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Úvodník 

V ruce právě držíš ročenku oddílu Tatran Jablonec 
nad Nisou za rok 2015. A že se toho za těch 
posledních 12 měsíců nestalo málo! Listuj pozorně 
a třeba tu kromě užitečných informací a 
zajímavých článků uvidíš i své jméno či fotku. 
Nesmím ale zapomenout za pomoc s tvorbou 
poděkovat Zdeňku Zuzánkovi a Honzovi Pickovi. Sponzoři se většinou uvádějí a ž nakonec, ale 
myslím, že by bylo hezké je uvést už tady, neb bez nich by se nám pořádalo, běhalo, trénovalo, 
jedlo a žilo podstatně hůře. Díky!        Filip Novák 

Sponzoři Tatran Jablonec n./N. 2015 

 
 



LOBy v roce 2015 

Zpráva o činnosti sekce lyžníků orientačních L.P. 
2015: V zimě minulé si Svatý Petr dlouho pohrával 
s národem svérázným, považujícím bloudění 
hlubokými zasněženými hvozdy na běžkách a        
s mapou za kratochvíli zvláště zábavnou. Nakonec se však smiloval a zemi pokryl dostatečnou 
sněhu vrstvou, aby onen národ mohl z dřevníků a šup vytáhnout svá prkénka úzká šrámy 
mnohými poznamenaná  z dávných zimních bitev orientačních. I upevnivše na svá břicha 
zvláštní mechanickou věc sklopnou pro uložení mapy určenou, vyrazili borci naši ke klání, 
kde kromě umu lyžařského a orientačního uplatní se převelice rovněž sklony sebevražedné 
spojené s blahosklonností k ničení vlastního vybavení lyžařského. Nechť spočine ctěné oko 
vaše na číslech následujících, jak stateční naši v kláních obstáli. 

MČR a veteraniáda na klasické trati: 
D21 6. Martina Fólová 
D55 2. Jiřina Kuncová 
H17 6. Josef Nagy, 7. David Michek 
H21 23. Vít Balej 
H45 6. Jiří Rýdl 
 
MČR a veteraniáda ve sprintu 
D45 6. Magda Rýdlová 
D55 1. Jiřina Kuncová 
H17 6. Josef Nagy, 8. David Michek, 9. Antonín Šmaus 
H20 3. Jan Šmaus 
H21 17. Radovan Kunc 
H45 2. Ivan Šmaus 
 
MČR a veteraniáda na krátké trati 
D55 1. Jiřina Kuncová 
H17 5. Josef Nagy 
H21 20. Radovan Kunc 
 
MČR štafet 
H21 6. Tatran Jablonec (Ivan Šmaus, Radovan Kunc, Josef Nagy) 
 

I zimu následující sešli se borci věku úctyhodného ze zemí všech, aby síly své změřili v klání o 
titul Zeměkoule mistra. A vězte, že v soupeření s bojovníky krajů dalekých drželi stařešinové 
naši prapor svůj vysoko převelice. 

Český pohár a žebříček A a B 
D14 6. Adéla Rýdlová, 13. Magdaléna 
Rýdlová 
D21 23. Martina Fólová 
D45 8. Magda Rýdlová 
D55 1. Jiřina Kuncová 
H14 7. Matyáš Růta 
H17 6. Josef Nagy 
H45 12. Ivan Šmaus 
HE 13. Radovan Kunc 

 



WMOC (veteránské mistrovství světa  v LOB),  Oberwiesenthal, Německo  

Middle 
D55 5. Jiřina Kuncová 
H60 3. Radovan Kunc 
Long 
D55 3.Jiřina Kuncová 
H55 4. Zdeněk Zuzánek 
H60 1. Radovan Kunc 
 

 

Výsledky  

dlouhodobých soutěží 

ČSOS 
Český pohár jednotlivců 
 
Muži 
1. Petzržela Jan PHK9200 OK 99 Hradec Králové 
2. Nykodým Miloš      ZBM9005  SK Žabovřesky Brno 
3. Rollier Baptiste PHK8200   OK 99 Hradec Králové 
Ženy 
1. Kosová Denisa PHK9150 OK 99 Hradec Králové 
2. Kabáthová Eva       ZBM8966   SK Žabovřesky Brno 
3. Knapová Jana         LPU9053 OK Lokomotiva Pardubice 
 
Česká liga klubů  
 
Dospělí 
1. ZBM 265  
2. LPU 244  
3. PGP 221  
Dorost 
1. LPU 245  
2. PHK 240  
3. PGP 22

Český pohár štafet 
 
Muži 
1. LPU A  
2. ZBM A  
3. PGP A  
  
 

Ženy 
1. ZBM A 
2. ZBM B  
3. PHK A  
 

Dorostenky 
1. LPU A  
2. PHK A  
3. PGP  A 

Dorostenci 
1. ZBM A  
2. LCE  A  
3. PHK A  
  
 

 



Praxe – pohled na OB zvnějšku 

Ráda bych se s vámi podělila o ,,vnější“ pohled studentky PVČ (Pedagogika volného 
času), která si plnila praxi ve ,,školce“ na závodech OB  
(asi poznáte, kde to bylo, nicméně jsem jména vymazala xxx). Autorka souhlasila s 
publikováním práce v naší ročence. 
 
CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE A CÍLOVÉ SKUPINY  
Oddíl XXX je oddílem věnujícím se orientačním sportům. Je součástí organizace TJ 
XXX a kromě účasti na sportovních soutěžích každoročně pravidelně pořádá oblastní 
závody na jaře a na podzim. Na závodech v OB je v posledních letech už i na této 
oblastní úrovni zvykem, že pořadatelský oddíl zřizuje tzv. školku, která je určena pro 
„odložení“ dětí rodiči, kteří se nestihnou vystřídat při hlídání, protože absolvují trať 
svého závodu ve stejné době. Součástí školky bývá i organizace dětské závodu v okolí 
zázemí závodu.  
Cílová skupina: Děti od 6 měsíců po 10 let. 
POPIS PROSTŘEDÍ 

Jedny z posledních oblastních závodů pořádané v letošním roce se konaly v 
Českém ráji s centrem na XXX. Díky tomu, že závodní prostor je součástí CHKO, jsou 
tyto závody vždy limitovány počtem závodníků, kteří jsou však do těchto atraktivních 
lokalit ochotní přijet i z Prahy či dokonce větší vzdálenosti. Na tento závod bylo 
přihlášených celkem cca 900 běžců napříč všemi věkovými kategoriemi od dětí až po 
veterány. Protože start každého závodníka losuje počítač a někteří rodiče se tak 
nestačili vrátit z lesa včas tak, aby se mohli vystřídat při péči o děti (je nutné dojít na 
startu, před závodem se rozcvičit, dojít z cíle, atp.), byla i na těchto závodech zřízena 
pro velký počet přihlášených tzv. školka. 

