky. Najednou jsme se klouzali po celé silnici. Jarda se snažil, co
mohl, a tak jsme skončili naštěstí pár metrů před Favoritem ve
sněhu. Vyděšeni jsme vylezli ven. Před Favoritem už stála Avie
napříč silnice v prudké ledovaté zatáčce. Po pomoci pár řidičům se i
Jarda odhodlal na cestu smrti po kluzké silnice kolem Avie. Jste
napnutí? Máte smůlu, nic se nestalo. Jarda svým skvělým řidičským
umem situaci naprosto zvládl. My jsme však měli nervy v čudu. Nejhorší na tom je, že to nebylo
ještě vše. Při ukazateli na Rýmařov (20 km od něj) jsme se zaradovali, že už je vše za námi.
Jeli jsme podle směrových ukazatelů na Rýmařov. Když už se Jardova škodovka kvůli množství
sněhu ani nepohnula, všimli jsme si, že jsme uprostřed strašidelného lesa. V této vyloženě
komické idylce chyběl snad jen vlkodlak. Pak se Jarda významně podíval do automapy a ještě
významněji nám oznámil, že neví, kde je. Jeli jsme dál, ale tuto zprávu nám Jarda říkal na
každé křižovatce. Jeli jsme doprava, doleva, hore, a když jsme zvolna jeli dole, z lesa vyskočili
dva mužíci. Jarda pohotově dupnul na brzdu. (Pozn. redaktora: Od začátku dost hustě
chumelilo.) Nevěřili byste, jaký řev radosti se ozval, když jsme po několika kilometrech lesní
pustinou a tmou spatřili lidská obydlí a světla. Prvních domorodců jsme se zeptali na cestu. (Byli
jsme totiž opět v té samé vesnici.) Řidič bravurně zvládl serpentýny (asi ho hnal dopředu Lenčin
slib, že když dojedeme, dostane od ní pusu. Kdyby byl však věděl, že to není pravda, kdoví, kde
bychom teď byli.). Další radostný výkřik se ozval u cedule Rýmařov. A aby to bylo zajímavé, tak
jsme s prázdnou nádrží hledali nějakou čerpací stanici. POZOR!!!: Když vám v Rýmařově
řeknou, že na benzinovou pumpu musíte jet důle, jeďte hore podle cedulek! Když na nás
přestalo koukat hladové oko, všem se ulevilo. Po této hrůzné cestě (není určena psychicky
labilním osobám – i když v autě jich pár bylo) jsme zajeli na prezentaci, kde nám řekli, že z 53
přihlášených oddílů je jich zde 13. Odprezentovali jsme se (časy jsme se dozvěděli až ráno –
kvůli losování) a šli se zabydlet do tělocvičny (my jsme byli ve třídě).

Sepsala psychicky labilní osádka Jardova vozu
Katka Kašková, Lenka Krupková a Ondra Horáček

CESTOVATELSKÉ OKÉNKO
USA - CESTA ZA NÁRODNÍMI PARKY, ŘÍJEN 2019
V polovině října jsem s Evou a s cestovní kanceláří Delfín travel odcestovali na zájezd do
západní části USA na návštěvu národních parků. Odlétali jsme z Prahy před půl sedmou ráno s
přestupem v Amsterdamu. Zatímco let do Amsterdamu trval 1,5 hod, odtud do cílového místa
na letiště v Los Angeles trval let bez 10minut 12 hodin. Vše s holandskou leteckou společností
KLM. Protože jsme letěli po směru otáčení země, tak jsme na místě přistáli téměř v pravé
poledne. Odbavení na letišti tam i zpět bezproblémové. Zájezdu se zúčastnilo 30 osob,
provázeli nás 3 průvodci, kteří byli současně řidiči 3 tranzitů. Auta měla dostatečný odkládací
prostor pro naše zavazadla. Po příletu jsme téhož dne navštívili v LA známou Griffitovu
observatoř, umístěnou na výšině. Je z ní zajímavý výhled na město, zahalené ve smogu. Los

