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30.10.-20.11.2020    GRUNTOVÁNÍ LESA  
 

Opět, tak jako na jaře se ozval pan hajný, že prý jsme se na jaře při uklízení paseky 
osvědčili (viz. Chacháček 3/20), že s námi byl nad míru spokojený, ale že brouk řádil dál a tak 
museli řádit i lesáci a vykácet spoustu napadených stromů, a že by byl moc rád, kdybychom se 
opět ujali úklidu paseky, bohužel, tentokrát podstatně větší než byla ta na jaře. Poznámka, že 
by to tentokrát nebylo zadarmo, byla slibná. A tak styčná důstojnice Eva Kašková na jeho 
prosbu kývla, i teď – v době korony. 

Bylo nám jasné, že čím je paseka čerstvější, tím snazší je její uklízení - po zimě (nevíme, 
jak bude opravdu dlouhá) už by to byla opravdu dřina. Proto také hodně klubáků, od 31. října do 
20. listopadu, strávilo v menších skupinkách hodiny na pasece, téměř na vrcholku Ovčáku. 

Záda trochu bolela, ale vydrželi jsme a po veleúspěšném Státním svátku 17.11., který byl 
obdařen i perfektním počasím (alespoň do pozdního odpoledne) a taky největší účastí, jsme 
mohli prohlásit: „Je hotovo“, teda skoro. Kašíci to šli ještě několikrát zkontrolovat a něco 
„doluxovali“, aby na jaře mohla být paseka osázená. 

Děkujeme všem, kdo přiložil alespoň trochu ruku k dílu. V doprovodu dospělých, ale i 
samotné tam přišly i děti. 

My všichni jsme trochu pomohli lesu, který máme zmapovaný a budeme tam tak v roce 
2021 snad už určitě pořádat závody. Věřme, že nám to pandemie dovolí.  

A bonbónek nakonec. Od města Chrastavy (kterému les patří) jsme dostali 20 000 Kč!   

         Pavluška Vokálová  
 
Pro zajímavost – už i dříve jsme pomáhali lesu (fotografie poslal Jirka Barták) (možná se i 
někdo pozná) 
 

  
 
1996 Čištění paseky ve Zdislavě (CHA) ? Sázení stromků nad Blaťákem (VLI)   
 

 



13.12.2020    BĚHEJ S MAPOU – TJ TATRAN JABLONEC – 

JABLONEC NAD NISOU – KITLŮV REVÍR  
 

 Jak se Vám dnešní závod líbil? 
TONÍK: moc hezkej 
VOJTÍK: jo 

 Co bylo nejlepší? 
TONÍK: mapování 
VOJTÍK: To se nedá říct. Mě bavilo to běhání. 

 Ztratili jste se? 
TONÍK: ne 
VOJTÍK: ne 

 Kolika lidem jste radili? 
TONÍK: žádným 
VOJTÍK: My jo, Zdeňkovi 2x. 

 Jak dlouhé to bylo? 
TONÍK: Pro nás trochu delší, protože jsme spíš mapovali. 
VOJTÍK: Krátký, byli jsme první v cíli. 

 Zdržoval vás někdo? 
TONÍK: babička s dědou 
VOJTÍK: mě ty  

 Co roušky? Měli jste je po celou dobu? 
TONÍK: Hrůza, ale jen na startu a v cíli. 
VOJTÍK: Jednoznačně hrůza. 

 Dostali jste něco v cíli? 
TONÍK: Teplý pití Kitl, černý rybíz, bylo to moc dobré. 
VOJTÍK: nějaký míchaný jablíčko, něco jako medulinka, název jsem zapomněl, dal jsem si 2x 

 Půjdeš příště zas? 
TONÍK: ano, zase s babičkou a dědou 
VOJTÍK: jedině s mamkou nebo s tetou 

         (rozhovor kluků Lankašových s mamkou Baru) 
 
 

13.12.2020    87. VELKÁ KUNRATICKÁ  
 

Poprvé od roku 1934 se Velká Kunratická nekonala v tradičním termínu druhé 
listopadové neděle, ale pořadatelům se velkým úsilím podařilo usmlouvat covidovou výjimku v 
poslední den PES3, dne 13. prosince 2020. Místo tisíců účastníků byla uspořádána pro 
vybraných 550 a mezi ty jsem se díky svým předchozím 42 účastem dostal. Velká Kunratická 
tak zůstává i po letošním roce jedním z mála evropských běhů s nepřetržitým konáním a takto 
dlouhou historií. 

Při závodu jsme se po 50tičlenných skupinách měli dostavit na předstart 35 minut před 
startovním časem. Tato 50tičlenná skupina byla vpuštěna do převlékacího a rozběhového 
koridoru, tzv. karantény.  Ještě v tomto koridoru byly všude povinné roušky a neměli jsme se 
shlukovat.  

Z naší startovní skupiny jsem měl startovní číslo 61 a ve stejné skupině s číslem 100 
startoval i známý chirurg Jan Pirk. 48 běžců disciplinovaně nastoupilo s rouškami, dva roušku 
neměli. Známý odpírač roušek Pirk se nestyděl i tuto podmínku Hygieny pořadatelům nedodržet 
a úmyslně tak snaživým pořadatelům komplikoval situaci a házel tak klacky pod nohy v tomto 
závodě i případným dalším aktivitám pořadatelů, kdy oni musí s hygienou i nadále 
spolupracovat. Je mi líto, že věhlasný chirurg situaci nepochopil, ať má odborný názor jaký 
chce. 



Na start jsme byli odvedeni 5 minut před prvním startovním časem skupiny a vybíhali 
jsme po dvou v 10tivteřinových intervalech. Další 50tičlenná skupina pak nastupovala teprve až 
po doběhu všech závodníků předchozí skupiny. 
Samotný závod měl jinak dobré podmínky, na prosinec přímo ideální. Bylo nad nulou, bezvětří a 
tím, že nebyli diváci v lese, jsem si mohl připadat jak na OB. A čas raději nezveřejním. Jen 
uvedu, že se již blíží dvojnásobku mého nejlepšího času, který mám z dob mého studia před 
45ti lety. 