Na těchto závodech byla školka zřízena ve stanu, v němž byly na zemi položeny 
matrace s prostěradlem, aby děti mohly sedět a hrát si s hračkami, které měly 
připraveny v plastových krabicích. Nechyběla ani dětská lavice se stolem, na kterém 
byly papíry, pastelky, fixy či tiskátka. Školka, co se hraček týče, obsahovala jak měkké a 
pěnové puzzle pro menší děti, tak i velké kostky se zvířátky, knihy, skládačky, auta, 
panenky atp. Zároveň byla školka startem a cílem tzv. dětského závodu, který tvořil 
krátké kolečko kolem přilehlé budovy školy. 
 
SLOŽENÍ TÝMU: Kamila, Martina, Michaela (dětský závod, školka) 
DOBA PRAXE: jednodenní akce (8hodin) 
 
CÍLE HLAVNÍ a VEDLEJŠÍ VZHLEDEM K CÍLOVÉ SKUPINĚ: Hlavním cílem bylo ověřit si  
schopnost poradit si krátkodobě s dětmi různé věkové skupiny a nátury. 



7  POPIS A HODNOCENÍ PRŮBĚHU JEDNOTLIVÉ AKCE 
Po brzkém ranním příchodu následovala příprava naší školky. Bylo potřeba 

postavit stan, povléct matrace, přinést a umístit hračky v krabicích, donést lavici 
dělanou na míru pro děti, k tomu i stoleček, na který jsme položili psací potřeby, 
tiskací potřeby, papíry, atp. 

Poté bylo nutné připravit dětský závod, resp. rozmístit kontroly, které byly již 
předem připravené a označené na mapě, kterou dostal každý zájemce. Trať dětského 
závodu byla přizpůsobena dětem a byla velmi jednoduchá. Celá trať byla na 
bezpečném místě, ve kterém se nepohybovala žádná auta (ulice začínala až za dalším 
domem, navíc zde byly z důvodu konání závodu rozmístěny dopravní značky 
přikazující řidičům maximální rychlost 30 km/hod.). 

Trať dětského závodu měla celkem 7 kontrol. Každému zájemci o tento závod 
jsem pomohla zorientovat se v mapě a mapu správně nasměrovat. Soutěživým 
zájemcům jsme s kolegyněmi měřily i čas, který měly některé děti chuť stále zlepšovat, 
proto si závod zopakovaly i několikrát. Na každé kontrole si děti měly orazit do 
příslušného políčka znak, pro důkaz toho, že na kontrole opravdu byly (znaky byly 
např. domeček, kytička, autíčko, atp.). Děti, které doběhly do cíle a jejichž obrázky se 
shodovaly s otisky, dostaly za odměnu bonbón. Nutno podotknout, že se nenašel nikdo, 
kdo by to správně nezvládl. 

Na tento závod mohly děti chodit a zkoušet si ho během doby konání celého 
hlavního závodu, který oficiálně odstartoval po 10 hod. dopolední a ukončen byl 
pořadatelsky po 16 hod. odpolední. 

Během rozdávání map, vysvětlování a zapisování startů a doběhů dětského 
závodu k nám měli možnost přijít rodiče a požádat nás o hlídání jejich dětí, zatímco 
oni budou v lese závodit. Doba pobytu dětí ve školce byla různá, od 1,5 hod. až po 3 hod, 
nejčastěji však v rozmezí 1,5-2 hodiny. 

V nejnáročnějším časovém úseku, který trval cca 3 hodiny mezi 11 a 14 hod., 
jsme už byly na všechny aktivity s kolegyní samy dvě, proto jsme neměly čas si dojít 
ani na toaletu. Hlídaly jsme i 3 batolata v kočárcích. Jedno se nám podařilo uspat, 
druhé bylo velmi plačtivé, a protože na něj nic nezabíralo (byť nám ho maminka 
předala vyspalého a nakrmeného), nosil se téměř celou dobu. Do toho začalo plakat 
další dítě v kočárku, rozdávaly se mapy na závod a v rámci možností jsme se snažily 
zabavit i ostatní starší děti. Až po odevzdání všech dětí v kočárku zpět rodičům jsem se 
mohla věnovat čistému hraní si s dětmi (kreslit si s nimi, číst pohádku, stavět lego 
atp.). Děti si rodiče po doběhu, vyklusání, protažení a převléknutí většinou ihned 
vyzvedávali, proto nám postupně nezbylo žádné dítě a my mohly s kolegyní začít s 
likvidací dětského závodu a balením všech věcí ve zřízené školce. 
 
 
 



8  ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ 
Předem jsem neznala kolegyně, se kterými jsem měla trávit čas, proto jsem nevěděla, 
jaká bude naše spolupráce a především moje role. Ve finále jsme tam na tu 
nejnáročnější část zbyly jen dvě a velmi jsme si rozuměly, co se hlídání dětí i rozdělení 
úkolů týče. 
 
9  ZMĚNY PROTI PLÁNU 
Již v minulosti jsem měla na starost samotný dětský závod, takže na tomto závodě 
bylo mým úkolem děti na chvíli zabavit, nebo jim pomoci a vysvětlit jim pravidla atp. 
Vše probíhalo podle plánu až do okamžiku, kdy nás neplánovaně a natrvalo opustila 
jedna kolegyně (odešla závodit se svým dítětem do lesa a pak dokonce i sama). Musely 
jsme si tedy přerozdělit role tak, abychom vše zvládly, a já se tedy musela více věnovat 
i hlídání těch nejmenších dětí v kočárku. Podařilo se mít vše stále pod kontrolou, i 
když jsem měla žízeň, delší dobu jsem nejedla a i potřeba toalety byla nepříjemná, 
když nebyl nikdo povolaný a zodpovědný poblíž, s kým bychom se aspoň na chvíli 
mohly vystřídat. 
 
10  VYHODNOCENÍ CÍLŮ 

Mým cílem bylo si poprvé zkusit jakkoliv pracovat s věkově různou skupinou 
dětí a poradit si s tím. Sama ze sebe jsem měla velmi dobrý pocit, práce s různými 
věkovými skupinami mě přesvědčila znovu o tom, že práce s menšími dětmi ve věku 
od narození po cca 8-9 let mě opravdu baví, a to více než práce s dospělými. 
 