Angeles je velký soubor cca 80 malých měst, je to druhé nejlidnatější město v USA. Centrální
část má asi 4 mil. obyvatel, ale celé město 12 mil. obyvatel. Prošli jsme se po chodníku slávy,
kde známí umělci mají v dlažbě chodníku umístěné svoje jméno. Zajeli jsme i do místa na kraji
Tichého oceánu, kde je v zemi osazen sloupek, který označuje konec kdysi a dodnes slavné
cesty Route 66. Tato důležitá spojnice vedla napříč celými Spojenými státy se začátkem v
Chicagu. Dnes je z větší části nahrazena dálnicí, ale jsou úseky, po jednom jsme jeli, jež vedou
po původní trase. V Los Angeles, jako na většině míst, jsme spali jenom jednu noc. Pouze v
San Francisku jsme spali třikrát. Navštívili jsme obrovský Grand Canyon. Je dlouhý 475 km,
široký místy 5 až 30 km, hluboký 1,6 km. Byli jsme zde na několika vyhlídkových místech a
pohled dolů na dno kaňonu je velice silný zážitek. Údolím protéká řeka Coloredo, při pohledu
seshora vypadá jako slabý provázek. Zejména pro geology se jedná o hotový ráj, jenž vypovídá
o historii země. Nejníže u dna ve stěnách je část, která se geologicky řadí až do starohor. Měli
jsme možnost proletět se helikoptérou nad malou částí kaňonu, helikoptéra sestoupila s námi i
níže dovnitř kaňonu. A v další dny následovala prohlídka dalších kaňonů - Monument Valley,
kde jsme viděli asi nejznámější symbol divokého západu, skalní útvar Mexican Hat.
Následovaly Bryce Canoyn, Red Canoyn, Antelope Canyon, národní park Zion. Dále
Yosemitský národní park s plochou přes 3000 km2 ležící ve střední části hor Sierra Nevada.
Byli jsme u seskupení cca 200 ks sekvojí obrovských, jejichž stáří je 2700 let. V tomto parku je i
jeden z nejdramatičtějších geologických útvarů na zemi - Yosemitské údolí, s množstvím
vodních ploch a vodopádů. Dívali se naproti přes malé údolí na nejvyšší odkrytý žulový monolit
na světě, známý El Capitan. Navštívili jsme Údolí smrti, jež je nejsušším, nejteplejším a i
nejníže položeným místem celé Severní Ameriky. Údolí je dlouhé asi 230 km, plocha 8 000 km2
a dno je 86 m pod úrovní moře. Jsou zde jedinečné vyhlídky na pouštní krajinu pestrobarevných
skal a dun. Navštívili jsme přehradu Hooverna Dam na řece Coloredo, jež byla vybudována ve
30. letech minulého století v době největší ekonomické krize.
Závěrečné tři dny jsme strávili v San Francisku. Toto krásné město proslulé svými
strmými kopci se liší od ostatních měst v Americe tím, že jsou zde chodníky. Navštívili jsme ve
středu města park Twin Peaks se dvěma vrcholky. Je odtud pěkný výhled i na most Golden
Gate. Líbilo se nám zde množství běhajících lidí. Projeli jsme se historickou tramvají Cable Car,
jež je tažena lanem pod úrovní povrchu mezi kolejnicemi. Prošli jsme se čínskou čtvrtí. Lodí
jsme se svezli na ostrov Alcatraz a tam prohlédli vnitřek bývalé věznice, kde byl m.j. uvězněn a
zemřel v ní AL Capone. Se zájmem jsme se prošli po známém visutém ocelovém mostu Golden
Gate přes San Franciský záliv. Ze San Franciska jsme letěli zpět do Evropy.
Ještě několik poznámek k zájezdu:
- projeli jsme státy Kalifornie, Arizona, Nevada, Utah,
- ubytování převážně hotelového typu bez snídaní,
- snídaně jen poslední tři dny v San Francisku, stravování nákupem v menších obchodech nebo
při tankování u pump, večeře hlavně v čínských nebo mexických restauracích,
- přesuny na jednotlivé kaňony tranzity po pro mě neskutečně dlouhých přímých komunikacích,
horizontálně lehce zvlněných, nejdelší takový přímý přesun bez zatáček byl přes 24 km.
Zájezd byl pro nás velký a příjemný zážitek.