 Jirka Barták 
 

 
 
 

17.12.2020    SCHŮZKA ONLINE 
 
Poprvé v historii výboru se uskutečnila schůzka díky všem známým překážkám online. Dokonce 
jsme se i na obrazovce viděli až na Jardu, kvůli jehož karanténě jsme se nemohli sejít 
prezenčně. No, pokud ztratil chuť, čich a zrak, mohl nás aspoň slyšet. Výbor měl 100%ní účast. 
Jak počítačové posezení dopadlo se dozvíte ze zápisu, jen pár zajímavých bodíků: 

- SAXBO 2021 by mělo proběhnout začátkem května na Ovčáku (mapu už máme), 
plánované mistrovství Německa, které se mělo uskutečnit v roce 2020 spolu se 
SAXBEM, bude v roce 2023. 

- Naše pořadatelské vyvrcholení se naplní v půlce března (Euromeeting) a v létě (MS 
v OB), pokud vyhrajeme nad tou mrškou malinkou. 

- Připravují se nové mapy v okolí Chrastavy, doufejme, že bude příležitost je využít. 
- V únoru by měla proběhnout členská schůze OK CHA, kde se snad střetneme a po 

pauze poznáme.  

 
 

DALŠÍ ČINNOST TELEGRAFICKY  
 
▄ Některé pro nás důležité termíny závodů, co se týká naší pořadatelské činnosti a o 

kterých si myslíme, že proběhnou:  
 12.-14.3.2021 Euromeeting 
 1.-2.5.2021  SAXBO 
 19.-25.5.2021 Světový den OB 
 3.-9.7.2021  Mistrovství světa v OB 
 
▄ Další známý termín: 
 2.-5.4.2021  Velikonoce, a možná i soustředění? 
  

A jeden neznámý: 
 ?   Dětské jarní soustředění, až bude známá definitivní termínovka 
 
▄ Pro zkvalitnění výuky mládeže a teoretické přípravy, a taky členských schůzí, byl 

zakoupen diaprojektor. 



ZPRÁVIČKY  
 

GRATULACE 
 

Zima, nezima, slavit se bude, a to hojně! Tak se podívejme na únorové a březnové 
oslavence. 
 
5.2.  Milan Ševčík     

5.2.  Karel Březina 
8.2.  Alena Ševčíková 
10.2.  Blanka Prokšová 
11.2.  Honza Čechlovský 
13.2.  Jana Slavíková 
18.2.  Lucka Knapová 

20.2.  Šimon Brzoň 
22.2.  Mára Sychra 
24.2.  Kačka Straková 
 
1.3.  Terka Klustová   
3.3.  Filip Kučera 
4.3.  Stela Tomanicová 
6.3.  Monča Štveráková 
7.3.  Vendy Růžičková 
13.3.  Dominik Tuček 

18.3.  Jirka Barták 
19.3.  Pepa Čechlovský 
21.3.  Týna Matyášová 
28.3.  Jarmila Šírlová  
 

Ta čtveřice pánů s větším písmem není tisková chyba, ti mají větší důvod k radosti, 
protože slaví kulatiny a půlkulatiny. Všem oslavencům samozřejmě gratulujeme a přejeme 
brzká setkání v lese i jiném nám milém prostředí. 
 
 

AUTORKA OBÁLKY  
 
Dnešní obálka je opět ze zahraničí, vytvořila ji Terezka Diener s dopomocí maminky 

Štěpánky. Děkujeme, a i vy ostatní můžete přispět do dalších vydání Chacháčka. 
 
 

PŘÍJMY A VÝDAJE 
 

Příjmy za pořádání závodů v současné době jaksi vyschly, tak alespoň jeden výdaj. Za 
diaprojektor, plátno a ukazovátko jsme zaplatili 15 388,- Kč. 
 
 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY  
 

Vzhledem k dosud nejasné situaci ohledně pořádání závodů, a tím pádem naší účasti na 
nich, zatím členské příspěvky na rok 2021 neplaťte. Jejich výše a termín bude dohodnut na 
členské schůzi klubu.  



PÁR LETNÍCH TIPŮ 
 

Pevně věřím, že ten ošklivej bacil už bude zadupán hluboko pod zem a nahoře bude 
opět pěkné léto. Takže těch pár tipů. 
 
25.-27.6. CENA STŘEDNÍ MORAVY 2021 
  KOB Konice, SK Haná orienteering – Rýmařov – S, KL, KT 
 
4.-9.7.  WOC TOUR 2021 (závod při MS) 
  ČSOS – Doksy – S, 5 lesních etap 
 
16.-18.7. GRAND PRIX SILESIA 2021 
  OB Opava – Jakubčovice – KT, KT, KT, ZKL  
 
16.-18.7. H.S.H VYSOČINA 2021 
  SK Chrast - ? – KT, KL, ZKL  
 
21.-25.7. BOHEMIA ORIENTERING 2021 
  OK Jiskra Nový Bor – Nový Bor – KL, KL, KL, KT, KT 
 
6.-8.8.  ZLÍNSKÝ (Š)KRPÁL 2021 
  SKOB Zlín – Lukoveček – S, KL, ZT  
 
6.-8.8.  O-ADVENTURE 2021 
  Orienteering Adventure – Dědov – KT, LS, KT, LS, ZKL  
 
13.-15.8. RUMCAJSOVY MÍLE 2021 
  Sportcentrum Jičín – Svatá Kateřina – KT, KL, KT  
 
20.-22.8. PĚKNÉ PRÁZDNINY S OB 2021 
  TJ Turnov – Kacanovy – KT, KL, KT 
 
27.-29.8. INTERKOMPAS 47 2021 
  SOS Jindřichův Hradec – Staré Město pod Landštejnem – KT, KL, KL  
 
27.-29.8. CENA VÝCHODNÍCH ČECH 2021  
  OK Lokomotiva Pardubice – Pustá Rybná – KT, KL, ZKL 
 
27.-29.8. WEST CUP 2021 
  Nejdek Orienteering – Pernink – KT, KL, KL 
 
A ještě zahraniční: 
 
17.-21.7. SWISS ORIENTEERING WEEK 2021  
  Arosa, Švýcarsko – LS, KL, KT, KL, KT, ZKL 
 