11  ZHODNOCENÍ OSOBNÍHO PŘÍNOSU A ZHODNOCENÍ SEBE JAKO LEKTORA 

Srovnám-li všechny tři z nás, které jsme byly přiděleny do školky, troufla bych 
si tvrdit, že jsme tam ve finále zůstaly dvě, které práci s dětmi máme opravdu rády. 
Jsme usměvavé, ochotné i milé k dětem a víme si s nimi rady, proto jsme si obě ihned 
dobře rozuměly, byť jsme se předtím neznaly. Kolegyně, která nás velmi záhy opustila, 
však takovým dojmem ani na první pohled nepůsobí. Měla jsem možnost jí ze začátku 
sledovat a rozhodně nepůsobila, že by byla na správném místě. O to víc jsem měla 
radost nejen ze svých osobních pocitů při práci s dětmi, i když byly chvílemi náročné, 
ale cítila jsem se velmi jistě ve všem, co jsem s dětmi dělala. I z pohledu druhých, kteří 
měli možnost se k tomu vyjádřit, je práce s dětmi pro mě to pravé (i když jsem 
nemohla zcela lektorovat a hrát s dětmi společně hry atp.). 
 
 
 
 
 
 



HODNOCENÍ VEDOUCÍM: Vedoucí (ředitel závodu) je mým bývalým učitelem na SŠ, 
který je již v důchodu. Zná mě tedy jako bývalou studentku a zároveň už mezitím i 
jako studentku pedagogiky. Jelikož ví o mých dovednostech a preferencích práce s 
dětmi, věřil mi a byl i nyní absolutně spokojený s mojí prací.          

                

 ilustrační foto – Petit Prix 2015 
 

Poděkování 

Chtěla bych tímto mnohokrát poděkovat Magdě za obrovské nasazení a hlavně za 
energii a čas, který věnuje práci s dětmi. Myslím si, 
že takové nasazení je pro nás pro všechny 
prakticky nepředstavitelné. 5x týdně trénink, o 
víkendu závody, kde je k dispozici dětem i nově 
příchozím rodičům. Díky její práci se určitě 
rozšiřuje i členská základna. 
"Magdo, mnohokrát Ti děkujeme za čas a za vše, co 
pro naše děti děláš, velice si vážíme Tvého přístupu 
a budeme doufat, že Ti Tvé nasazení vydrží, protože díky Tobě to naše děti baví! Díky 
moc!!!" 

Za oslovené i neoslovené rodiče spokojených děti Radka Mairichová 
 

 

 

 

 



Statistika nuda je… 

 

Ještědský žebříček dospělých 2015  
D21K – 26. Posseltová Tereza, 30. Rýdlová Adéla, 31. Novotná Barbora                                      
D21L – 6. Posseltová Tereza, 8. Hrobařová Lenka, 16. Svobodová Barbora     
D35 – 4. Dejnožková Lenka, 8. Vokurková Marta, 11. Posseltová Romana    
D40 – 5. Posseltová Romana, 15. Zuzánková Růžena, 16. Hornychová Helena               
D45 – 3. Picková Helena, 6. Kuncová Jiřina, 7. Rýdlová Magda     
D50 – 4. Kočíbová Ivana, 12. Jermanová Eva, 14. Večeřová Ivana  D55 – 6. Večeřová Ivana 
D60 – 9. Lukavcová Lenka, 14. Böhmová Eva 

H21K – 1. Posselt Martin, 3. Hájek Vojtěch, 4. Janata Pavel                                                                              
H21L –  34. Vokurka Jan, 41. Picek Jan, 43. Janeček Mirek               
H35 – 9. Balogh Jan, 10. Zuzánek Zdeněk                 
H40 – 1. Schindler Jiří, 2.Rýdl Jiří, 3.Novotný Dušan         
H45 – 17. Žucha Jiří, 18. Hostaš Petr, 21. Pustai Josef                  
H50 – 4. Picek Jan, 12. Pěnička Libor, 17. Schindler Jiří      
H55 – 3. Horák Petr, 8. Böhm Karel, 14. Vitebský Mirek               
H65 – 7. Lukavec Míla  H70 – 4. Petrželka Pavel, 8. Picek Jan 
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Vracov – jeden za 

všechny, všichni… 

10. – 11. října se část našeho oddílu vypravila na 
Mistrovský turnaj České republiky štafet a družstev ve Vracově a myslím že nejen pro mě to 
byl jeden z nejnezapomenutelnějších turnajů sezóny. V úrodném údolí řeky Moravy nás 
překvapila poněkud chladnější atmosféra a tak se mnozí rozheřívali jak jen to šlo – rozvičkou, 
čajem i svařákem. Ti, kteří vyznávají heslo, že pořádný terén má mít křivky, vracovské terény 
bohužel neuspokojily. Zatímco závodníci, kteří na to jdou rádi rovnou a rychle, si trať užili 
dosyta. Zastánci klasiky zase mohli být trochu rozladěni mapou z umělého vlákna stejně jako 
speciální vložkou městského sprintu hned na začátku trati. Nicméně po prvním závodním 
dni, kde musíme vyzdvihnout hlavně štafetu Ota-Radeček-Ďuňďa (3.) a potom veleúspěšné 
štafety v D14 (1. a 2.) a H14 (3.) jsme se vydali moravskou divočinou abychom strávili noc 
uprostřed hvozdů, kdy lišky dávají dobrou noc. A jelikož nejsme žádné kočky abychom lezli 
dírou, do tělocvičny jsme se dostali oknem. Konkrétně pro naše družstvo (DH18) byl večer 
rušný, neb jsme řešili zraněný kotník a tedy změnu závodnice (N.Š.). Nakonec ji nahradila 
podstaně mladší (A.B.), která se ukázala jako výborná volba. Následující ho rána jsme se rychle 
sbalili a plni očekávání vyrazili zpět na shromaždiště. Samozřejmě nesměly chybět 
předzávodní rituály jako barvení obličeje či týmové pokřiky. Zima neustupovala a tak se již 
každý těšil na start svého úseku. Po doběhnutí naší nejmladší členky družstva (A.B.), jsme se jí 
poté co 20 minut strávila v pytlíku zeptali, zdali to bylo na azimuty. Odpověděla: „Nebylo to na 
azimuty bylo to na p**u a nejhorší byl ten z**rvenej sáček!“. Takže o zábavné vložky 
rozhodně nouze nebyla. Měl jsem tu nezapomenutelnou možnost se jakožto poslední úsek 
zúčastnit hamba-startu, na kterém mi společnost při rozcvičování dělala další dvacítka 
závodníků. Po celkem podařeném závodě jsem se těšil na cílový koridor, kde na mě již měli 
čekat mí spoluzávodníci. Jaké bylo mé překvapení když jsem do cíle 

dobíhal sám, minul jsem totiž 
členku našeho družstva (Š.K.), které 
si v pytlíku líbilo tak, že tam 
strávila přes 15 minut. Na cestě zpět 
jsme se již oddávali zpěvu všech 
písní, na které jsme si vzpomněli a 
ti zletilejší z nás si užívali chuti i 
účinků výborného čerstvého 
burčáku.       Filip Novák 

