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       ážení a milí ušáci,

         je tu opět ta chvíle kdy se Vám do pracek 

dostává nová ročenka. Její tvorba, byla jako každý 

rok napínavá až do poslední minuty vydání. Ze 

začátku to vypadalo, že žádná nebude, protože 

podle počtu příspěvků se mi do mysli vtírala 

myšlenka o absolutním nezájmu z Vaší strany. Ale 

jak vidíte, opak je pravdou. A co Vás tedy čeká? 

Inu trochu toho vážného i lehkého čtení, kvíz, 

poezie a hlavně dobrá zábava.

Přeji Vám tedy spoustu příjemných chvil 

strávených nad stránkami na kterých se velkou 

mírou podíleli Vaši přátelé a kamarádi z oddílu.

MARTIN ČEVELA
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Slovo do pranice

Milé  ušandy a ušáci, rok se s rokem sešel my se zase potkáváme U Medvídků. Zas je 

třeba hodnotit a plánovat. Pro mě byl letošní rok jako na houpačce, zřejmě to bylo způsobeno i 

osobním životem. Uspořádali jsme dvoje závody, které se nám velmi vydařily, TJ koupila vagón 

a EKP ho začal opravovat. Získali jsme velmi dobrou prestiž jako pořadatelé v celé orienťácké 

obci. 

Podařilo se nám uspořádat několik soustředění, která se mi osobně velmi líbala a 

považuji je za nejzdařilejší společenské a obecně oddílové akce. V létě několik z nás odjelo do 

zahraničí, ale tentokrát bez startu na závodech, ale jen za poznáním a do hor.

Mám však pocit, že o co víc jsme pořádali a organizovali, o to méně jsme závodili. Ne že 

bychom neměli výsledky, ale na závody nás jezdí spíš méně než více a úkol získat nové a 

především mladé členy se nám příliš nedaří.

Obecně lze říci, že sezóna byla úspěšná a můžeme být spokojeni.

Hodně úspěchů a radosti v osobním i závodním životě vám přeje 

Jura



4

MTBO v roce 2001

Letos jsem dostal za úkol starat se o přihlašování na závody, 

a tak moc dobře vím, že ušácký bikový oddíl měl v tomto 

roce jen 13 členů. A to navíc pouze papírově, někteří se na 

závodech vůbec neukázali. Pravidelně jsme pak na závody 

jezdili jen tři - Honza Novák a Pepíno Zmek a já. A jaké že to 

bylo?

1. a 2. závod Českého poháru, Jedovnice, pořadatel 

Slovan Luhačovice

Na první letošní bikové závody jsme vyrazili autem společně 

s Láďou Klapalem. Čekaly nás terény, které zkušenější 

závodníci znali ze Světového poháru před dvěma lety. Pro 

většinu z nás byly však neznámé.

V sobotu se jel krátký skorelauf. Chystal jsem se na svoji 

premiéru v elitě a tak jsem byl na startu pěkně nervózní. 

Během dvou minut před startem, které mají závodníci na 

naplánování postupů, mě nic kloudného nenapadalo. 

Kontroly jsem si v mapě pospojoval víceméně náhodně a 

vyrazil jsem. Ze začátku se jelo po asfaltce do kopce a tak šlo 

bez problémů sledovat mapu. Už po pár metrech mi došlo, že 

jsem to vymyslel blbě. Start je relativně vysoko, cíl úplně 

dole, tak proč sjíždět pro nejníže položenou kontrolu a pak se 

zas vracet na kopec. Podle původního plánu můžu jet tak 

maximálně na první kontrolu, pak musím jinudy. A tak jsem 

trasu vymýšlel za jízdy po pevnějších cestách, většinou ne 

moc dopředu. Ale vycházelo to, na žádnou odlehlou kontrolu 

jsem nezapomněl, odbočky jsem nepřejížděl a jel jsem 

jakžtakž plynule. Nejnižší kontrola nakonec a pak už jen 2 

kilometry po asfaltu mírně do kopce na sběrku a do cíle. 

V cíli koukám na předběžné výsledky, ztrácet na nejlepší 

reprezentanty minutu a půl není špatné. To jsem ještě 

nevěděl, že vyvěšené časy jsou o 2 minuty lepší než skutečné. 

Dostávám se na první místo, z něhož mě odsunuje až Miki 

Šabo zo Slovenska a svůj premiérový závod v elitě končím na 

druhém místě. Nevěřím svým očím. Ostatní taky nevěří. Je 

hezký porazit celou reprezentaci, zvlášť v zemi, která byla ve 

světovém MTBO považována za číslo jedna. 

Slušně zajel i Pepíno v H19, který získal body do poháru za 

18.místo. Honza dokázal, že fyzicky stačí i těm nejlepším, 

když se část závodu udržel Kuby Vodrážky, mapově mu ale 

závod nevyšel.

V neděli se jela klasika. Tratě stavěl Jura Zicha a musím říct, 

že se mu opravdu povedly. Vrcholem byl asi pětikilometrový 

postup přes celou mapu. Mně se podařilo dokázat, že sobotní 

výsledek byl pouze náhodný, i když na výkonu měl velký 

podíl Cykloservis U Tyrše, kterému jsem v zimě svěřil 

vypletení kol (vyhrál jsem u nich 30% slevu). Odvedli svoji 

práci tak skvěle, že po první vyjíždce v terénu bylo nutné 

dráty utahovat, v sobotu se jeden zlomil, a v neděli se 

povolily takovým způsobem, že jsem musel povolit zadní 

brzdu, a stejně drhla o ráfek. A ve sjezdech byla osma na 

zadním kole cítit docela dost.

3. a 4. závod Českého poháru, Javořice, pořadatel Tesla 

Brno

Na závody u Telče jsme jeli s téměř kompletní Stejskalovic 

rodinou. Byly to první MTBO závody, při kterých byl použit

Sportident. Sobotní dlouhý skorelauf se jel zároveň jako 

mistrovství republiky.

Závod se mi zase líbil, jenom už se mi tolik nepovedl. Byla 

z toho 10.pozice, pár míst mě stálo určitě to, že jsem si moc 

neporozuměl se Sportidentem. I když většina závodníků vozí 

svůj čip přivázaný ke kolu na joju, mně se takto moc rychle 

razit nedařilo. V neděli při klasice jsem to zkusil jinak - fakáč 

na prstu jako při klasickém orienťáku a pomocí dlouhé gumy 

přidělaný k řídítkům, aby byla splněna podmínka připevnění 

ke kolu. Přišlo mi to mnohem lepší. Další vymožeností 

Sportidentu je možnost porovnávání mezičasů. Z nich jsem 

zjistil, že po drobné chybě na počátku závodu jsem 

se propracoval během dvou dlouhých postupů z 15. místa na 

7., které jsem si delší dobu držel, po prudkém výšlapu po 

asfaltu k rozhledně na Javořici jsem se posunul až na 6.místo. 

Následuje prudký sjezd po pěšince plné klacků a šutrů. Jedu 

na jistotu, abych nepíchnul. Přesto mám dole přední kolo 

prázdné. Vyměňování duše nikdy nebylo mojí silnou 

stránkou. Ztráta na úseku je přes 8 minut, to znamená pád na 

19.místo. Nevzdávám se a snažím se ztrátu dohnat. Jenže po 

pár kilometrech opět prásk a přední kolo je znovu prázdné. 

Další duši už skutečně nemám a tak zbylé dva kilometry 

běžím vedle kola, což vede k poklesu na předposlední místo 

(22.). Analýza mezičasů je fakt skvělá věc. 
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Za zmínku určitě stojí Honzovo 5.místo v H19 po oba dny, 

konečně se mu začalo dařit i mapově. Body do poháru získali 

i Stejski a Matěj, ten dokonce oba dny. Závody se nám líbily 

a tak jsme odjížděli spokojeni.