7.-13.8. VETERÁNSKÉ MISTROVSTVÍ SVĚTA 2021 
  Velence, Maďarsko – S (K, F), KT (K, F), KL 
 
S – sprint  
KL – klasická trať 
KT – krátká trať 
ZKL – zkrácená klasická trať  

ZT – zkrácená trať  
LS – lesní sprint 
K – kvalifikace  
F – finále  

 



NEJLEPŠÍ ORIENŤÁCI 2020  
 

OB: 
Nejlepší orientační běžec 2020: 
1. KOSOVÁ Denisa          OK 99 Hradec Králové        167 bodů 
2. KRÁL Vojtěch           SK Severka Šumperk          123 bodů 
3. NYKODÝM Miloš          SK Žabovřesky Brno          110 bodů 
4. KNAPOVÁ Jana           OK Lokomotiva Pardubice     43 bodů 
5. JANOŠÍKOVÁ Tereza     SK Severka Šumperk          42 bodů 
 
Nejlepší junior OB 2020: 
1. ROUDNÝ Martin          OK Lokomotiva Pardubice     93 bodů 
2. PETEROVÁ Jana          OK Lokomotiva Pardubice     62 bodů 
3. NECHANICKÁ Klára       KOS TJ Tesla Brno            29 bodů 
 
Nejlepší dorostenec OB 2020: 
1. CHALOUPSKÝ Jakub      OK 99 Hradec Králové        23 bodů 
 

LOB: 
Nejlepší lyžařský orientační běžec 2020: 
1. MECHLOVÁ Lenka   OK Slavia Hradec Králové  30 bodů 
2. ŠKODA Jakub   Slavia Liberec Orienteering 20 bodů 
3. HANČOVÁ Petra   OK Lokomotiva Pardubice  15 bodů 
 
Nejlepší lyžařský junior 2020: 
1. HAŠEK Jan   KOS Slavia Plzeň   30 bodů 
2. HLAVÁČOVÁ Anežka  KOS TJ Tesla Brno   19 bodů 
3. NAGY Josef   TJ Tatran Jablonec nad Nisou 14 bodů 
 
Nejlepší lyžařský dorostenec 2020: 
1. ŠTREGL Matyáš   TJ Spartak Vrchlabí   11 bodů 
 

MTBO: 
Nejlepší závodník MTBO 2020: 
1. LUDVÍK Vojtěch    TJ Stadion Nový Bor   52 bodů 
2. TICHOVSKÁ Martina   USK Praha     27 bodů 
3. STRÁNSKÝ Vojtěch   Sportcentrum Jičín    13 bodů 
 
Nejlepší junior MTBO 2020: 
1. HAŠEK Jan    KOS Slavia Plzeň    52 bodů 
2. TUMA Matěj    Sportcentrum Jičín    28 bodů 
3. MIŠOŇOVÁ Magdaléna  SND Smržovka    19 bodů 
 
Nejlepší dorostenec MTBO 2020: 
1. ZRNÍK Tomáš    Gigant Orienteering   12 bodů 
 
 
 
 
 

VOLNÉ PŘÍLOHY 
 
▄ Ivan Vydrů nám připravil klubové kalendáříčky na letošní rok – díky za překvapení. 



ZAJÍMAVOSTI 
 

ČEŠTINÁŘSKÉ POSEZENÍ č. 39 
 

Rok 2020 byl prapodivný, prožívali jsme něco, s čím se většina z nás dosud nesetkala. 
Emoce se střídaly a stále jsme hledali nějakou jistotu, o kterou bychom se mohli opřít. Já jsem 
jednu našla v mém rodném jazyce. Co ten už musel během své existence prožít, kolikrát byl na 
kolenou a zase povstal a nezapomínal ani v těžkých dobách na humor! Tak proč by mi nemohl 
být duchovní oporou?! Zjara jsem napsala článek o vtipech, které se vyrojily. Nyní jsem zase 
dostala od známého kratičký článek, jenž podle mne naplňuje název: Čeština je kouzelně 
krásná (a já dodávám a taky hravá). Pro mladší generaci budou některá spojení 
nesrozumitelná, ale on se najde určitě někdo, kdo vám poradí. A ještě se vracím k mému 
poslednímu Češtinářskému posezení, kde jste se měli rozhodnout, který pozdrav, běžně 
užívaný při loučení, je správný, co se týče písemné podoby. Správně je pouze "NA 
SHLEDANOU". Základní tvar slovesa je SHLEDAT SE, tedy žádné CH tam není. V tomto 
případě se nejedná o spřežku, jak by si mnozí mohli myslet. Mást nás může samozřejmě i 
výslovnost, která má dvě přípustné varianty, a to NA SCHLEDANOU i NA ZHLEDANOU. Na 
shledanou v lepších časech.  

Eva Kašková 

Předmět: Čeština je kouzelně krásná ........ 
  
 Všichni byli svěží, jenom Michal Malátný.  
 Všichni jsou opálení, jenom Petr Spálený. 
 Každý byl mokrý, jen Jiří Suchý. 
 Všichni jsou cizinci, jen Svatopluk Čech. 
 Všichni mrazili, jen Milan Chladil. 
 Všichni sbírají jedlý houby, jen Zdeněk Nejedlý. 
 Všichni uchopili celé roucho, jen Stanislaw Lem. 
 Všichni měli oštěpy dřevěné, jenom Jan Železný. 
 Já sbíral lipový květ a Karel Heřmánek. 
 Všichni dali sprint, jen Tomáš Klus. 
 Všichni si vyslechli osvobozující rozsudek, jen Tomáš Ortel. 
 Všichni pili, jen František Nepil. 
 Všichni ryli, jen Bohumil Hrabal. 
 Všichni použili kleště, jenom Zdeněk Svěrák. 
 