 

 



Dotazník Tatranu 

Někteří z Vás možná vyplňovali dotazník týkající se oblíbenosti koláčů, písní, tratí, mapových značek 
a pokřiků. Tady jsou jeho zpracované výsledky. U značek , písní, koláčů a pokřiků jsou informace 
zredukované, neb je nás hodně a všechnoby se sem nevešlo. Všem díky za vyplnění! 
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Přehled licencí 2016 

Jméno 
Kategorie 
z 2015 Licence 

Šmaus Antonín H16 B 
Nagy Josef H16 B 
Budský Ondřej H14 B 
Adamec Martin H14 A 
Rydlová Adéla D14 A 
Mašínová Anna D14 B 
Šklíbová Míša D14 B 
Rydlová Magdaléna D14 B 
Nedomlelová Lucie D14 B 
Dejnožka Vojtěch H12 B 
Vitebský Lukáš H12 B 
Vitebská Eliška D12 B 
Tkáč Matěj H12 B 
Šmaus Jan H18 B 
Novák Filip H18 B 
Michek David H18 B 
Janeček Mirek H18 B 
Knížková Šárka D18 B 
Novotný Marek H16 A 
Mairich Filip H10 

 Štemberová Bára D10L 
 Pěnička Jan H10L 
 Dejnožka Martin H10  
 Baloghová Mile D10L 
 

 
Na rok 2016 - 16 obhájilo a 8 nových 

 

Vzhledem k super výsledkům Honzy Šmause před onemocněním, očekávám jeho donominací 
STK do Áček na sezonu 2016 taky. Takže budeme mít 4ks Áčkařů. 
 
Na tomto místě tradičně děkuji Otovi Novotnému  a Karlovi Bohmovi za vedení 
mapových tréninků  a za uspořádání soustřeďka „Jarní rovnodeník“ na začátku jara. A 
Magdě Rýdlové  za tréninky našich mladých Tatraňáků a úspěšný nábor nových duší. 

Zdeňek Zuzánek 



  

Kalendář závodů 2016 

Světové Závody     Závody JO    Hlavní závody    Vícedenní závody 

14.-16.1.   SUI Světový pohár 21. - 28.5.   CZE Mistrovství Evropy 

 12.3. So TUV Jarní skály - klasická trať 
není žebříček 

28. 5.  ASU Český pohár, žebříček A, 
žebříček B-Morava – 
krátká trať 

19. 3.  PHK Český pohár štafet 29. 5.   AOP Český pohár, žebříček A, 
žebříček B-Morava – 
klasická trať 

20.3. Ne ROU+DLT klasická trať  4. 6.   VBM Český pohár štafet 

2.4. So VLI krátká trať (dopoledne)  4. 6.   BBM Český pohár, žebříček A – 
sprint 

2.4. So VLI OM sprint (odpoledne)  5. 6.   BBM Český pohár štafet 

9.4. So LDC klasická trať  8. 6.   DKP Přebor škol - celostátní 
finále 

16. 4.   DOK Mistrovství a veteraniáda ČR v 
nočním OB 

12.6. Ne TJN OM klasická trať 

16.4. So TUR klasická trať 18. 6.   KRL+JES Žebříček B-Čechy - 
klasická trať 

17. 4.   TUR Český pohár štafet 18. 6.  KON Žebříček B-Morava - 
klasická trať 

23. 4.   TBM Žebříček B-Morava - klasická 
trať 

18. - 19.6. 
  

FIN Jukola 

24. 4.   TBM Český pohár štafet 19. 6.   KRL+JES Žebříček B-Čechy - krátká 
trať 

24.4. Ne BOR OM krátká trať 25. – 26. 6.  PGP Mistrovství a veteraniáda 
ČR na krátké trati 

24.4. Ne BOR OM štafety 30.6. - 3.7. 
  

POL Mistrovství Evropy 
Dorostu 

30. 4.      
SHK+LTU 

Český pohár, žebříček A, 
žebříček B-Čechy – klasická 
trať 1.7. – 3.7.       VAM Veteran cup (3E)  

 1. 5.      
LTU+SHK 

Český pohár, žebříček A, 
žebříček B-Čechy – krátká trať 2.7. – 6.7.         JPV Cena střední Moravy (4E)   

 7. 5.   LCE Mistrovství a veteraniáda ČR ve 
sprintu 8.7. – 10.7.         CHT H.S.H. Vysočina cup (3E)  

 7.-8.5.   DLT TULIPÁN - 3xKT, 1xsprint, 
1xmikrosprint  

9. - 16.7. 
  

SUI Mistrovství světa Juniorů 

 8. 5.   LCE Mistrovství a veteraniáda ČR 
sprintových štafet 14.7. – 17.7.       AOP GP Silesia (6E)  

14. 5.   VSP Žebříček B-Čechy - klasická 
trať 22.7. – 24.7.      KSU Šumperský divočák (3E) 

14. 5.   TZL Žebříček B-Morava   



 

 

 

 

 

  

29.7. – 31.7.       EKP Eduard 2016 (3E) 

5.8. – 7.8.         SJC Rumcajsovy míle (4E) 

10. - 14. 8.        Česká Kanada 2016 (5E Zvůle) 
5. - 14.8.   EST Mistrovství světa veteránů 

19.8. – 21.8.      TUR PP (3E)  
20. - 28.8.   SWE Mistrovství světa  

26.8. – 28.8.      NEJ West cup (3E) 

26.8. - 28.8.         Cena východních Čech 
3.9. So CHA krátká trať (dopoledne) 