5. a 6. závod Českého poháru, Bzenec, pořadatel SKOB 

Zlín

Dějištěm závodů byly rovinaté a písčité lesy s téměř 

pravoúhlou sítí cest a průseků v okolí Vracova. Poprvé a 

naposled v tomto roce se nejelo na speciální mapě pro 

MTBO, takže občas jsme mohli jenom doufat, že na cestě, 

kterou chceme jet, nebude písek. Po některých cestách totiž 

vůbec nešlo jet a muselo se běžet. Honza skončil na sobotní 

krátké trati na výborném druhém místě a i v neděli zvýšil své 

šance na postup do elity, bodoval i Pepíno. 

Celkově byly závody pěkné, ale minulé dva víkendy 

nepřekonaly.

Mistrovství republiky štafet a na dlouhé trati (a 7.kolo 

Českého poháru), Smržovka, pořadatel Smržovka

K účasti ve štafetě jsme ukecali i Zůru, pro něhož to byl 

letošní jediný závod. První úsek jel Honza Novák, jemuž 

tentokrát závod moc nevyšel a předával s velkou ztrátou. Já 

jsem na druhém úseku několik štafet předjel (ne že bych jel 

nějak dobře, spíše nastoupili na druhé úseky slabší závodníci) 

a na třetím úseku Zůra dokázal, že na kole jezdit nezapomněl 

a vytáhl naší štafetu až na 6.místo. Zvítězila štafeta Nového 

Boru, pro všechny členy této štafety to byl taktéž první 

MTBO závod v sezóně. Závod se mi moc 

nelíbil, vrcholem byl asi půlkilometrový postup 

lesem kolmo na vrstevnice do kopce jak kráva. 

Jiná varianta neexistovala, nejkratší možnost 

po cestě byla dlouhá asi dva kiláky. I u většiny 

ostatních postupů volba téměř neexistovala. Po 

večerní pařbě se striptýzem, které se od nás 

zúčastnil pouze Pepíno, nás druhý den čekal 

závod na dlouhé trati. Od rána vytrvale lilo a 

tak někteří ani nenastoupili na start. 

Odrazovaly i délky tratí, 50 km pro elitu 

v okolí Smržovky, kde rozhodně není rovina, 

vypadalo hrozivě. K tomu dvě výměny mapy. 

Tratě stavěl Martin Würz. Start byl položen na snad 

nejnižším možném místě, což zas tak nevadilo, aspoň jsme se 

při postupech na první kontroly zahřáli, čekání v zimě a dešti 

na startu bylo totiž hrozné. První část se jela stejně jako 

štafety na mapě Kameny v netradičním měřítku 1:10000 a 

kromě jednoho postupu, který se vyplatilo jet mimo mapu 

(což jsem neudělal), na nás nečekalo nic hrozného. Už od 

začátku jsem jel celkem rychle, směrný čas je u dlouhé trati 

stanoven na 140-180 minut, limit byl 210, a zas tak málo 

naježděno jsem neměl, abych 3 hodiny nedokázal jet naplno. 

Po výměně mapy (tentokrát byla už 1:15000) to začalo být 

zajímavé. Další optimální postup mimo mapu (do toho už 

jsem šel a tímto děkuji staříkovi bydlícímu u železnice, že mě 

nasměroval správným směrem zpět do mapy na místo, na 

které jsem potřeboval), nepříliš sedící mapa, postup, kde 

jedinou variantou bylo běžet s kolem skrz hustník a i další 

postupy, které neměly s MTBO nic společného. Jedna 

kontrola byla asi o 300 metrů jinde, naštěstí na postupu na 

další kontrolu. Pak následoval výjezd na Černou studnici. Na 

mapě plná černá čára, ve skutečnosti asfaltová silnička. Plný 

sil stoupám nahoru a předjíždím jednoho závodníka za 

druhým. Nahoře je kontrola a občerstvení, které odmítám, 

mám přece vlastní flašku. Dolů volím cestu po turistické 

značce, úseky po dřevěných chodníčcích raději sbíhám, 

mokré dřevo klouže a navíc zadní brzda už toho má dost, 

brzdové špalíky za 50 Kč nejsou do mokra zrovna to pravé 

ořechové. Ještě pár postupů přes vesnici a přijíždím na 

druhou předávku. Zatímco si beru mapu, ptám se Würze, 

jestli už je závod zrušen a co bude s časovým limitem (při 

pohledu na třetí mapu a asi 160 minutách na stopkách mám 

pocit, že to asi nestihnu). Limit se prý prodlouží a že prý jedu 

zatím dobře. To vím i bez něj. Škoda že se 

nejelo s Identem, celkem by mě zajímalo, jak 

jsem na tom tehdy byl. Strkám mapu do 

mapníku a vyjíždím do posledního okruhu. Po 

několika stech metrech se chci napít a 

uvědomuji si, že flaška, kterou jsem měl 

připravenou na výměně map, tam stále leží a že 

si vezu pouze téměř prázdnou. Nevadí, pojede 

se znovu na Černou studnici, tam je 

občerstvovačka, do té doby to nějak vydržím. 

Předtím musím ještě zdolat několik sjezdů. Ty 

prudší sbíhám, neboť zadní brzda už nefunguje 

vůbec a přední špatně. K Černé studnici se 

tentokrát stoupá po jiné cestě. Na mapě plná černá čára, ve 

skutečnosti kamenitá cesta. Žaket přichází a já musím kolo 

tlačit. Už se těším na občerstvení na hoře. Mládež u kanystrů 

hlásí: „Není voda.“ Oznamuji jim, že Würz je č...k, a směřuji 
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k další kontrole. Teď už mě čeká víceméně jen sjezd. Jenže 

brzdy už fungují jen na rovině. Brždění nohou nebo 

seskakování z kola ve třicetikilometrové rychlosti je fakt 

super. Do závory pod kopcem jsem nenarazil, i když moc 

nechybělo. Přišel ještě jeden seběh horským lesem a 

hustníkem, seběh po silnici, protože jinak bych se zabil, jeden 

neúspěšný pokus o seřízení brzdy a druhý úspěšnější. 

Třešničkou na dortu byla předsběrka, křížení pěšiny 

s potokem asi 150 metrů po pěšině od silnice. Pěšina ale 

nebyla pěšina, nýbrž bažina. Zapadalo se až po kolena. 

Využívám toho, že legitka se mi z joja už dávno urvala, 

odkládám kolo a orazit jdu bez něj. A konečně na sběrku a do 

cíle. Würzovi jsem hubu nerozbil, protože jsem na to neměl 

sílu. Závod jsem dokončil s časem 261:51 na 11.místě, 

původní limit splnil (těsně) pouze Jarda Rygl, který zvítězil 

s dvacetiminutovým náskokem. 

Ve veteránech skončil Stejski těsně druhý, v H19 Honza třetí. 

Ostatní vzdali a nedivím se jim. Do Prahy se mnou jel 

naštěstí  André,  jemuž  jsem   přenechal  řízení, jinak   by  asi         

došlo k nehodě.