 

ZAJÍMAVOSTI Z O-NEWS  
 
Na Novém Zélandu se taky běhá orienťák. 
(Pavla Zdráhalová de Oliveira, 2.11.2020) 
 

Orienťák na Novém Zélandu 
 

Počátky orientačního běhu na Novém Zélandu můžeme vystopovat zpátky až do 50. let 
minulého století. V této době se ale jednalo spíše o různé liniové a navigační závody, 
především na velkou vzdálenost. Klasický závodní orientační běh se začal na Novém Zélandu 
rozvíjet v 70. letech. V roce 1972 se konalo první Mistrovství NZ a o rok později byla založena 
novozélandská federace orientačního běhu. Zlomovým momentem se stal rok 1976, kdy se 
Nový Zéland stal plným členem IOF a zároveň vyslal své první zástupce na mistrovství světa 
v OB, konané ten rok ve Velké Británii. Od konce 80. let se na Novém Zélandu začal rozvíjet 
také rogaining, který je dosud na NZ a v Austrálii velmi populární. 



S postupem času se Nový Zéland začal pomalu, ale jistě dostávat do povědomí na 
mezinárodní scéně. Po uspořádání regionálního Mistrovství Asie a Pacifiku (APOC) přišel 
v roce 1994 první velký mezinárodní závod – Světový pohár v Aucklandu (Woodhill Forest). 
Dalším milníkem byla organizace Mistrovství světa veteránů (WMOC), které se na Novém 
Zélandu konalo dokonce dvakrát, poprvé v roce 2000 a podruhé před třemi lety, v roce 2017. 

V současné době má OB na Novém Zélandu stabilní a rostoucí pozici. Pětimilionový 
Nový Zéland aktuálně registruje přes 2500 orientačních běžců a například Mistrovství NZ se 
v loňském roce zúčastnilo téměř 600 závodníků. Letošní ročník i přes covidová opatření 
navštívilo přes 400 účastníků. O stále významnějším místě Nového Zélandu na světové OB 
scéně svědčí i úspěchy jeho reprezentantů. Vedle fantastické stříbrné medaile pro Tima 
Robertsona ze sprintového Mistrovství světa 2018, bylo o Kiwis slyšet i na posledním kole 
Světového poháru v Číně, kam se vypravila zatím největší skupina reprezentantů tohoto 
ostrovního státu. 

Nový Zéland je momentálně jedním z mála míst na světě, kde sezóna orientačního běhu 
pokračuje. Jejím pomyslným vrcholem bylo Mistrovství Nového Zélandu, které proběhlo o 
posledním ryze říjnovém víkendu. Technicky náročný terén nedaleko Wellingtonu prověřil 
závodníky všech kategorií. 

Jelikož se ani druhé straně Zeměkoule nevyhnula protiepidemická opatření, Mistrovství 
Nového Zélandu na klasické a krátké trati, tzv. Nationals, bylo kvůli národnímu lockdownu 
přeloženo z původního velikonočního termínu na říjnový prodloužený víkend (24. – 
26. 10. 2020). Na místo štafet, které nebylo vzhledem k protiepidemickým omezením možné 
zorganizovat, se pak do programu dostalo Mistrovství NZ ve sprintu. Oba lesní závody se 
běžely v technicky náročném terénu piniových lesů a písečných dun v oblasti Manawatu na 
severním ostrově, sprint pak ve městě Levin. 
 

   
 

Dlouhá trať, NZ Orienteering            Terény na Novém Zélandu 

https://o-news.cz/svetove-hvezdy-v-online-prostredi-dil-1/
https://o-news.cz/svetove-hvezdy-v-online-prostredi-dil-1/
https://o-news.cz/wp-content/uploads/2020/10/mapanz.jpg
https://o-news.cz/wp-content/uploads/2020/10/NZ3.jpg


ZÁVODY NA ZELEŇAVCE 
 

V Chacháčku č. 4/2020 jsme si představili mapu prvního závodu Jirky Bartáka. Chtěl 
bych taky trochu přispět do historického okénka. Před sebou máte mapu z mého druhého 
závodu, když jsem začínal a který jsem absolvoval 23.4.1972 na tzv. zeleňavce. Můžete 
porovnat se současnými Lokoťáckými mapami (viz třeba poslední dětské soustředění).    
Pár údajů: pořadatel – TJ Lokomotiva Liberec 
  shromaždiště – Bedřichov v Jizerských horách  

typ závodu – okresní přebor, veřejný závod v orientačním běhu, klasifikace závodu 
III. stupně, přebor TJ Lokomotiva Liberec a závod SHM v kategorii žactva 

  kategorie – M 21     
délka trati – 9,4 km 

  startovní číslo – 1  
  čas – 1,41 hod 
  umístění – 1 ze 4 
Pár zajímavostí: - tratě na mapě si zakresloval každý sám na startu ručně 

- hlavní cesty v mapě jsou dokreslovány pořadatelem ručně fixem (to jsou ty 
 tlustý čáry na mapě) 

- na kontrolách byly barevné pastelky, průchod jsme si značili do   
 papírových legitek  

- závodu se zúčastnili i takoví borci jako Ruda Kaška v kat. M 17 nebo 
  mimo soutěž v kat. M 21 Eva Děkanová, nyní Kašková 
 

 



Z NAŠEHO ARCHÍVU  
 

Jedním z nominačních závodů na blížící se Akademické mistrovství světa v Maďarsku 
bylo i Akademické mistrovství ČR, kterého se zúčastnilo i naše reprezentační želízko v ohni – 
Michal Horáček. Připomínám, že grafika v archívu je pokud možno původní.  
(Chacháček 3/1996) 
 

21.5.1996    AKADEMICKÉ MISTROVSTVÍ ČR – TU SLAVIA VŠST 

LIBEREC – LIBEREC – ŽULOVÝ VRCH 
 

Akademické mistrovství, pořádané Liberečákama, se konalo 21.-22.5. 
v pořadí krátká trať a klasika. Vzhledem k termínu 1. A-ček jsem se 
rozhodl vynechat středeční klasiku a věnovat se přípravě na víkendové 
závody. Na AM ČR se závodí ve dvou kategoriích (muži a ženy) a je 
jedním z nominačních závodů na Akademické mistrovství světa (letos 
v Maďarsku) (pouze klasika). Start krátké trati byl stanoven na úterý ve 
13,00, a tak mi to trochu připomínalo jako když jdu na odpolední 
mapový trénink (dopoledne jsem stihl ještě školu). Jelikož se závod 
konal na Žulovém vrchu, nevyhnul jsem se poznámkám soupeřů: „Ty si 
troufáš tady běžet?“ Do závodů jsem nastoupil kvůli škole (kdybych 
žádal opět o stipendium) a jednak jsem si řekl, že to bude dobrý 
trénink. Hlavní výhodou bylo, že jsem věděl, že tento terén není zrovna 

moc na sprintování, ale že to chce zpomalit a kontrolu naběhnout přesně. Vlastní závod jsem 
musel odběhnout sám po svých nohách a kontroly jsem musel taky najít já. A tak jsem se stal 
AKADEMICKÝM MISTREM ČESKÉ REPUBLIKY pro rok 1996 na krátké trati i přesto, že se to 
pár lidem nelíbilo. Ale věřte mi, JÁ za to nemůžu! 