3.9. So CHA sprint (lesní, odpoledne) 

10. 9.   TJN Český pohár, žebříček A, 
žebříček B-Čechy – klasická 
trať 

10. 9.   LCE+43S Žebříček B-Morava - klasická 
trať 

11. 9.   TJN Český pohár, žebříček A, 
žebříček B-Čechy – krátká trať 

11. 9.   LCE+43S Žebříček B-Morava - krátká 
trať 

17. 9.   ZBM Český pohár štafet 

17. 9.  ZBM Český pohár, žebříček A – 
sprint 

18. 9.   ZBM Český pohár štafet 

24.9. So DOK krátká trať 

28.9. St RUM LILIE - 1xKT, 1xsprint, 
1xmikrosprint  

1.-2. 10.   LPU Mistrovství a veteraniáda ČR 
na klasické trati 

 8. 10.   BOR Mistrovství a veteraniáda ČR 
štafet 

 9. 10.   BOR Mistrovství a veteraniáda ČR 
klubů a oblastních výběrů 
žactva 

16.10. Ne TUV krátká trať 

23.10. Ne STB+KAS krátká trať 



Tyto kresby map malých 
Tatraňáků vznikly  v rámci 
jednoho z jarních tréninků 
na Arbesovce.  Za úkol měli 
nakreslit orienťáckou 
mapu včetně kontrol. 
Myslím že mymaps.cz mají 
smělou konkurenci. 

   FN  

Eliška Háková 9 let  

Baruška Janegová 6 let  Petr Kolník 7 let  



  

Mile Baloghová 8 let  

Soňa Pesničáková 11 let 



Hospodaření oddílu 

Příjmy:        

 zůstatek  z roku 2014                293.609,- 
členské příspěvky                      47.850,- 
 dotace Tatranu                        18.458,- (6.000+12.458,-) 
 dotace Preciosa            10.000,- 
 dotace od kraje LBC           22.000,- 
dny orientace a výukové mapy                                           
příjmy ze závodů  OŽ JO            107.335,-                        
příjmy-prodej map a ostatní     14.260,- 
Příjmy celkem………………………………..513.512,- 
 
Výdaje:  
        
 registrace, doregistrace, žebříčky                                       12.720,- 
cestovné na všechna MČR                                                  15.120,- 
doprava busy (2x)                                                               23.909,-    
oblastní soutěže (startovné)     77.803,- 
startovné A+B                                                                     94.620,-                                          
náklady na pořádání  Petit ( tisk map+tonery)           19.404 ,- 
spotřeba materiálu (SI,SW,stany)                                        72.877,- 
náklady OB – hosting,drob.výdaje,schůze,registrace…  39.875 ,- 
náklady mládež          52.758,- 
ostatní služby                                                                      17.609,- 
semináře a školení                                                            4.288,- 
náklady na mapování    (+ 15.000Kč/2012)                        80.500,50 ,-  
Výdaje celkem (31.12.2015)..……………………………………………………….……..523.955,50 Kč  
 

LOB 
Příjmy :          
zůstatek z roku 2013/14         9.870,- 
členské příspěvky 2014/15      3.350,- 
Rýdlovi                                                              1.650,- 
vratka                                                               1.000,- 
dotace mládež                                                     3.400,- 
 
 
 
 



Výdaje :          
startovné  2014/2015                                                      12.040 ,- 
registrace + do žebříčku                                                 1.200,- 
2 ks mapníků na dotaci ČSOS                                        3.400,-          
Stav LOB účtu celkem (31.12.2015)…………………………………..2.630,-Kč 

 

Návrh rozpočtu oddílu na rok 2016                          

Příjmy :        
 členské příspěvky                                  45.000,- 
 sponzorské dary (Preciosa)                                 10.000,- 
 dotace města Jablonce                                        ?? 
 dotace kraje LBC                                                 ?? 
 dotace ČOV (ČUS)                                                ?? 
 dotace od TJ Tatran                  20.000,- 
 výdělek z pořádání  závodů  OŽ JO                     35.000,- 
 výdělek z pořádání „Aček“ (podzim)                    500,000,-         
 prodej map                      10.000,- 
 převod zůstatku z roku 2013                               293.609,- 
příjmy celkem……………………………………………………………….. 913.609,- 
 
Výdaje :       
 mistrovské soutěže A,B               100.000,- 
 oblastní soutěže                90.000,- 
 pořádání závodů OŽ JO                       15.000,- 
 pořádání Áček                                                           350.000,- 
pořízení nového vybavení (krabice,stojany,tonery…)   15.000,- 
mapování nových prostorů      100.000,- 
 tréninková činnost žactva                                     50.000,- 
ostatní činnost mládeže (hala,tělocvična,…)    5.000,-  
náklady na školení a semináře                10.000,- 
 ostatní výdaje (odvody,platby ČSOS,.…)              55.000,- 
výdaje celkem…………………………………………790.000,-    
 
rozdíl :                        123.609,-Kč            
hospodaření oddílu bude zájemcům na požádání upřesněno   



Pravidla oddílu pro rok 2016 

Členské příspěvky 

Každý člen oddílu je povinen do 31. 3. 2016 uhradit členský příspěvek ve výši 
dle tabulky s ohledem na množství a výběr závodů, které chce v tomto roce 
absolvovat (výběr do skupiny A,B, nebo C). Od členských příspěvků jsou 
osvobozeni trenéři oddílu, členové výboru a sponzoři oddílu (po dohodě 
s předsedou oddílu). Za sponzory se považuje celý manželský pár. V případě jiné žádosti se člen oddílu 
domluví na výši s předsedou oddílu. Pokud člen neuhradí členský příspěvek, nebude oddílem 
zaregistrován, nebude přihlašován na závody a veškeré náklady si platí sám. Č.ú. Tatranu 
960640339/0800; VS 9xxxxxx (xxxxxx jsou prvních 6 čísel z r.č.); nebo jméno. Do zprávy pro příjemce 
zadejte číslo 8 (nová dohoda s účetní TJN). 

Ale pozor – jiná pravidla placení mají děti a dorost kroužku Arbesovky a Randovky - vedoucí 
Magda Rýdlová rydlova@sportgym.cz  607 708 954. Děti a dorost platí 2x ročně vždy na pololetí 
školního roku + 1x ročně příspěvek na startovné platí na začátku kalendářního roku. 