Mistrovství republiky na krátké a klasické trati, Bečov, 

pořadatel Ekonom Praha

Pořádání v Bečově se účastnila spousta lidí, takže 

předpokládám, že o tom už určitě někdo píše. O Bečově 

napsal i Pekič do časopisu: „Uspořádat tolik akcí, jako letos 

v Bečově, v jeden čas, není šťastné, neb se síly tříští a trpí tak 

kvalita všech závodů. Přesto se vše ekonomům podařilo a 

byly to letos nejkrásnější závody. Mimořádně kvalitní terén, 

dobré tratě, hezké  mapy a  počasí  jako  vymalované. A navíc

Sport Ident. Fakt dobrý.“

Celkové výsledky Českého poháru

Pro úplnost zbývá dodat, že poslední dvojzávod se konal ve 

stejném termínu 

jako oslavy 25. 

výročí Ekonomu, 

což byl dost 

nevhodný termín 

na to, aby se někdo 

od nás zúčastnil. A 

jak že to dopadlo 

celkově? Já 13. 

v elitě, Honza 4. 

v H19, a oba budeme příští rok jezdit elitu. Do elity se vrátil i 

letos za Plzeň jezdící Hasák. Dále v H19 Pepíno 49., Matěj 

71., Stejski 74. a Láďa 113., v ženách Eva Stejskalová 49.

Akademické mistrovství ČR, Kytín, pořadatel Radek 

Vondra

Jako tradičně na přelomu října a listopadu se konal Memoriál 

Karla Zemana, letos dokonce jako akademické mistrovství 

celé republiky. V minulých letech se závodilo na mapách pro 

klasický orienťák, letos už na speciální mapě pro OB Vrážky, 

která je ovšem už 6 let stará a nových pasek bylo v lese 

opravdu hodně. Radek Vondra si dal s tratěmi práci a opět 

dokázal, že se pěkné závody dají postavit i na slabší mapě. 

Bylo vidět, že si tratě předem projel, otestoval jednotlivé 

varianty postupů a místa, kde se změnila průjezdnost cest, 

v mapě opravil. Snad na všech postupech byla možnost volby 

a tak se nám všem závod moc líbil. Závod skončil naprostým 

triumfem Ekonomu, potažmo VŠE, alespoň v mužské 

kategorii. Mně se podařilo zvítězit a stát se tak akademickým 

mistrem republiky, na stříbrné příčce skončil Honza Novák a 

nechybělo mnoho, aby vyhrál. Mezi neakademiky byl 

nejlepší (celkově 4.) Matěj a kus za ním skončil Stejski 

(celkově  6. ).  Doufám,  že  nám  v  příštím   roce   bude   vše

vycházet tak jako v Kytíně.

Martin Sajal

Ekonom Park Prague Tour 2001 - EPPT 
2001

Jak již asi všichni víte, nebo jste si toho všimli na 

našich webových stránkách, či jste se sami dokonce 

zúčastnili, tak i letos po drobné dvouleté odmlce proběhl 

seriál jarních měřených mapových tréninků v lesících a 

parcích Prahy nazvaný Ekonom Park Prague Tour.

Tak, jako v letech 

předešlých, se i letos jednalo o 

soutěžní mapové tréninky složené 

ze 6-ti různých závodů v 6-ti 

různých lokalitách území Prahy. 

Každý závod byl pojednán tak, aby 

se trénoval určitý druh mapové 

techniky a taktiky. Každý závod 

sledoval určitý cíl a rozvíjel 

potřebné dovednosti v oblastech 
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mapování a taktiky do závodu. Avšak letos vůbec poprvé 

byla pro více jak polovinu závodů připravena speciální mapa 

a letos též poprvé v historii našeho ušáckého oddílu se 

uskutečnilo jako finálový závod celé série Mistrovství 

Ekonomu v supersprintu. Přímo pro toto mistrovství byla 

připravena nová mapa jednoho sídliště s přilehlým lesíkem a 

strání. Výsledky z každého kola se obodovaly podle daného 

bodového klíče a do celkového hodnocení se započítávaly 

čtyři nejlepší výsledky z jednotlivých závodních kol.

A kde se letos běhalo, závodilo a trénovalo? No, 

zkrátka všude tam, kde je cosi zajímavého:

1) Lesopark Hostivař - paralelní okruhový závod se 

spoustou kontrol a společným závěrem; celkem 14 

ušáků; dokonalá příprava od Líby Fantové

2) Divoká Šárka - Džbán - tzv. zlodějský scorelauf s 

hromadným startem; body za kontroly podle pořadí 

příběhu na danou kontrolu; celkem 12 ušáků; dokonalá 

příprava od Úči

3) Hrádek - tzv. Švýcarská hra - koridory na černobílé 

mapě; trénink azimutů, odhadů vzdálenosti a využití 

minimálního počtu informací; celkem 7 ušáků; dokonalá 

příprava od Verči a Radima

4) Hvězda - paměťákový závod způsobem od kontroly ke 

kontrole s různými nástrahami; celkem 14 ušáků; 

dokonalá příprava od Jury Zichy

5) Letenské sady - klasický jarní sprint pořádaný oddílem 

PGP; celkem 10 ušáků

6) Sídliště Petrovice - Mistrovství Ekonomu v 

supersprintu - klasický supersprint částečně po sídlišti a 

částečně v terénu s večerní kulturně - společenskou akcí 

a ukončením celé série EPPT 2001; celkem 11 ušáků 

závodících a 15 pařících; příprava od Míry Seidla

Celkem se mapových tréninků zúčastnilo 32 ušáků a 

rád bych tímto poděkoval všem, co si dali tu práci a pomáhali 

při uskutečnění celé jarní série mapových tréninků. A pokud 

bude chuť, síla a čas a dostatek tréninků chtivých ušáků, tak 

bychom    rádi   pokračovali  i   v   roce   příštím,   dalším   již 

4. Ročníkem Ekonom Park Prague Tour 2002.

Za všechny ušáky

Míra
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O závodech v Rusku

Milí přátelé a kamarádi, nepřátelé i nekamarádi,

jelikož po mě Čevis chce nějaký článek do ročenky a 

já nemám moc zážitků, které by vás mohly zajímat, tak jsem 

se rozhodl něco málo

popsat o mé účasti na 

závodech v jedné zemi 

kousek na východ od 

nás, abyste alespoň 

lehce tušili, co vás na 

akci takovéhoto typu 

může potkat. Zabořte se 

do svých sedadel, 

položte si před sebe své 

rozpité pivo (víno,  

juice, vodu nebo mě je 

to jedno co) a začtěte se 

do těchto řádků, které se možná někomu nebudou zdát, ale 

opravdu se staly.

Ve dnech 12.-18.3.2001 proběhlo v okolí města 

Vologda, asi 500 km severně od Moskvy ME a zároveň finále 

SP v LOB, kterého jsem se zúčastnil. Věřte nebo ne, jako 

závodník.

Cesta začala hned na letišti vesele. Ohlásili nám, že 

z technických důvodů museli přistavit menší letadlo, takže 

poletíme do Helsinek a odtud do Moskvy. Po hodinovém 

šachování jsme se přeci jen do letadla vešli všichni. Iva 

vyfasovala sedadlo v 1. třídě, a když jí začali nosit všelijaké 

ubrousky, ručníčky, mejdlíčka a jiné serepetičky, tak zjevně 

netušila co s tím. My ostatní zůstali roztroušeni po zbytku 

letadla. Nevím, kdo jste už letěl do Ruska letadlem, pro mě to 

byl tentokrát silný zážitek. Nasťa s Ivanem, co seděli přede 

mnou, do sebe stačili naklopit ještě před odlepením od 

ranveje asi  půl flašky whisky. Během letu se pak půlka Ivanů 

a Nastěnek celkem pěkně zlilo.

Hned v letištní hale v Moskvě jsme usoudili, že cesta 

letadlem bylo zřejmě i cestování časem, asi 20 let zpět. 

Nádherné úbory tamních pracovnic a jejich chování 

naznačovalo, že jsme skutečně v Rusku. Přistavili nám 

autobus a už jsme uháněli, teda spíš jsme normálně jeli, na 

sever.Jedna ze zastávek na záchod byla v malém městečku na 

vlakovém nádraží. Odvážili se tam snad jen Bára a Kuba. 