    Michal Horáček (nyní člen liberecké Slavie)  
 
 

V posledním Chacháčku jste se dočetli, že jsme v roce 2002 pořádali spolu s Pražáky 
vrcholnou světovou akci a že ji předcházelo vzhledem k neobvyklé sněhové nadílce úmorné 
šlapání stop v lese (to jsme ještě netušili, že v termínu závodů přijde obrovská obleva, kdy jsme 
museli dokonce sníh dovážet a nahazovat na stopy, aby se mistrovství mohlo uskutečnit). A jak 
probíhalo vlastní mistrovství? 
(Chacháček 1/2002)  
 

26. 1. – 3. 2. 2002    Juniorské a veteránské mistrovství 

světa v LOB, Mistrovství Evropy dorostu v LOB – OK 

Chrastava, Ekonom Praha – Jablonec nad Nisou, Harrachov 

– Břízky, Čerťák 
 

Rudí ďáblové (v rámci akce jsme si pořídili krásné teplé červené bundy s vložkami, které 
někteří nosí ještě teď – pozn, redakce) řádili v Břízkách. Metly a řetězy nahradili tentokrát 
lopatami, které jim na konci týdne k rukám přímo přirostly. Čertovské povozy měly různou 
podobu – z kraje sněžných skútrů, později náklaďáků a koleček se sněhem. 

Tak nějak se jevil náhodným divákům vrchol naší pořadatelské činnosti – mistrovství 
světa v LOBu, kdy počasí nás nakonec zradilo a pořádně zaskočilo. Naštěstí jsou Chrastaváci 
dobrá parta a dá se říct, že skoro nadlidským úsilím ve dne v noci zachránili závody. 
 



Před napsáním tohoto článku jsem řešila dilema, jestli ho mám napsat ihned po 
skončení mistrovství (tedy ještě s čerstvými zážitky), nebo až později, kdy se na vše budu 
dívat s odstupem. Nakonec zvítězila první varianta. Pokusím se o co nejobjektivnější a 
zároveň nejstručnější zprávu. Dojmů a zážitků je totiž mnoho. Ale začněme pěkně od 
začátku. Vše pro nás začalo v pátek 26.1. a skončilo po týdnu takové práce, kterou z nás 
nikdo neočekával a na kterou jsme jaksi „zbyli“, ale která se musela udělat. Převážně se 
jednalo o práce manuální, jako mytí záchodů, uklízení, přenášení plůtků, vaření čaje, stavění 
cíle a startu a jejich bourání, a hlavně neustálé nahazování sněhu, které nemělo konce. Této 
činnosti se zhostila převážně mužská část Chrastaváků a musím přiznat, že bych nechtěla 
být v jejich kůži. Od soboty až do úterý jsme se od záchodů, plůtků a lopat nehnuli. Až v úterý 
jsme si mohli prohlédnout některé závodníky, kteří přijeli na modelový trénink a uvědomit si, 
že vlastně mistrovství světa začíná. Vše ale vypuklo ve středu závodem na klasické trati. 
Nemůžu mluvit za všechny a popsat dění například v cíli, protože já viděla vše pouze 
z pohledu startu. Už jsem si zvykla na funkci pořadatele startu a také už jsem si zvykla na 
poklid, snadnou domluvu a hladkou spolupráci lidí na startu při pořádání chrastavských 
závodů. Tak to také fungovalo i na mistrovství.   

Čtvrtek měl být původně dnem závodu pro VIP, ale bylo rozhodnuto, že je nebezpečné 
vyslat závodníky na rozmrzlý led na přehradě. Já osobně celý čtvrtek přelepovala startovní  
čísla, která byla naprosto nepoužitelná. Už i při mírném dotyku se smazávaly, a co teprve při 
závodě. Pátek byl nejhezčím dnem celého mistrovství, protože prostřed í Harrachova 
vytvořilo důstojnou atmosféru mistrovství světa. Běžela se krátká trať. I tady se nahazoval 
sníh a kromě určených funkcí se dělalo, co bylo potřeba. Ještě, že nám někteří jedinci 
připravili nějakou tu zábavu. A právě z pátku je jedna z nejveselejších příhod. Předem se ti, 
Alenko, omlouvám, že se podělím i s ostatními o veselou příhodu z natáčení, ale musím 
napsat také něco veselého, než začnu psát spíše o negativních věcech. Zkrátka, Alenka se 
rozhodla, že si ještě před odjezdem odskočí na TOI-TOI. Právě, když byla v nejlepším, 
zjistila, že se celá budka začíná třást a jaksi zvedat. Nevěděla totiž, že budky byly připravené 
k odvozu. Nezbývalo jí proto nic jiného než začít křičet, že tam uvnitř je a že chce ven.  
Naštěstí ji dali i s TOI-TOI včas zpátky na zem a Alenka tak neskončila na korbě náklaďáku 
ve společnosti ostatních TOI-TOI.  

Sobota byla ve znamení štafet a druhé veselé příhody. Na startu štafet jsme prošli 
školením, jak a co máme správně dělat, aby závodníci dobře odstartovali. Tedy, patnáct 
vteřin před startem dát závodníkům mapu a zahradit jim rukama cestu. No a nakonec 
nezapomenout uhnout, což nebylo zase až tak lehké, protože stopy byly velmi blízko sebe. 
Uhnout včas se, bohužel, nepodařilo Majce, která se prý složila jako závora a s ní i 
veteránský závodník. Majka si na přímý kontakt se závodníkem na sněhu nestěžovala, jak na 
tom byl závodník, opravdu netuším. Štafetami vlastní pořádání skončilo a někteří z nás se 
ještě šli podívat na slavnostní vyhlášení do jabloneckého divadla, abychom si alespoň trochu 
té sportovní atmosféry užili. Byla tam skvělá spontánní atmosféra a my jsme si konečně 
uvědomili, že se vše podařilo a že jsme na tom měli velkou zásluhu. 