 
Výše členských příspěvků 

HD60 a výše   skupina A - ŽA,ŽB+MČR+oblastní žebříčky JO  1000,-Kč 
 skupina B - oblastní žebříčky JO    700,-Kč 

 skupina C - oblastní žebříčky JO – max. 5 závodů  350,-Kč 
(členové TJN, kteří závodí pouze příležitostně a nechtějí se účastnit více závodů)  
 
HD21-HD55  skupina A - ŽA,ŽB+MČR+oblastní žebříčky JO  1400,-Kč 
 skupina B - oblastní žebříčky JO    900,-Kč 
 skupina C - oblastní žebříčky JO – max. 5 závodů  450,-Kč 
(členové TJN, kteří závodí pouze příležitostně a nechtějí se účastnit více závodů)  
 
HD14-20 a studenti  skupina A - ŽA,ŽB+MČR+oblastní žebříčky JO   800,-Kč 

skupina B - oblastní žebříčky JO     600,-Kč 
 
HD12   skupina A - ŽB+oblastní žebříčky JO    400,-Kč 
HD10 a mladší skupina B - oblastní žebříčky JO       0,- Kč  
 
Členové registrovaní v kroužku OB Arbesovka a Randovka u Magdy platí Magdě na jiný účet a jinou 
částku! 
 
 
Přihlášky na závody 
Oddíl zajistí přihlašování na závody a hradí startovné: 
- pro sk. A - OŽ Ještědské oblasti, Jarní skály, štafetové závody ČPŠ, ŽA, ŽB-Čechy a MČR. 
- pro sk. B - OŽ Ještědské oblasti, Jarní skály, štafetové závody ČPŠ 
- pro sk. C - OŽ Ještědské oblasti, Jarní skály – ale pouze 5 závodů do roka (týká se dospělých) 

mailto:rydlova@sportgym.cz


Přihlašování na ostatní závody a hrazení startovného je ve vlastní režii. Výjimky musí schválit výbor 
oddílu. 
Přihlášky se zadávají: 
- prostřednictvím přihláškového systému TJN http://www.tatran.org/prihlasky/index.php 

(přihlašovací jméno a heslo obdrží nový člen po registraci od Dušana Novotného)  
- nebo po dohodě s Magdou v její přihláškové tabulce (zejména pro rodiče dětí kroužku) 
Přihlášky na OŽ Ještědské oblasti zpracovává Dušan Novotný (novotny.dusan@seznam.cz, 
734 680 453). Všechny změny a dohlášky adresujte jemu. 
Přihlášky na celostátní závody (ŽA,ŽB, MČR) zpracovává Ďuňďa Zuzánek (Zuzanek.Zdenek@uhul.cz, 
721 944 639). 
Člen oddílu musí sledovat termíny přihlášek. V případě prošvihnutí termínu:  
- OŽ Ještědské oblasti urguje u Dušana Novotného a ten dohlásí do možnosti pořadatele 
- žebříček A, B a MČR urguje u pořadatele dohlášku a zároveň oznámí Ďuňďovi.  
Navýšení startovného platí člen oddílu. 
2 neúčasti na závodě OŽ v roce platí oddíl, ostatní člen oddílu. Netýká se závodů A,B a MČR. 
 

Oddílové služby 
Každému členu je podle vybrané skupiny a výše členského příspěvku placené startovné na závodech 
OŽ JO, Jarní skály, ŽA, ŽB-Čechy a MČR. Ubytování je propláceno pouze pro účastníky závodů ŽA, ŽB-
Čechy a MČR, a to ve výši ceny za tělocvičnu. Doprava je proplácena jen pro účastníky MČR a ještě za 
podmínky, že je vzdálenost z Jablonce větší než 50 km. Je zajišťováno hromadné přihlašování na 
závody. V den závodu všechny řádně přihlášené závodníky našeho oddílu odpresentuje vedoucí akce 
(většinou Dušan Novotný = oblast, Ďuňďa Zuzánek = ŽA+ŽB+MČR, nebo jimi pověření). 
 
Pořádání akcí oddílu 
Každý člen je povinen se podílet na pořádání závodů. V případě vážného důvodu neúčasti se člen 
oddílu omluví řediteli závodu a předsedovi oddílu. 
V roce 2016 Tatran Jablonec pořádá: 
- dvoudenní závody v LOB ve dnech 6. a 7. 2. 2016 (zrušen i náhradní termín) 
- závod oblastního žebříčku JO dne 12. 6. 2016 
!!! dvoudenní závody žebříčku A a B ve dnech 10. a 11. 9. 2016 (fakt velké závody) !!! 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tatran.org/prihlasky/index.php
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FrVSHN2CYswOiqJJbBzQv9HJ6sLBJlzpCPLUygYa1Sk/edit#gid=0
mailto:novotny.dusan@seznam.cz
mailto:Zuzanek.Zdenek@uhul.cz


Motivační odměny za rok 2016 
 
HD20              ranking do 100. místa                                             věcný dar v hodnotě cca 400,-Kč 
HD20              ranking do 200. místa                                             věcný dar v hodnotě cca 200,-Kč 
HD14-18          obhájí, nebo získá licenci A                                      věcný dar v hodnotě cca 400,-Kč 
HD14-18          obhájí, nebo získá licenci B                                      věcný dar v hodnotě cca 200,-Kč 
DH10L-12        oblastní žebříček do 3. místa z nejméně 6 účastníky   věcný dar v hodnotě cca 100,-Kč 
DH10L-12        oblastní žebříček do 2. místa z nejméně 4 účastníky   věcný dar v hodnotě cca 100,-Kč 
DH10L-12        oblastní žebříček 1. místo z nejméně 2 účastníky       věcný dar v hodnotě cca 100,-Kč 
 

Ostatní  
Člen oddílu bude důstojně reprezentovat klub a důsledně dodržovat klubem stanovený režim na 
všech sportovních akcích. O výjimkách rozhoduje výbor oddílu. S úsměvem stavět, bourat a nosit 
všechny druhy oddílových stanů. 
Schváleno výborem oddílu TJN dne 27. ledna 2016 
 

!!! Neinformovanost vaše prohřešky a skluzy neomlouvá !!! 
 

 

Další Info k orienťáku 

info v OB  na internetu: http://www.orientacnibeh.cz  
 
Důležitější-internetová stránka Ještědské oblasti :  http://www.ok-bor.cz/jestedska  
A máte tam všechny dokumenty, výsledky, oblastní žebříčky, navíc informace o závodech 
v oblasti a bude tam i nový soutěžní řád. 
 

orientacnibeh.cz Kdo tam nikdy nebyl, jako by neběhal orienťák :)  
 
beda.lpu.cz  Klasická stránka pardubického komentátora 

http://tatran-deti.rajce.idnes.cz/  fotky ze závodů i soustředění 

mladez.tatran.org stránka mladší sekce – tréninky, objednávání oblečení, kalendář závodů  

http://www.orientacnibeh.cz/
http://www.ok-bor.cz/jestedska
http://www.orientacnibeh.cz/


Něco málo o tréninku 

Pár hesel podle kterých se řídit na své cestě za 
úspěchem:  
- Nejdřív mysli, pak teprve běhej!  
- Nejdřív trénink, pak výsledek! (talent nestačí)  
- Budeš dobrý v tom, co trénuješ! (pouhou jízdou na 
kole se z tebe dobry běžec nestane)  
- Je možné trénovat alternativně, ale jen na začátku přípravného období!  
- Troufni si trénovat tvrdě, a až poté - troufni si pořádně odpočívat (před důležitým závodem!)  
 