Ostatním se zvedal kufr už 2 metry přede dveřma. Od 

záchodů se linul smrad, asi jako u nás ze šestky hospody. Náš 

ruský doprovod jen poznamenal: „Tady jsme v Rusku a ne 

v Evropě. Ještě to tu není tak zlý.“ Naše mínění pak jen 

dotvrdila žena v nejlepších letech, která vešla na ženský 

záchod v holinách a s kýblem v ruce. Ve dveřích se stačila 

minout s mladou dívkou, 

která záchodky právě 

opouštěla, ale nevím proč si 

donatahovala kalhotky ještě 

venku přede dveřmi.

Nakonec po 8,5 hodinách 

jsme dorazili do dějiště 

závodů. Ubytování, 

stravování a informační 

zázemí bylo zajištěno 

v sanatoriu „Novyj Istočnik“. 

Jelikož, jak se po prvním dnu 

ukázalo, bylo zážitků 

poněkud více, začal jsem si psát deníček. Na tomto místě 

proto něco málo citace z onoho deníčku.: „Místo klikou 

otevíráme dveře zatlačením do ocelové skoby a otevře se 

pokoj o velikosti strahovské koleje. V tom přijde Lauvič, že 

maj na pokoji šváby. Kouknu na futra u záchodu a už ho 

vidím taky. Asi 3/4 cm velký živočich si to sviští za pant. Po 

chvilce ostychu otevíráme dveře na záchod, který funguje 

zároveň jako sprchový kout. Velikost 1,5 x 1,5 m, smrad jako 

sviň, podlaha rádoby dlaždičkovaná, fuj, radši rychle 

zavíráme, jenom světlo necháváme svítit, abychom 

znepříjemnili život breberkám. Nyní pohled do obytné části. 

Jedna skříň bez přihrádek, která má dveře pojištěné proti 

otevírání gumičkou spojující obě křídla dveří. Ve zdech občas 

nějaká ta dírka, nad postelí na stropě plesnivý flek 1 x 1 m, 

okna utěsněná páskou podobající se tejpovačce a malý 

balkon, na který se zatím bojím vstoupit. Je to prostě humus, 

ale říkáme si, co tomu asi říkaj Finové a Švédi.“ O půlnoci se 

z místního dráťáku ozvala hymna a po chvilce ostychu při 

odkrývání peřiny jdeme spát. 

Problémy jako olympionici jsme neměli, Kuba totiž 

v pondělí náhodou našel pod matrací u postele balíček asi 30 

prezervativů ruské výroby. Pro fajnšmekry snad jen dodám, 

že pouzdro bylo z vrchu papírové, uvnitř však něco jako 

staniol. Samotná guma pak měla hnědou barvu a nevoněla ani 

nezapáchala.
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Než jsme odjížděli na tyto závody, tak jsem jezdil 

nějaké soupaže u nás na Benecku. V té době bylo asi 50 cm 

sněhu a ten byl značně promoklý, že se v něm hůlky bořily 

tak 30 cm. Bláhový jsem myslel, že tato situace nastává

jednou za 3 zimy, ale ve Vologdě bylo asi 75 cm sněhu, který 

byl zrovna tak promoklý, jako ten na Benecku, takže hůlky se 

nebořily 30, ale tak 50 cm. Na hůlky se proto montovaly 

různé lopaty a lopátky, kradly se mističky z pod květníků a 
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podobně. Při večeři Tomíno poprvé ukázal, že i když rusky 

neumí, o jídlo si řekne. Při nalévání polévky řekl: „Ja chačů 

ounly dvě“ a ukázal na servírku viktorku. Ta kupodivu 

pochopila a nalila pouze 2 sběračky. Když už jsem u toho 

jídla, tak to bylo podobné, jako s tím pokojem. Ne, plíseň na 

něm nebyla, ale myslím, že tomu moc nechybělo. Raději se 

nebudu podrobně rozepisovat o složení jídelníčku, i když 

třeba  „meruňkový“ kompot by si to určitě zasloužil.

 V úterý při trvalém dešti se jel sprint, který nebyl 

součástí SP , pouze ME. 

Ve středu se jely štafety. Lauvičoj se udělalo 

v pondělí večer pěkně 

blbě, měl zimnici, takže 

1. štafetu rozjížděl 

Ondra Vodr. Tomíno na 

2.úseku zlomil lyži a 

Kuba na 3.úseku jel sice 

super, ale i jeho postihla 

smůla, to když při pádu 

zničil mapník. Tím 

pádem výsledek za 

veškerým očekáváním.

Večer proběhlo 

vyhlášení výsledků za 

první dva závody. To, co pořadatelé předvedli, byla opět 

šaškárna všech šaškáren. Při vyhlášení vítězné Rusky zřejmě 

s podivem zjistili, že nemaj na kazetě ruskou hymnu, proto 

všichni diváci spolu s pořadatelema začali nadšeně sborově 

zpívat, ale po první sloce zjistili, že vlastně neznaj slova. 

Rusáci maj totiž stejnou hudbu, jako dřív, ale nový slova. Při 

vyhlášení mužů byl funkcionář, kterej rozdával medaile asi 

pěkně ožralej, protože nepoznal stříbrnou a bronzovou barvu 

a Fin se Švédem si je museli pod podiem vyměnit. U večeře 

maso chutnalo jako kuře, ale moc bych za to nedal, že to byl 

jeden z havranů, kteří okupovali náš balkon. 

Ve čtvrtek se nezávodilo, takže jsme dopoledne 

absolvovali výlet do Vologdy a odpoledne trénink na modelu. 

Holky, jestli pojedete do Ruska, tak věste, že móda v Rusku 

značně předběhla módu u nás. Samozřejmostí je huňatý 

kožich s beranicí. Musíte si sehnat pořádně krvavou rtěnku a 

někde si nechat dát do držky, abyste mohly mít aspoň 3 zlaté 

zuby. Kdo totiž nemá zlato v hubě, jako by nebyl.

V pátek se jel sprint , při kterém se opět přejížděla 

říčka , přes kterou bylo kvůli stále stoupající vodě postaveno 

již 3.patro můstku. Závody byly díky počasí stále náročnější. 

Již při našem prvním příjezdu do sanatoria jsem si 

všimnul zajímavého lehátka. Připadalo mi poněkud 

neergonomické a nepohodlné. Aby taky ne, bylo mi 

vysvětleno, že na takovémto lehátku se převážej ty, co už 

nedýchaj, prostě mrtvolky. V pátek jsem konečně pochopil, 

proč je všem tak na očích. Cestou ze závodů přímo 

v závodnickém autobuse po záchvatu zemřel starší muž 

z našeho sanatoria. Přílišné pomoci se mu ze strany 

ošetřovatelů nedostávalo, 

takže zřejmě využili onoho 

lehátka k jeho odvozu do 

věčných lovišť To už pro 

některé začínalo být 

celkem silné kafíčko. 

Díky prosakující 

vodě ze střechy nad 

jídelnou nám nad stolem 

při večeři bouchly tři 

zářivky. Šéf kuchyně 

jenom klapnul vypínačem 

a nechal nás za stálého 

kapání v kliku dojíst. Druhý den ráno zbyl na stropě černý 

vyhořelý flek a na ovoci na našem stole saze.

Přes noc na sobotu napadlo 15 cm mejdla. 

Pořadatelé stačili ujet asi 1/3 stop, takže klasika byla obzvlášť 

náročná. Většina mužů ke konci vytuhla, já chytil pěknej 

žaket. Tatranka mě však pomohla projet pod cedulí cíl.

Večerní banket se vyvedl po všech stránkách, jak už 

to na takovýchto akcích bývá. To se zde ale samozřejmě 

rozebírat nebude. Protože se náš autobus porouchal, jeli jsme 

zpět do Moskvy luxusním busem, kterou jsem naštěstí ze 2/3 

prospal. Vyvrcholením byla okružní jízda po Moskvě, která 

je mimochodem opravdu krásná, a pak letadýlkem hurá 

domů, kam jsme se všichni tolik těšili. 