 
(Omluvte zhoršenou kvalitu obrazu, technika je už o kousek dál.) 



Co říci závěrem? Já se moc často nerozčiluji a nezaujímám negativní postoj 
k ostatním lidem, ale tento týden byl asi výjimkou. Nejvíc mě vadil úplný nedostatek jakékoliv 
organizace a systému v řízení všech prací. Každodenní nejasné a stále se měnící instrukce 
pak vedly ke zbytečným nedorozuměním a napjaté atmosféře. Člověka nejvíc naštve, když 
udělá práci, jak nejlépe umí a potom jenom někdo přijde a zkritizuje ji. Jak se může 
kupříkladu postavit doběh, když plánek je nejasný a nikdo netuší, jak to vlastně má být? Jak 
můžeme závodníkům vysvětlit, kde se koná banket, když to ani nám, “pořadatelům“, nikdo 
neřekl? Takovýchto příkladů by bylo více. Zkrátka jsem si tam občas připadala jako páté kolo 
u vozu a ještě ke všemu prý neschopné. Shodli jsme se na tom, že Chrastaváci na 
mistrovství fungovali v podstatě jako námezdní síla. Pravda je, že jsme na pořádání nebyli 
sami. Ale co vlastně měli dělat ti druzí - pražští, to mi bylo často záhadou. Já jsem vlastně 
naše spolupořadatele ani moc neviděla, a když ano, tak měli také „hodně práce“ především 
na počítačích. Když se stavěly plůtky nebo se boural cíl, a když bylo potřeba nahazovat nebo 
někam něco dovláčet, viděla jsem kolem sebe Chrastaváky. Nikdy bych nevěřila, že se dá 
v takovém zmatku a neorganizovanosti uspořádat mistrovství světa, které je nakonec 
hodnoceno jako úspěšné a dobře uspořádané, a to i přes tak katastrofální sněhové 
podmínky.   

Ale zase na druhou stranu jsem si mohla celý týden v duchu gratulovat, že jsem 
členem chrastavského klubu, ve kterém se lidi nebojí práce, jsou zodpovědní, spolehliví, 
precizní a přitom všem milí a přátelští.  

Káťa Šaffice 
Káťa – nyní Horáčková, nyní členka liberecké Slavie 
Alenka – už i tenkrát Ševčíková 
Majka – Horčíková  
 
 
 

OKÝNKO KB  
 

KRÁLOVKA A KB  
 
Zpráva z akce: 
 
Vážení přátelé orientačního běhu a příznivci orientačního běhu, 
s ohledem na stávající  pandemickou situaci nebude poslední den tohoto roku organizováno 
setkání na Královce. 
Přesto Vám přejeme příjemně prožití silvestrovského dne i večera.  

Eva a Zdeněk Kadavý 
 

Takto odlišně zněla po mnoha letech upoutávka na (ne)setkání orienťáků 31.12 ve 14.00 
na Královce. Pouze Pavlíkovi a Bartákovi (členové KB) svojí nekázní dodrželi tradici a nahoru 
vyrazili. Počasí se vydařilo a kolem rozhledny bylo odhadem na 200 lidí, ale žádný další 
orienťák. Abychom se vyvarovali kontaktu s nimi, šli jsme popraškem sněhu přes louky zamávat 
Růžodolské chatě, kde se letos ani Mikuláš nekonal. Než jsme se dostali zpět, blížilo se 
sluníčko k Ještědskému hřebeni a tak jsme viděli nahoře i západ slunce. Krásně jsme se 
vyvětrali a s Evou jsme usnuli u televize ještě před půlnocí. Na přípitek nás vzbudil až randál 
z petard. 

Zdenku, dělali jsme to kvůli tobě a tak můžeš i další roky oblíbenou akci uspořádat s tím, 
že je x tá v nepřetržité řadě. 

     Eva a Jirka Bartákovi 



         
 
 
 

VZDĚLÁVACÍ KOUTEK 
 

JAZYKOVÝ POSED č. 136  
 

Tak nejprve své zraky zaměříme na minulý úkol. Shoda podmětu s přísudkem trápí i Brity 
a tentokrát měla potrápit i vás. A kdo se problému nezalekl, vyšlo mu řešení v podobě slova 
HOSPITALITY (pohostinnost). A nezbývá než rozdat ceny. Krásné voňavé svíčky získávají 
Věrka Bradnová, Zdeněk Sychra a Pavluška Vokálová. 
 

Nový posed je zaměřen na slovesa, která vyjadřují nějaký zvuk (rachotit, skřípat, bručet, 
apod.). Slovesa v tabulce (např. swish) jsou uvedena v minulém čase (swished), aby se ve 
větách jejich význam lépe vysvětlil. Pokud doplníte tyto věty správnými slovesy, přečtete 
tajenku shora dolů po vyznačených písmenech. Tajenkou je ustálený výraz, který vyjadřuje, jak 
jsme fit.   

 
 
 
 

Some of the soup _ _ _ _ _ _ _ _ on the table.  
The referee _ _ _ _ _ _ _ _ and the game was over.  
The snake _ _ _ _ _ _ slowly, making a slow ssssssss sound.  
The stone _ _ _ _ _ _ _ into the river.  
The cat _ _ _ _ _ _ loudly and finally licked my cheek. 
The glasses _ _ _ _ _ _ _ together as they were placed on the table. 
Sweat _ _ _ _ _ _ _ from Jack’s forehead.  
I didn´t have a food processor, so I _ _ _ _ _ _ potatoes with a grater.   
The tiger lifted his tail and _ _ _ _ _ _ _ it through the air.  
Our old car _ _ _ _ _ _ _ over the street.  
He _ _ _ _ _ _ his head against the shelf as he stood up.  
The car _ _ _ _ _ _ _ _ _, as it accelerated away.  
John _ _ _ _ _ _ _ his mouse to play the game.  
The bells of St. Paul's Cathedral _ _ _ _ _ _ _ all the time.  
 