       Cca 2/3 času v období objemového tréninku by mělo být absolvováno "pohodovým 
klusem". Další 1/3 může zahrnovat klubové intervalové tréninky (třeba kilometry), jednou za 
týdny by pak mělo být běháno delší tempo - ale ne "do krve". Do poloviny dubna mít 
naběháno cca 60% ročního objemu. Značná část tréninku může být prováděna na kole a na 
lyžích. Pokud jsou ale hojně využívány alternativní tréninkové prostředky (pouze 
v přípravném období) je třeba trochu „přitlačit“ v procentech zimního objemu.  
 

A trochu inspirace co stihnout v týdnu:                                                                             
Rozdělit si tréninkový rok na přípravnou objemovou část, předzávodní období a závodní 
období. Závodů, kde chceme „prodat“ svou formu a trénovanost je minimum, některé 
celostátní a všechna mistrovství. Ostatní závody jsou přípravné a mohu si na nich trénovat 
třeba mentální přípravu a soustředění se a třeba co mi sedí za tréninky před nimi. 

 

Zima 

PO   klusání, intervaly (delší) 

ÚT   dlouhý běh 

ST   klusání, síla 

ČT   klusání, tempo 

PÁ   klusání = výklus 

SO   klusání, kopce, klusání 

 

 

Léto 

PO   klusání, mapový trénink 

ÚT   dlouhý běh 

ST   klusání, síla 

ČT   klusání, kopce 

PÁ   cesta 

SO   závod 

NE   dlouhé klusání 

 

 

NE   dlouhý běh 

 



Pár dní před důležitým závodem 

SO   klusání 

NE   nedůležitý závod 

PO   intervaly v kopcích (kratší) 

ÚT   odpočinek 

ST   klusání úplně volně 

Artovy rady: 

Jde o to, najít si svou vlastní „pracovní“ cestu k úspěchu. Je dobré stále zkoušet a objevovat a 
odkoukávat nové a nové přístupy k tréninku. A přebrat si, co komu vyhovuje. 
Hledět dále dopředu a dlouhodobě se motivovat. Dávat si roční a dlouhodobější cíle a hodnotit 
„plnění“. 

Trénink zvyšovat postupně a dodržovat odpočinkový týden. Někomu vyhovuje každý 
třetí, někomu tradiční každý čtvrtý. Dávky zvyšovat o cca 10 – 15% každý rok. A počítat, aby to 
vyšlo v dospělosti na 4500-5000km/rok. 
Tempové tréninky maximálně 2 x týdně. Nezapomínat na sílu (v OB velmi důležitá). Dlouhé 
tréninky jsou možné ve skupině, ale intervaly a kopce raději individuálně (kvůli rozdílné 
výkonnosti). 
 
A všeobecné rady: 

1. Točící 1.přípravné období (mělo by končit zhruba koncem března) 
 

- v něm se nabírala kilometráž (od začátku listopadu by se v něm mělo naběhat 55-60% 
celoročního objemu)  

- většinou bez mapy (s doplňkovými metodami-čtení novin,…) 
- doma na starých mapách probírat chyby (případně si dělat jejich statistiku), volit 

postupy (na „lepší vrstevnice“, co nejkratší postup, co nejvíc po cestě,…) 
- využívat alternativní trénink – lyže (je to potřeba vzhledem k poloze JBC) 
- posilovat 
- týdně chodit 1-2 intenzivnější tréninky (1-3 dny volna – podle toho,jak OB chceme brát 

vážně), forma delších (2-3km) intervalů nebo souvisle ve sněhu-hlubočáku 
 

 
 
 
 

ČT    40 – 60min rychle s mapou 

PÁ   odpočinek 

SO   fartlek – hra s rychlostí 

NE   důležitý závod 

A posunout v případě závodu v SO. 

 



2.přípravné období do cca 7.5. (tj. 5-6 týdnů) 
      -     jenom málo se sleví z kilometráže a přidá se na intenzitě 
      -     mezi 2 – 3 nosné tréninky patří intervaly a kopce a trén.závod nebo tempo 
      -     ze začátku se běhá s mapou pomaleji – hlavní zaměření = bez chyb 
      -     používají se kratší kopce i intervaly než v zimě 
      -     začíná speciál.posil. nohou (víceskoky, běháme hodně terénem,…) 
      -     závody bereme jako trénink (zase - tohle platí individuálně) 
      -     vyzkoušíme si, jestli nám víc sedí odpočinek den před závody nebo ve ČT 
      -     pro přechod k rychlejší mapě je vhodný trénink „shluky“ – dlouhý postup svižně a                 
            mezi kontrolami pomalu se souvislou četbou mapy, nebo Švýcarská hra (stejně) 
Závodní období  (trvá zhruba od půli května do prázdnin) 

- ubere se na kilometráži (cca o 30%) – přidá se 1 den volna a třeba ještě 1 den výklusů 
- s mapou se běhá jen v rychlejším tempu (pokud tedy chodíme skoro bez chyb) 
- na závody se připravujeme „i hlavou“  
- pokud jsou o víkendu důležité závody,tak absolvujeme jen jeden „nosný“ trénink – 

většinou v ÚT, pokud nejsou – tak dva „nosné“ tréninky s odpočinkem mezi nimi 
- přidáme uvolňovací rovinky (do 150m,ne naplno), já je dával po závodech v PO 

Pár zásad:  
- kopce nechodíme druhý den po intervalech (obráceně můžeme.podle trénovanosti a 

pokud nejsou intervaly v kopcích) 
- po „rovinkách“ nebo „pyramidách“ se dobře chodí intervalové tréninky 
- při tréninku kopců se snažíme neskončit hned na kopci,ale ještě „to rozeběhnout“ cca 