Tak to byly moje zážitky, které jsou alespoň trochu 

spjaty s orienťákem. Příští rok se budu snažit víc kulturně 

prosazovat, abych mohl napsat alespoň o něčem, kde nás bylo 

víc, než jenom já, Helča a Peciš.

Perun s váma 

Alf
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Úštěcká trilogie

Je čtvrtek dopoledne. Zvoní telefon a drnčí na celou 

místnost. V rychlosti ještě něco dodělávám, mačkám enter a 

už ruka letí po sluchátku.

- „Halóó…?“

- „Ano, prosím. To jsem já. Něco jsem pro vás našla.“ 

(radostný výraz se mi objevil na tváři) „Úplně jsem na něj 

zapomněla. Je kousek od náměstí.“ (radostí jsem celý bez 

sebe) „Hostinec Na Růžku.“

- „To je skvělé (nemůžu ze sebe vysoukat ani hlásku), jste 

úplně zlatá. A kontakt?“

- „Samozřejmě, chviličku, prosím. Á, už to mám. Telefon 

0609 555 778. Máte to? Chcete pomaleji diktovat? (trošku ve 

mně zatrnulo, teď už jsem se doopravdy nezmohl na nic a 

napsané mám tak předčíslí; nedokážu si vůbec vybavit, jestli 

se mi to jen nezdá; mlčím) Jéé, jste tam ještě? Já jsem se 

překoukla o řádek. To bylo do klubu Rudý Ďábel. (pomalu se 

začínám vzpamatovávat) Je to jinak. Pište si číslo 0*** …“ 

(už ji téměř neslyším, došly mi síly) Máte to?“ (zmohl jsem 

se na jediné slůvko)

- „Ano.“ (a zavěsil jsem)

No, říkám si, nic jiného mi nezbývá, než tam 

zavolat. Snad si ze mě nedělala legraci. Ale rozhodně to 

zkusím. Trvá celou věčnost, než se rozhoupu a zvednu 

sluchátko. Vytáčím číslo. Na druhém konci se ozývá známý 

zvonivý tón.

- „Haló, Hostinec Na Růžku“

- „Dobrý den, …… (leze to ze mě, jak z chlupaté deky, ale 

nakonec se přece jen vymáčknu a sdělím jim to, oč žádám)

- „Ano, prosím. Máme. Samozřejmě, přijeďte. Budeme se na 

vás těšit.“ (tato slova mě vrátila do reality)

- „A můžu se na to spolehnout?“

- „Jistě, počítáme s vámi.“

- „Mockrát děkuji.“ (a je vyřízeno, mám to a konečně 

můžeme jet)

Už jsem úplně v klidu. To nejdůležitější mám za 

sebou. Máme kde spát. Dávám se s chutí znova do práce a 

v duchu už jsem na odpoledním tréninku. Odbíjí čtvrtá a já 

peláším pryč. Tam, někam za ušatými zvířátky.

Sedím v metru. Prchám z práce a snažím se dohnat 

ztrátu, kterou jsem nabral. Je však nedohnatelná, už teď je 

pozdě a je jasné, že to zase nestihnu. Nakonec na sraz přece 

jen nepřicházím poslední. „Kdo chybí?“, zazní otázka a 

pohledem přejíždím po okolních tvářích. Zjišťuji, že vlastně 

nikdo. Půlka už odjela vláčkem a zbytek tady stojí. Á, auto 

chybí, tak přece jen nejsem poslední. „Za chvíli tady bude“, 

opáčila spolučekatelka; „Čeká, až klesne hustota lufťáků 

v ulicích.“ A nebyla daleko od pravdy. Za okamžik, za který 

bych si sotva něco vymyslel, bylo tam. Skládáme do něj věci 

a vyrážíme. „Hurá, sbohem město převeliké. Ať ti slouží! 

Setkáme se po víkendu.“

Cesta začíná v poklidu. Hustota se snižuje a 

z dálnice se stává silnice. Míjíme nějaká stavení a náhle ostrá 

levá. Odbočujeme na štěrkovou polňačku. Ha, tuhle fintu 

snad nikdo nečekal. Že by nečekaná a neohlášená návštěva. 

Podle štěkotu psa zřejmě ano. Ano, je tomu opravdu tak, jsme 
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na návštěvě. Neodmítáme nabízené občerstvení, neboť od 

oběda již pár minut uběhlo a do večeře je rozhodně daleko, 

minimálně cesta k víkendovému sídlu. Čajík je teplý a dobrý, 

avšak někdo by si rád do něj přisypal i cukřík. Zvedá víčko 

cukřenky a ruka se lžičkou se zastavuje uprostřed pohybu, 

jako by dostala křeč. Teprve teď mi to došlo, není vlastně co 

nabírat. Místo cukru se v cukřence zjevily pytlíčky s cukrem. 

To bylo skutečné překvapení. I tímto se dá osladit život.

Další půl hodiny trávíme v autě. Projíždíme známou 

cestou, ale znalost trasy se poněkud vytrácí. Vjíždíme do 

údolí a vypadá to, jako bychom projeli zavřenými vraty. Je 

mlha, že by se dala přehazovat vidlemi. Výkon světlometů 

ozařuje sotva 5 metrů před vozem. Řítíme se proti zdi. 

Nevidíme ani pravou krajnici, natož pak cokoli jiného před 

sebou. Jen můžeme tušit, kudy vlastně jedeme. Míjíme 

Čertovy hlavy a Mordlocha, Sedm chlebů, jež jsme snědli již 

dříve, a hlavně neodbočit do Písečného dolu, to bychom byli 

v kufru. Napravo Supí hora a Pustý zámek a nalevo? Jo, tam 

jsme měli zahnout. Takže kufr. Silnice se neskutečně kroutí. 

Pořád nahoru a dolů, doleva a doprava. Snad jsme přejeli i 

Husu s Čápem, ale ti se přece ještě nevrátili z teplých krajin.

Sjíždíme z kopce, silnice se stále kroutí a zatáčky 

neberou konce. Najednou se mlha začíná rozestupovat. 

Nevěříme svým očím. Stojí tam ve své plné kráse, osvícen 

ušmudlanými pouličními lampami, s poštovní schránkou u 

uzemnění hromosvodu. Ano, je to on. „Hostinec Na Růžku“, 

zaznělo téměř jednohlasně s akcentem překvapení.

Už téměř necítím tělo. Všechno mě bolí a nemůžu 

vůbec rozpoznat, co vlastně víc. Uběhlo toho už hodně, jen 

hlavní cíl ještě nebyl splněn. Na začátku to vypadalo dosti 

jednoduše, ale náhlý útok byl odražen. Došlo ke změně trasy 

útoku a postup k cíli byl opět v nedohlednu. Nasadili jsme 

sudou lichou a ukázalo se, že šlo o správnou volbu. Cesta 

konečně dostala správný směr, i když dál jsme byli nuceni 

postupovat po paměti. V odpolední fázi jsme ještě nacvičili 

skupinový útok tzv. american relay a večer se zabavili 

intelektuální hrou na slovíčka. Duševní příprava na 

rozhodující tah byla učiněna. Vypukne to již zítra. Ráno jsme 

k dokonalému prozkoumání terénu použili klasickou trasu a 

čas hlavního ataku se kvapem přiblížil. Už nám téměř nic 

nestojí v cestě, jen pár údolí a skal a naše vlastní fyzické 

indispozice. Nastal čas útoku. Zvolili jsme více postupů. 