 

swished hissed jingled splashed plopped screeched rattled 
whistled tinkled banged purred grated clicked dripped 



SOUTĚŽNÍ KOUTEK   
 

ZÁHADY A HLAVOLAMY  
 

Kvádr a dělení pěkně zamotaly hlavu a přišla pouze tři řešení, takže nebylo potřeba řešit 
losovačku. A kteří jsou ti hrdinové? Pavel Pachner, Zdeněk Sychra a Jaruška Vokálová a 
získávají role balících papírů. 
 
A jak měla vypadat správná odpověď? 
 
Dělení:      Kvádr: 
1 0 9 1 8 8 9 7 0 8  :  1 2 =  9 0 9 9 0 8 0 9 
1 0 8 
0 0 1 1 8 
       1 0 8 
       0 1 0 8 
          1 0 8 
          0 0 0 9 7 
                    9 6 
                    0 1 0 8 
                        1 0 8 
                        0 0 0 

 
 
A Jirka Bartáků nám nyní připravil hoshi sudoku. 
 
Hoshi sudoku obsahuje šest velkých trojúhelníků. 
Čísla od 1 do 9 musí být umístěny do buněk každého velkého trojúhelníku.  
Každý řádek libovolné délky - i když křižuje prázdný střed - musí obsahovat každé číslo pouze 
jednou. 
Každý vnější cíp trojúhelníků  patří nejen do velkého trojúhelníku a směrů, jejichž je součástí, 

 zadání) 
 

 
 



SOUTĚŽ PRO FŠECHNY  
 

Rčení – tak to byla brnkačka, taky těch odpovědí se sešlo nejvíce. A z nich byli 
vylosováni Eva Bartáková, Pavel Pachner a Vojta Vokál, aby si odnesli hodnotnou cenu – 
párátka. 
A nová soutěž nás čeká.  

Dne 7.7.2007 bylo podle počtu hlasů zaslaných lidmi z celého světa zvoleno sedm 
novodobých divů světa. Anketu inicioval švýcarsko-kanadský dobrodruh Bernard Weber. 
Řada kritiků se ale od této ankety distancuje. To ale neznamená, abyste si nezkusili přiřadit 
názvy ke správným obrázkům. 

A ještě pro zajímavost – když tato naše soutěž začínala v Chacháčku 1/2004, prvním 
úkolem bylo rozpoznat sedm historických divů světa. Odpovědělo 15 Klubaček a Klubáčků a 
vrhací šipky získali Pavlik Hradec, Lukáš Ježek a Petr Průša.  
 

 
 

A        B          C 
 

 
 

   D           E       F  
 

 
 

 G 
 
1 CHICHÉN ITZÁ V MEXIKU  5 SOCHA KRISTA SPASITELE V BRAZÍLII 
2 KOLOSEUM V ITÁLII   6 TÁDŽ MAHAL V INDII 
3 MACHU PICCHU V PERU  7 VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ V ČÍNĚ 
4 PETRA V JORDÁNSKU  



ZNÁTE JE? 
 

Kdo se nemůže dočkat správné odpovědi z minulého Chacháčku, tak vězte, že poblíž 
Ledové jeskyně na Suchém vrchu se nachází údolní nádrž Naděje. Opět se v klubu objevili 
zeměpisní znalci a tak jsme mohli předat třem ceny v podobě svačinových sáčků. Držiteli jsou 
Jirka Barták, Míša Březinová a Zdeněk Kadavý.  
 
Přehrada Naděje – leží v hlubokém zalesněném údolí Hamerského potoka. Byla postavena 
v roce 1938 pro pohon pily v obci Hamr, ke které byla přiváděna 8 km dlouhým podzemním 
potrubím, a jako zásobárna vody pro pohon Hamerského mlýna, který stál o 300 m dále. Po 
roce 1948 pila a mlýn zanikly, a tak dnes slouží pouze k zadržení vody. Hráz je dlouhá 72 m, 
široká v koruně 1,7 m a v patě 6,7m, výška hráze je 9,5 m. zatopená plocha je 1,2 ha. Jsou zde 
výborné podmínky ke koupání, ale nejsou na březích žádné pláže a voda je i v létě velmi 
studená.  

 
Přehrada Naděje a hráz 

 
Ledová jeskyně u Naděje – je puklinová pseudokrasová jeskyně, jediná svého druhu v ČR. 
Led se v ní drží po celý rok, dříve ji místní lidé nazývali Ledovou dírou a stala se pro ně zdrojem 
ledu. Jeskyně je dlouhá 30 m a 6 m hluboká, není v ní dostatečná cirkulace vzduchu a tak se 
zde udržuje po celý rok stálá teplota blížící se bodu mrazu. Výzdobu tvoří stalaktity, stalagmity a 
záclony z křišťálově bílého ledu. Turistům se otevřela v 19. století, s ohledem k tomu, že došlo 
k poškozování výzdoby, byla v roce 1988 uzavřena mříží a je nepřístupná.  
Jeskyně byla v roce 1966 zařazena do chráněné Přírodní památky Naděje, do které patří i vyšší 
partie se sutěmi a mechorosty. 
 

A teď se zase přiblížíme k Liberci. V těsné blízkosti Hodkovic nad Mohelkou můžete 
narazit na kámen se svatým obrázkem – Medvědí kámen. Asi 200 m severozápadním směrem 
od něho se nachází skalka s vyhlídkou (nyní už zarostlou), která je vzdálená vzdušnou čarou 
2,2 km od Obřího sudu na Javorníku, 10,3 km od Čertovy zdi, 4,1 km od restaurace V trnčí na 
Rašovce, 4,5 km od rozhledny na Císařském kameni a 7,8 km od Pantheonu na Malé Skále.  
A ptáme se: 
 

Jak se jmenuje ta vyhlídková skalka poblíž Hodkovic nad Mohelkou? 
 

 
Medvědí kámen 



KDO JE TO? 
 