Zdeněk Kadavý

Na obrázcích Grand Canoyn, Mexican hat, stěna EL Capitan, Death Valley

VZDĚLÁVACÍ KOUTEK
JAZYKOVÝ POSED č. 130
Pozor! Začínáme vyhlášením vítězů a rozdílením cen. Správná odpověď zněla
BOOKKEEPER (v češtině ÚČETNÍ) a kdo takto odpověděl a byl vytažen z osudí, získal
krásnou cenu - struhadlo. Tentokrát si cenu odnesli Věrka Bradnová, Pavel Pachner a Milan
Pavlík.
A co vás ve stotřicítce čeká?
V uvedených řádcích škrtněte slovo, které se liší významem. Příklad: a table – a book – a
chair – a desk (kniha není nábytek). Pokud vyškrtnete správná slova, přečtete tajenku shora
dolů po vyznačených písmenech, např. a book (5 = páté písmeno správného slova).
truffle
a mouse
a handsaw
aubergine
a boot

measles
a screen
a plate
lemon
a bonnet

ulcer
a keyboard
pliers
mango
handlebars

a sleeve
a loaf
beetroot
a swan
veal

a purse
a bar
cabbage
a bee
beef

a collar
a lump
pear
a grasshopper
pork

chicken-pox
a windscreen
a file
melon
a steering
wheel
a cuff
a mortgage
pepper
a cockroach
goat

2
9
5
7
9
6
2
2
5
4

A JEŠTĚ JEDEN POSED
Pavel Pachnerů poslal jeden vánoční úkoleček, zkuste vrhnout se na jeho vyřešení. Cituji
Pavla:
A pokud by měl někdo zájem, mám v záloze několik anglických hádanek. Dostal jsem od
Ježíška krabičku s kovovým hlavolamem. Hlavolam znám, měl jsem ho rozložený za několik
vteřin. Ale na krabičce byly i anglické hádanky. Ty mne potrápily trochu více, ale během chvíle
jsem je vyřešil také.
Kdo správně odpoví, bude …. (slovo v tajence). Tajenka se skládá z druhých písmen správných
odpovědí.
1. What five letter word becomes shorter when you add two letters to it?
2. What begins with T, ends with T and has T in it?
3. What word is spelt wrong in all dictionaries?
4. Poor people have me. Rich people need me. What am I?
Sám jsem napnutý, co vlastně jste (může soutěžit i Zuzka Šaffice, lektorka Posedu).

SOUTĚŽNÍ KOUTEK
ZÁHADY A HLAVOLAMY
Vypadá to dle došlých odpovědí, že diagonální sudoku není pro vás problémem, a tak
bylo z čeho losovat. Šťastná ruka vytáhla z bubnu tyto tři šťastlivce Štěpku Diener, Evu
Kadavou a Jarušku Vokálovou a ti si odnesli bloky na poznámky.
A pro jistotu řešení:

A úkol nový – cestovatelský:
Cesta Afrikou
Vyznačte cestu z Casablanky do Kapského Města, která postupně prochází body 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, každým jen jednou (ale nikoli 1, 1, 1, 1, 2, 2, …). Po každém úseku cesty lze také
jít pouze jednou.

SOUTĚŽ PRO FŠECHNY
Ani rčení nedělaly problémy (možná trochu Dělá psí kousky, ale v široké toleranci uspěli
všichni odpovídající). Cenu v podobě mýdel pak získali a jistě se už mydlí Eva Bartáková,
Věrka Bradnová a Janča Kubátová.
A protože jsme sportovní část Ročenky měli vyzdobenou ptáky, podíváme se na PTÁKY
NAŠICH ZAHRAD soutěžně.

1
2
3
4
5

A

B

C

D

E

F

G

H

I

HOLUB DOMÁCÍ
KOS ČERNÝ
STRAKA OBECNÁ
SÝKORA BABKA
SÝKORA KOŇADRA

Ha, ha, na ptáky jsme krátký… nebo snad ne?

6
7
8
9

SÝKORA MODŘINKA
SÝKORA PARUKÁŘKA
ŠPAČEK OBECNÝ
VRABEC POLNÍ

ZNÁTE JE?
Mezi Osečnou a Českým Dubem se ve vesničce Kotel nacházejí dva památné stromy –
v mapách a na ukazatelích označeny jako Kotelské lípy. A to je ta správná odpověď, na kterou
jsem čekal, a taky jich několik přišlo. A tři vylosovaní tím pádem získali rámečky na foto. Jsou to
Jirka Barták, Eva Kadavá a Janča Kubátová.
A trocha povídání pro ty, kteří u nich ještě nebyli.
Kotelské lípy – jsou dvě. Ta starší označovaná jako Tisíciletá lípa je nejmohutnějším
památným stromem v Libereckém kraji. Taky se v roce 2009 stala vítězem ankety Strom roku.
Stojí u polní cesty na severovýchodním okraji obce. Je vysoká 25 m, obvod u paty kmene měří
skoro 12 m. Stáří se odhaduje na 950 let. Uvnitř kmene je dutina, v horní části zastřešená.
Vypráví se, že se do dutiny vešlo 30 dětí na školním výletě, když je přepadl liják.
Pár metrů od ní se nachází mladší Kotelská lípa, její stáří je odhadováno na 300-350 let. Výška
stromu je 23 m a obvod kmene 6 m.