Někteří si vše nejdříve prohlédli z protějšího kopce, aby 

zvolili optimální směr rozhodujícího tahu. Na znamení pak 

ostatní ušatci vyrazili na přímou steč. Boj netrval dlouho a za 

několik minut jsme se procházeli po hradbách.

„Hlavní cíl víkendu je splněn. Byl dobyt hrad 

Helfenburk!“

(Záznam z prvního jarního soustředění v Úštěku sepsal)

Míra

Postřehy odjinud

Ural - Perm, Ruská federace 

Pokud se vám někdy poštěstí a budete-li chtít zavítat 

sem na východ do oblasti Uralu, což vám mohu jen 

doporučit, tak je dobré o této oblasti a vůbec o této rozlehlé 

zemi něco vědět. Pohoří Ural je nepříliš vysoký ale na druhou 

stranu velice dlouhý pás horstva táhnoucí se od břehů 

Severního ledového oceánu jižním směrem hluboko do 

vnitrozemí. Je to faktická hranice mezi Evropu a Asií resp. 

mezi evropskou a asijskou částí Ruské federace. Jeho délka je 

téměř 2000 km a dělí se na tři části: Horní, Střední a Dolní 
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Ural. Nejvyšší vrcholky dosahují přes 1800 m n.m. a jsou 

převážně zalesněné.

Celá Ruská federace, největší stát na světě a jedna z 

patnácti svazových republik bývalého Sovětského svazu, se 

skládá ze spousty oblastí a autonomních území s rozličnými 

kulturními zvyklostmi i jazyky. Jednou z těchto oblastí je i 

Permská oblast se svým správním centrem městem Perm. 

Samotné město Perm má 1,5 mil. obyvatel a jeho délka je 

přes 70 km. Leží ještě před pohořím a městem protéká 

mohutná řeka Kama, která se po právu nazývá nejvodnatější 

řekou evropské části Ruska, neboť sbírá vodu z na srážky 

bohatého Horního Uralu. Při soutoku s Volhou je širší a má i 

více vody, ale z historických důvodů se další tok nazývá 

Volha. A proto jsou zdejší obyvatelé na svou řeku pyšní. 

Pozoruhodné však je, že v celé Permi (je ženského rodu) jsou 

pouze dva mosty - jeden silniční a jeden železniční, i když se 

město rozprostírá po obou březích řeky. O 30 km proti 

proudu se dá přes řeku ještě přejet po hrázi přehrady s 

obrovskou vodní elektrárnou s výkonem jako dva Temelíny.

Jak už možná mnozí víte, tak při cestě do Ruské 

federace potřebujete víza. Ta se dají docela jednoduše 

obstarat na Ruské ambasádě v Praze za mírný poplatek 1200,-

Kč, pokud máte ovšem oficiální pozvání z ruské strany s 

velkým kulatým razítkem. V jiných případech je to horší a 

stojí to podstatně více úsilí. Neplatí to však obráceně - i s 

oficiálním pozváním a kulatým razítkem od organizace či 

soukromé osoby nemusíte obdržet víza do ČR. Vyřízení trvá 

jeden týden.

Pokud už se ale rozhodnete sem cestovat (je to 3800 

km), tak máte dvě možnosti. Buď jet vlakem, což je 

přinejmenším zdlouhavé a ne moc bezpečné, ale zase se dá 

ušetřit, a nebo letět letadlem, což je o poznání rychlejší (cca 4 

hod. čistého času letu), ale bezpečnost je přibližně stejná 

ovšem však z jiného důvodu. Staré stroje TU134 a TU154 

nemusí po celou dobu setrvat ve vzduchu a mohlo by vás 

potkat i nečekané dřívější přistání. Jako třetí možnost, jízdu 

autem, vůbec nelze brát v úvahu, neboť kvalita vozovek není 

taková jakou byste očekávali a hlavně kvalita benzínu už 

vůbec neodpovídá vašim představám. Jejich A76 (číslo značí 

oktanové číslo) nepatří k nejlepším a na bezolovnatý benzín v 

těchto končinách už vůbec nenarazíte. Nehledě na fakt, že 

dopravní předpisy jsou jen zřejmě cárem papíru a každý si 

jezdí, jak chce. Jen snad semafory se dodržují, ale jinak je to 

o život.

Když už sem však dorazíte, tak nepřestáváte 

vycházet z úžasu. Vše se zdá být tak dvacet i více let zpátky, 

jako by se tady zastavil čas. Všude se dá narazit na 

oslavované pozůstatky let minulých a V. I. Lenin je stále 

aktuální. Jen snad zboží tu mají jako u nás. Podobné reklamy 

a plakáty, ale akorát v azbuce.

Jedinou výhodou je, že se tu se všemi domluvíte a 

všechno si můžete v klidu přečíst, pokud si ovšem ještě 

pamatujete azbuku ze školních let. Na klasické hospody tu 

vesměs vůbec nenarazíte, jen na velké stany, kde čepují 

docela solidní pivo a dělají i něco teplého k snědku (pizza či 

šašlik).

Co se týče přírody, tak ta je zde opravdu rozmanitá. 

V okolí města jsou hluboké lesy s různými typy terénů. 

Narazíte zde na borovicemi porostlé pískové duny ála Vracov 

a na druhou stranu i na dosti zarostlý klasický smíšený, ale 

spíše listnatý, les se spoustou podrostu a všelijakého 

pichlavého rostlinstva. Ze zvěře jsou tu snad jen ptáci, 

protože ostatní jsou výrazně dál od lidí v hlubších částech 

lesů.

Lidé jsou vesměs příjemní a pohostinní, ale čím dál 

více od města se pro ně jako cizinci stáváte velkou atrakcí. 

Může se vám i stát, že budete první cizinci, které ve svém 

životě uvidí, neboť tato oblast díky svému nerostnému 
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bohatství a těžkému průmyslu, byla i pro samotné obyvatele 

Ruska téměř nepřístupná a uzavřená. Proto také zde nejsou na 

cizince a cestovní ruch vůbec připraveni.

Teď ještě drobné postřehy ze života v těchto končinách:

 Kopřivy a kudlibabky (jakož to mapařský název pro 

podrost a všelijaké pichlavé rostlinky) rostou úplně 

všude i v městském lese alias Krčák

 Pivo se dá pít, pokud je v lahvích nebo plechovkách

 Vodka je dost dobrá, ale musí být licencované výroby, 

jinak za vás nikdo neručí

 Z jídla se tam dá koupit úplně všechno, i když o přílišné 

hygieně se mluvit nedá

 Ve městě být jako chodec je o život, nikdo moc žádné 

dopravní předpisy nedodržuje

 Většinou každý jede, jak se mu chce, třeba i po trávníku 

uprostřed

 Všechna auta šíleně smrdí – zřejmě nekvalitní benzín zn. 

A76 (nafta také)

 Přihlašovat se k pobytu na OVIRu (což je oddělení pasů 

a víz) je zbytečné (ani na 4 krát se nám to nepodařilo)

 Jízda v MHD je zážitek sám o sobě (jízdné se vybírá 

přímo ve voze)

 Občas v přírodě potkáte i zbloudilé houbaře nebo 

domorodce, kteří třeba ještě cizince neviděli

 Rozhodně stojí za to se sem jet podívat, vřele doporučuji.

Míra Seidl

Podzimní návštěva Maďarska

Tak jsem se jednou zeptal otce, jestli nechce uspořádat zájezd 

do Maďarska. Chtěl, když seženu pár borčíků vod těch ušáků. 