Zde jsme čekali mraky správných odpovědí, především od omladiny, ale většina své 
kamarády zrůdičky zřejmě nepoznala. A tak vám prozradíme, že se jedná o Zuzku 
Štverákovou a Karla Březinu. Ještě že je poznali jejich rodiče. Určitě je potěší reprezentativní 
diplom, který ozdobí jejich příbytky. Držiteli diplomu jsou Míša Březinová, Monča Štveráková 
a Kryšpín. 
 
 
 
 

ORIENŤÁCKÝ ZPĚVNÍK  
 
Další aktuální píseň z Pokáčovy dílny. 
 
 

JSEM POZITIVNÍ 
 
        C          F 
1. Přišla mi SMSka, že mám bejt doma dneska 
                       G                              C 
a taky psali mi v ní,  že prej jsem pozitivní. 
G                              C                                  F 
Ty se furt zlato hněváš, že doma morouse máš, 
                            G                              C 
že jsem jen negativní, tak teď jsem pozitivní.  
  
Ref.: 
C                F                            
Já jsem tak pozitivní, mám to potvrzený, 
C                           
černý na bílým, od hygieny. 
               G                         
Tak lásko neboj dej tu roušku dolů, 
              C                        
polib mě ať jsme pozitivní spolu. 
C                F                            
Já jsem tak pozitivní, mám to potvrzený, 
C                           
černý na bílým, od hygieny. 
               G                          
Tak lásko neměj strach a pusu mi dej 
                                C    
a pořád se mi nevyhýbej. 
  
2. Dycky jsi mi říkala hej, nebuď furt tak nevrlej 
a pozitivní být zkus, třeba jako Tomáš Klus. 
Tak já už fakt nevim sám, jak se ti zavděčit mám, 
výsledky jasně zde máš, přesto se mi vyhýbáš. 
  
Ref.: 
 



3. Sice se trochu dusím, do práce však nemusím, 
nemít buňky chuťové, je plus pro vaření Tvé. 
Od dob co ztratil jsem čich, i po tobě na záchod šel bych, 
tak holka poď ke mě blíž .. jó i ty bejt pozitivní smíš. 
  
Ref2.: 
Já jsem tak pozitivní, mám to potvrzený, 
černý na bílým, od hygieny. 
Tak lásko neboj dej tu helmu dolů, 
polib mě ať jsme pozitivní spolu. 
Já jsem tak pozitivní, mám to potvrzený, 
černý na bílým, od hygieny. 
Tak lásko neměj strach a pusu mi dej 
a pořád se mi nevyhýbej. 

  
    C                F                                C          
4. Já jsem tak pozitivní, ach jak jsem pozitivní,  
              G                                 C          
mám to i potvrzený, že jsem tak pozitivní.  
C                      F                      C          
Snad ani náboj kladný, není tak pozitivní, 
                     G                                    C         
pojď za mnou do peřiny, směníme tělní tekutiny. 
F G C 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

A CITÁT NAKONEC… 
 

Jean Anouilh, francouzský dramatik: 
 

Kdyby se o nemocech tolik nemluvilo, lidé by byli zdravější. 
 

 



A ještě jedna, mnozí ji znáte, především kamarádi táborových ohňů: 
 

 



POZVÁNKY 
 

VETERÁNSKÉ MISTROVSTVÍ SVĚTA (WMOC 2021) 
 

 Datum: 7 – 13. srpna 2021 

 Centrum závodů: malé městečko VELENCE 35 km jižně od 

Budapešti – 650 km z Liberce (cca 6 hodin jízdy autem). 

Městečko leží na břehu největšího maďarského jezera, v srpnu 

bývá teplota vody 26o.   

 Sídlo pro registraci, organizátory, apod.: Ferenc Agricultural 

Secondary School 

  

 Program:  
 

6.8. Sprint – modelový závod Velence / Székesfehérvár  

7.8. Sprint – kvalifikace Budaörs (36 km) – 30% park, 70% městský prostor 

8.8. Sprint – finále / zahájení Székesfehérvár (22 km) – 10%park, 90% prostory starého města 

9.8. Volný den / Middle – 

modelový závod 

Kopce u Velence 

10.8. Middle - kvalifikace Pákozd (24 km) – mírně kopcovitý terén (150-240 m), dubové 

lesy, žulové kameny, hustníky 

11.8. Middle - finále Pákozd 

12.8. Volný den / Klasika – 
modelový závod 

Kopce u Velence 

13.8 Klasika – finále / 

Závěrečný ceremoniál 

Lovasberény (10 km) – kopcovitý terén (200-350 m), velké 

žulové kameny, prudká údolí, omezená průběžnost, doporučuje 

se využívat cesty. 

 



 Přihlášky:  od 19.12. 2020 

Termín Poplatek pouze za sprint Poplatek pouze za 
middle a klasiku 

Poplatek za všechny 
závody 

3. května 2021 100 Eur (cca 2630 ,-) 110 Eur (cca 2900 ,-) 140 Eur (cca 3700 ,-) 

1. června 2021 120 Eur (cca 3100 ,-) 130 Eur (cca 3400 ,-) 160 Eur (cca 4200 ,-) 

1. července 2021 150 Eur (cca 3900 ,-) 160 Eur (cca 4200 ,-) 190 Eur (cca 5000 ,-) 

 

 Veřejné závody: pro kategorie H/D 10 – H/D 21  

 
 
 

BOHEMIA ORIENTEERING 2021 
 
Datum: 21.-25.7.2021  
Pořadatel: OK Jiskra Nový Bor 
Centrum: Nový Bor 
Typ závodu: vícedenní závod jednotlivců, 5 etap – E1, 3, 5 klasika, E2, 
4 krátká trať 
Mapy:  5 nových map – 1 : 10 000, 1 : 7 500, 5 m 
Prostory: E 1, 2 - 22 km od centra, E 3, 4, 5 - 18 km od centra  
 
 

 
 
 
 
 
 

    
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

http://ok-bor.cz/bohemia2021/


KDO JE TO?  

 
Tentokrát trošku jinak a bez nápovědy .  
Zakoukejte se, a přiřaďte jména k obrázkům! 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Zuzka Hradcová     3. Pavla Pavlíková 
2. Dominika Pachnerová    4. Pavluška Vokálová 

 
 

 

 

 

 

  

B A 
 

C D 