Kotelské lípy
Kotel – je malá vesnice, cca 2 km od Osečné. V roce 1434 byla obec zničena husitskými
vojsky, později čelila nájezdu vzbouřených sedláků od Náchoda a Jičína. V okolí se nachází
bohaté ložisko uranu, proti těžbě protestují místní obyvatelé. Přímo nad obcí se rozkládá
Kotelský vrch (498 m n. m.), který je pokračováním hřbetu Čertovy zdi. Na jeho vrchol vede
křížová cesta z let 1902-1904, která byla v roce 2018 obnovena. Zakončena je pak obnovenou
kaplí Božího hrobu.

Kaple a křížová cesta na Kotelském vrchu
Rasova rokle – je několik desítek metrů dlouhý úzký kaňon s až 20 m vysokými stěnami, který
vznikl vytěžením čedičové žíly. Na několika místech jsou ponechány sloupky čediče jako
rozpěry, které nyní vytváří skalní mosty. Průchod roklí je místy nebezpečný z důvodu padajícího
kamení.

A zpátky do Jizerek.
Asi 300 m od Hnojového domu na Jizerce se vlévá do říčky Jizerka potok, který je pojmenován
podle naleziště drahých kamenů. Soutok obou toků (kousek od chalupy Jeřábkovna) je vzdálen
vzdušnou čarou 1,9 km od vrcholu Bukovce, 2,2 km od Pytláckých kamenů, 2,7 km od vrcholu
Černého vrchu a 1,7 km od vrcholu Jelení stráně. A ptáme se:

Jak se nazývá potok, který se vlévá do Jizerky poblíž Hnojového domu?
Jednoduchá otázka, jednoduchá odpověď.

Hnojový dům a jeho majitel Gustav Ginzel

KDO JE TO?
Naše galerie se opět rozrostla. O koho?
diplomy získali Pavel Pachner, Milan Pavlík
fotografii poznali Zdeňka od Sychrů. Jen tak
2011 Milan Pavlíků a do dneška obsahuje 24
Zdeněk nemyslel, že je na to sám.

No přeci o další zrůdičku. Tentokrát nádherné
a Jirka Vokál, protože na ještě nádhernější
pro zajímavost. Naši fotogalerii zahájil v roce
věrných fotek našich členů. To jenom aby si

A CITÁT NAKONEC …
(trochu silvestrovský)
Ruský prozaik a dramatik Leonid Nikolajevič Andrejev:

Alkohol je nepřítel, kterého milujeme.

A ještě odpověď na otázku pro chytré hlavy (viz článek z JMS od Janči): Pod souslovím
„stříhat brány“ rozumí štáb ČT přípravu reportáže pro klasické Branky, body, vteřiny.

ORIENŤÁCKÝ ZPĚVNÍK
ZESTÁRLI JSME, LÁSKO
(Jarek Nohavica)
A
E/As
F#mi E/As
1. Náš syn je už veliký, do plínek už nedělá,
A
E/As
Hmi7 E7
zestárli jsme, lásko, s ním docela,
D
A
oči má po mně a vlasy po tobě,
D
A E/As
padají mu do čela,
A
E/As
A
tak nebuď z toho smutná, buď radši veselá.
2. Naše dcera je už veliká, když koupe se, je nesmělá,
zestárli jsme, lásko, s ní docela,
kluci koukají se po ní, jak koukali se po tobě,
a my zamykáme panelák,
tak nebuď z toho smutná, buď radši veselá.
D
A
R: Protože jedna a jedna jsou čtyři
D
E
A F#mi
a dvě hrušky a dvě jabka, to je osm třešní na talíři,
Hmi
E7
A
i kdybys nechtěla.
3. Líbat se prý na ulici, to se v našem věku nedělá,
zestárli jsme, lásko, zestárli jsme docela,
v televizi běží film pro pamětníky,
pan Marvan dělá Anděla,
tak nebuď z toho smutná, buď radši veselá.
4. I ta píseň, co jsem kdysi pro tě napsal, je už omšelá,
zestárli jsme, lásko, zestárli jsme docela,
ale včera, když jsi spala a já na tebe koukal,
napsal jsem ti novou docela,
a to je tahleta píseň, trochu smutná, trochu veselá.
R: O tom, že jedna a jedna...

FOTOKOUTEK