Tak sem rozhodil sítě, do kterých se nakonec po delším 

přemlouvání chytla i Veronika. A mohlo se jet! Náš malý 

autobus vyrazil z Náchoda a my ušáčci chudáčci jsme se 

museli dostat do Brna jakýmkoli možným i nemožným 

způsobem. K přesunu jsme zvolili busík, který nás vyhodil do 

deštivé jihomoravské metropole. Do příjezdu našeho 

autobusíčku bylo daleko a možná ještě dál, a tak jsme vyrazili 

za kafíčkem a taky za teplíčkem. Zvolili jsme velmi 

zajímavou hospůdku, jak jsme brzy zjistili, spíše trochu lepší 

putyku. Zde jsme se seznámili s výkvětem brněnské krajně 

levicové ( či krajně pravicové?! ) mládeže. Když jsme se 

konečně dostali do našeho autobusíčku ( po neplánovaném 

čekání a putování brněnskými ulicemi ), přivítal nás rozjařený 

otec s flaškou fernetu a dotazem, jestli nám není špatně. Po 

hodině pohodlné jízdy jsme dorazili do vinného sklípku u 

Břeclavi, kde nás přivítala typická moravská hospodská ( teda 

aspoň si to myslím ) se širokým úsměvem. Úspěšně jsme tam 

urazili pár litříků vínka, zazpívali si, zavzpomínali na staré 

dobré časy. Taky nás tady našli dva „supr“ orienťáci, 

bráchové Kalousové, bez dlouhého bloudění v neznámých 

moravských hvozdech.

Druhý den, po krušném vstávání, jsme vzali směr Budapešť. 

Zde jsme navštívili zdejší pamětihodnosti – žluté metro 

s krásnými malými vozíčky, Rybářskou baštu, zámek a prošli 

jsme se vylidněným a studeným městem. Proto nám přišla 

velmi vhod ohřívačka v termálních lázních. Pak jsme se 

vydali do našeho bydliště, které se nacházelo ve městě 

s příšerným názvem, proto se ho radši nepokusím ani napsat. 

Ubytování v chlapeckém internátu – nic moc. Maďarská 

prezentace – velmi zajímavá. Ale díky našemu spasiteli 

Tondovi K. to všechno dobře dopadlo.

Další den, brzy ráno, jsme se vydali oprášit naše orienťácké 

umění. Byla zima, hodně foukalo, ale bylo azuro. Elitní tratě 

– mužské – mě se Slávou tak vyděsily, že jsme neváhali 

použít jakékoli prostředky, abychom se přehlásili do „béček“ 

( byli jsme zákeřně připravení o poslední fifníky ). Tratě byly 

vydařené a fyzicky velmi náročné. Mnoho dlouhých postupů 

s možností volby nás všechny potěšily. Někteří se na nich 

mohli „těšit“ trochu déle. I zpestření v podobě jelenů a 

muflonů stálo zato. Večer jsme vyrazili za světly velkoměsta 

pod taktovkou „domorodce“ Tondy. Na poučnou historicko-

poznávací část navázala neméně poučná část v místní 

hospůdce. 

Poslední den našeho maďarského putování nám dal docela 

zabrat. Tratě byly obdobné jako předchozí den, ale fyzicky 

mnohem náročnější. Všichni jsme vyhráli - porazili jsme 

svoji umírající fyzičku, přelezli všechny kopce, úspěšně se 

doplazili do cíle. Mohli jsme se tedy vydat na cestu 

k domovu. Byla sice dlouhá a opět strastiplná, ale zvládli 

jsme to. Nejhorší na našem návratu bylo, že jsme do Prahy 

dorazili chudí jako ušáčci, sedící ve své jamce. Co tedy říci 

závěrem? Příští rok se k nám připojte, ať máme víc fifníků na 

utrácení. Nebudete litovat!

Lucka + Čenda
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Dolomiti 2001

Jak jste možná někteří zaznamenali, letos se 

uskutečnil další slavný ušácký zájezd, tentokrát auty do 

Dolomit. Byl to silný zážitek, o který stojí za to se podělit. 

Bohužel je tomu již nějaký měsíc, moje paměť je omezená a 

deníček jsem si taky nevedla. Proto neberte tento článek jako 

nějaký cestopis, spíše to budou útržky nezapomenutelných 

historek a poučných momentů.

Účastníci zájezdu: Rita, Peciš, Čenda, Lucka, Jana, Veronika, 

Radim. 

Již odjezd z Českých Budějovic naznačoval, že 

zájezd bude plný nevšedních zážitků. Rita s námi zřejmě jet 

nechtěla, ale bála se to Pecišovi říct, takže chytře zapomněla 

baťůžek se všema dokladama a prašulema  na budějovické 

pumpě. Barvu přiznala až před hranicema, aby tak dala 

případným zlodějům co nejvíc času na ukradení věcí. 

Bohužel se o baťůžek postarala hodná paní na pumpě, takže 

Rita s náma nakonec jet musela, ale aspoň se jí podařilo 

odjezd o hodinu zdržet.

Z cesty samotné si nepamatuju skoro nic, protože 

jsem furt zařezávala nebo mastila s Radimem žolíka. 

K večeru jsme dojeli do blízkosti Cortiny d´Ampezzo, odkud 

jsme měli naplánovanou první túru. Po noclehu v seníku jsme 

ráno vyjeli co nejvýš na místo startu. Pro začátek jsme vybrali 

„lehčí“ výstup na Toffanu de Rozes (3225 m). Neuvěřitelně 

dlouho jsme se vypravovali, což se jaksi stalo na našem 

zájezdu tradicí. Po hodině strmého výstupu jsme se dostali 

k ferratě. No nebylo to nic lehkýho, ale i Lucka, která byla na 

ferratě poprvé v životě, se držela statečně. Na tomto místě by 

bylo vhodné zmínit se trochu o naší výstroji. Tak předně, 

všichni jsme byli opatřeni helmama, a to tak, abychom na 

fotkách působili co nejlépe. Dbali jsme na tvarovou i 

barevnou různorodost, a rozdělili jsme se tak do několika 

podskupin. První skupinu tvořili horolezci, což 

byla Rita s Pecišem, kteří měli helmy doslova 

profesionální. Druhou skupinu – cyklisty –

zastupovala Jana s Luckou, já s Radimem jsme 

představovali stavební dělníky (také se ujala 

přezdívka „permoníci“), a poslední a nejméně 

početnou skupinou byli motorkáři, což byl Čenda 

(abych byla přesná, jeho helma jenom 

připomínala motorkářskou, ve skutečnosti to byla 

pětikilová horolezecká helma z 19. století, což 

jsem náhodou zjistila o tři týdny později při 

prohlídce muzea Alpenverein v Innsbrucku). Ale 

vraťme se k výstupu. Asi v půlce se zkazilo 

počasí a dokonce to vypadalo na bouřku, takže 

jsme se rozdělili na dvě skupiny a vrchol dobyli 

jen „horolezci“ a „permoníci“. Sešli se na chatě 

Rif. Giussani. Odtud jsme zahájili sestup neboli 

úprk k autům. Déšť však byl rychlejší a zpestřil 

tak náš  jinak jistě nudný večer.

Na další den se nám zdálo nejvhodnější 

zvolit túru kratší, neb jsme byli unaveni. Zvítězila 

„krátká, ale těžká“ (ve skutečnosti prý nejtěžší 

v Dolomitech) ferrata na vrchol Piz Boe (3    m). 