30-50m 
- tréninky kopců upravujeme směrem k sezóně tak, že kopce zkracujeme a chodíme 

svižněji a dáváme míň výběhů v jedné sérii (např. leden 5-10 x 2min;duben 2-3 x 3-5 
kopců po 0,5-1min)  

- týdenní kilometráže se „shlukují“ do 3-4 týdenních cyklů, cyklus může být 
v přípravném období 4týdenní a v závodním je lepší 3týdenní (lépe si odpočnete) 
poslední týden tj. 3. resp. v zimě 4. je odpočinkový – tj. 60% týdenní max. kilometráže  

- v týdnu před důležitými (ale jen opravdu důležitými) závody dáváme ten týden 
s odpočinkovou kilometráží 

- nebojíme se odpočinout i 3-4 dny pokud jsme „ruplí“ nebo nás něco bolí  
Zdeněk Ďuňďa Zuzánek 

  



Zpráva od Magdy…  

ve znamení sedmiček 

Před sedmi lety, kdy naše skupina začala fungovat, 
začala v počtu sedmi malých Tatraňáčků. V 
současné době skupina, která využívá tréninkové 
 zázemí škol Arbesovky, Randovky, ale i atletické 
haly na Střelnici sčítá 77 členů. Tito “Tatraňáčci” 
nám již povyrostli a pokrývají všechny mládežnické kategorie a to právě i kategorie dorostu. 
 
Takže jaký byl rok 2015? 
16 závodníků si vyběhlo licenci B a licenci A získali tři naši nejúspěšnější Martin Adamec, Áďa 
Rýdlová a Mára Novotný. Zároveň je 12 závodníků zařazeno do výběru dorostu SCM Ještědské 
oblasti a 7 z nich se nominovalo do Tréninkového střediska mládeže ČR a tímto se stali 
sledovanými závodníky pro nejvyšší soutěže v OB ve svých kategoriích: Martin Adamec, Ondra 
Budský, Anna Mašínová, Josef Nagy, Marek Novotný, Adéla Rýdlová a Michaela Šklíbová. 
Martin, Áďa a Mára budou v tomto roce reprezentovat náš oddíl v kategoriích  DH 16A a 18A a 
věřím, že áčkařů během roku ještě přibude. 

Někteří z nich ještě minulý rok závodili v žákovských kategoriích a spolu s dalšími 
žáčky předvedli  obdivuhodný výkon na MČR štafet a družstev ve Vracově. Nejenže ve štafetách 
 naše děvčata bodovala prvním a druhým místem a kluci byli o fous čtvrtí, ve vrcholném 
závodě družstev skončili na 2. místě! Nutno podotknout, že osmičlenné družstvo nominované 
ze všech závodníků Ještědské oblasti  bylo tvořeno šesti našimi žáky Ondrou Budským, Áďou 
Rýdlovou, Matějem Tkáčem, Martinem Adamcem, Eliškou a Lukášem Vitebskými. 
Pokud bych měla hodnotit právě žáky, pak musím říct, že tyto kategorie máme opravdu 
nabité. V kat.DH14 bude závodit 11 závodníků s našimi favority Vojtou Dejnožkou, Eliškou a 
Lukášem Vitebskými, Luckou Nedomlelovou a Majdou Rýdlovou. V kategorii DH12 bude 
startovat 10 závodníků s talentovaným  Matějem Tkáčem. V desítkových kategoriích se 
zúčastní 37 nejmladších, kde naděje našeho oddílu se zdají být Míle Baloghová, Bára 
Štemberová, Filip Mairich a Martin Dejnožka. 
 

Výborných mladých běžců v našem oddíle neustále přibývá, proto vznikl nový 
trenérský tým  a ten stávající (Magdu a Honzu Balogha)  rozšířili Iva Kočíbová, Markéta Míková 
a Honza Štembera. 
Trénuje se téměř každý den. Pro  nejmenší jsou vyhrazeny tréninky v pondělí a čtvrtek, pro 
starší - v pondělí trénink běhu v terénu, ve středu mapový, čtvrtek je vyhrazen atletickému 
tréninku na Střelnici, a pátek je mapový či teorie mapy s přípravou v tělocvičně. S jarním 
období přibudou úterní Otovy tréninky.  
V roce 2016 plánujeme mapové  soustředění pro nejmenší (23.-25.3), víkendovky pro zkušenější 
(11.-12.3. v Českém Ráji a 7.-9.4. u Děčína), tradiční Otovo soustředění. O prázdninách je 



plánován tréninkový kemp ve Slovinsku s atraktivním 5-denním závodem OOcup v terénech 
Itálie, Rakouska a Slovinska.  
Příprava je naplánována opravdu pestře a tak jen držíme naším mladým běžcům palce a 
 mnoho vytrvalosti v trénování a úspěšný rok 2016!.    

           Magda Rýdlová 
 

 

  



Pozor, pozor! 

V roce 2016 pořádáme tyto závody: 

12.6.2016 Mistrovství Ještědské oblasti na klasické trati, závod zařazený do seriálu "ČUS Sportuj s 
námi" 
Předběžné shromaždiště: Dobrá Voda 
 
10. -11.9.2016 Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A, žebříček B-Čechy 
Shromaždiště: Hrabětice                                             
velmi důležité závody – předem všem děkujeme za pomoc s pořádáním 

Vtip z O-wiki.com 

Slyšel jste o orienťákovi co šel za papežem a zeptal se ho jestli je v nebi taky orienťák a jestli 
ano, tak jaký to je? Papež si promluvil se svatým Petrem a další den řekl orienťákovi že tam 
nahoře vskutku je orientační běh a le má jednu dobrou a jednu špatnou zprávu. „Kterou chceš 
slyšet první?“ zpetal se papež. „Tu dobrou“ odvětil orienťák. „No,“ řekl papež „Je to úžasné. Mapy 
jsou perfektní, nikde žádné ostružiní, slunce vždycky svítí. Holky běhaj v bikinách a nikdy se 
neztratíš!“ „To je super“ říká orienťák a co je ta špatná? Papež se podívá na hodinky a říká: „Za 
deset minut tam startuješ.“ 

Poslední věty před smrtí 

Z toho srázu v pohodě skočím. 
Mapař musel být blázen, když tohle označil za nebezpečnou oblast. 
Ten proud nevypadá moc silně. 
To je symbol pro sad nebo pro střelnici? 
Z tý skály v pohodě slezu.  
To je zvuk jako když padá strom… 
Zajímalo by mě jak je ta bažina hluboká… 
Né, ti lovci by tu měli být až zítra. 
 
 
 
 

 



Omalovánky 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