Jelikož Lucka si na tak těžkou ferratu netroufala, 

rozhodla se jít s Čendou na tentýž vrchol 

schůdnější cestou okolo. Když jsme došli ke 

kolmé stěně, po které se jak had táhlo ocelové lano, došlo mi, 

že si na tuto ferratu taky netroufám. Totéž se jevilo Ritě, ale 

chlapi nás přesvědčili, že to zvládneme. Začala jsem tomu i 

věřit, ale jen do chvíle, než se tam nad náma jedna strašně 

tlustá Češka zhoupla do sedáku. To už se mi kolena 

rozklepaly úplně. Na odvaze mi nepřidalo ani to české 

desetileté dítě, jež za sebou na laně vláčel jeho zřejmě šílený 

dědeček. Dítě plakalo strachy (nevím, jestli mělo větší strach 

z toho lezení nebo z dědečka). Nicméně jsme to všichni 

zvládli a trochu si zvedli adrenalin se sebevědomím. Na 

vrcholu na nás čekal pro změnu déšť. Takže jsme vytasili 

pláštěny (opět jsme úzkostlivě dbali na co největší pestrost) a 

k údivu osazenstva chaty se vydali dolů. Tato krátká tůra nám 

trvala jenom něco přes osm hodin.

Rozhodli jsme se, že další den si dáme něco lehčího 

a skutečně kratšího. Byla to ferrata delle Trincee s krásným 

výhledem na Marmoladu. Byla to opravdu krásná túra 

s celkem těžkou ferratou, zbytkama opevnění z první světové 
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války a se šachtama. Počasí nám taky mimořádně přálo. 

Jenom se nám zase nepodařilo splnit náš závazek o kratší 

túře. Peciš s Ritou tam už totiž šli před lety, a tvrdili, že je to 

fakt krátký. Jenomže si (stejně jako já teď) pamatovali jen 

některé pasáže a jiné 

se jim úplně vytratily. 

Bohužel ty jiné 

tvořily zhruba 

polovinu trasy. 

K tomuto názoru 

jsme dospěli poté, co 

nám Peciš dvakrát 

zavelel sundat 

sedáky, neb ferrata již 

končí, abychom je za 

rohem zase navlíkali. 

Nicméně jsme 

skutečně túru ukončili 

tak brzo, že jsme stihli zajít do pizzerie na večeři a nacpali si 

břicha, v předtuše zítřejšího náročného dne.

Další den jsme vstávali nečekaně brzo a už v půl 

osmé vyrazili na túru. Rozhodli 

jsme se dobýt Toffanu di Mezzo, 

což znamenalo podle průvodce 

viset šest hodin na špagátě na 

ferratě. Rita s Luckou se 

rozhodly tento den odpočívat, 

takže jsme je pověřili, aby nám 

ostatním usušily na parkovišti 

spacáky. O tom, že tak skutečně 

činí, jsme se přesvědčili asi za 

dvě hodiny pohledem ze strmé 

skály, z níž naše auta vypadala 

jako malé tečky. Použili jsme 

k tomu Radimův super pirátský 

dalekohled, který si vyrobil ze 

záchodové roury podle návodu 

časopisu ABC (zájemcům návod 

rád poskytne – volejte 0604 

364082). Čenda byl bez Lucky jak urvanej ze řetězu a po 

ferratě takřka běžel.  Ferrata byla velmi pěkná a středně 

náročná. Peciš (který lezl první) se nám proto snažil některé 

pasáže učinit zajímavější tím, že na nejexponovanějších 

místech vyrvával skoby ze skály. Čímž zasokčil nejen sebe, 

ale taky nás a  všechny ostatní turisty za námi. Pro některé se 

pak ferrata stala neschůdnou a museli se vracet. Průvodce 

nelhal. Opravdu jsme lezli šest hodin ve ferratě, než jsme 

dobyli vrchol. Nahoře posedávaly davy turistů (pod vrchol 

totiž vedla lanovka) a mezi 

nimi taky skupinka Čechů 

(ti šli ale pěšky). Peciš je 

požádal, jestli by nás 

nevyfotili. Zdálo se nám, 

že jednu svoji kolegyni 

oslovují „Rito“ (později se 

ukázalo, že to bylo 

zkomoleně Edito), tak 

jsme nadhodili, že taky 

máme Ritu a že na nás 

čeká dole. Načež jeden 

z těch Čechů poznamenal, 

že Rita je asi hodný pejsek, 

když na nás čeká, a živě se zajímal, jaká že je to rasa. Cestou 

dolů jsme si pod vedením zkušeného lyžaře Peciše sjeli 

sněhové pole a posléze taky suť. Plužení se neukázalo jako 

vhodná forma brždění. 

Poslední den jsme se konečně 

dopracovali k lehčí výpravě na horu 

Monte Piano, kde je krásné válečné 

muzeum v přírodě. Lucka s Čendou se 

šplhali nahoru po ferratě, my ostatní 

trosky jsme šly okolo po silnici. 

Nahoře na hoře bylo největší atrakcí, 

kromě úžasné sítě zákopů, dělo ze 

Škodových závodů v Plzni a velcí 

černí ptáci se žlutým zobákem, kteří 

se nám snažili zbaštit svačinu. 

Odpoledne jsme se zbalili a vydali se 

na cestu domů. Z toho si taky nic 

nepamatuju, protože jsem pro změnu 

spala. 

Co říci závěrem? Příště 

rozhodně neváhejte a pojeďte taky. 

Zažijete spoustu legrace, dobrodružství a adrenalin 

zvedajících situací. Takových, na který jen tak nezapomenete. 

A nezapomeňte si barevné helmy a pláštěnky. Ať jste na 

fotkách hezcí.

Veronika
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Rozhovor

Za svůj život můžete úplnou náhodou vyslechnout 

spoustu rozhovorů. Vážné, přátelské, nevázané, přiopilé, 

marné a tak podobně. Ale v rozhovoru se dá vyřknout spousta 

tak nesouvisejících věcí, že nezasvěcenému pozorovateli 

musí rozhovorující provozující rozhovor připadat jako blázni. 

Tenhle rozhovor mohl úplnou náhodou někdo vyslechnout 

1.8. na Monte Klavíru u vyhlídky na severní stěnu Třech 

Čim.

RAdim: To je ale moc pěkná stěnička. Tak jestlipak tam 

lezou nějací horolezci?

RIta: (čumí do dalekohledu) Nikoho tam není vidět.

Jana: Pučte mi někdo dalekohled!

Verča: (čumí do dalekohledu)

RAdim: (čumí do dalekohledu) Já tam taky nikoho nevidím.

J: Pučte mi někdo dalekohled!

V: Já tam vidím tečku!

všichni: Kde?

V: Tam dole asi uprostřed stěny pod tím tmavým 

flekem.

RA: Už to vidím, to bude nějaká špína.

J: Pučte mi někdo dalekohled!

V: A tam nahoře někdo sedí.

J: (konečně ji pučili dalekohled a teď do něho čumí) 

Prosim tě co tam vidíš za nesmysly, kdo by tam 

teďka seděl.

V: Někdo tam sedí.

RI: Já tam teda nokoho nevidím.

RA: Já taky ne.

V: A ta tečka se teď pohnula!

J: To je blbost.

RI: (čumí do dalekohledu)

RA: To nejsou horolezci.

V: Co si myslíš ty, Rito?

RI: Já si myslím ...

V: No vidíte, Rita si taky myslí, že to jsou horolezci!

RI: ... že to nejsou horolezci.

RA: (čumí do dalekohledu) Já si myslím, že se z té tečky 

stala dvojtečka.

J: Ukaž. No jo, fakt.

V: (vítězoslavně) No vidíte, já jsem vám říkala, že to 

jsou horolezci. A objevila jsem je já!

Radim
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Tip na  výlet

A je to tady! V této rubrice vám přinášíme žhavé tipy pro 

všechny turistiky a trajdání chtivé ušoplesky. Věříme, že Vás 

náš letošní tip zaujme natolik, že se i vy příští rok vydáte na 

tento úžasný výlet, po stopách Veroniky a Radima. 

Geograficky, kulturně a historicky zajímavá místa uvádíme 

tučně, pro vaši lepší přehlednost.

Z jejich cestovního deníku vybíráme:

16. 7. .……….celý den trávíme ve vlaku a je neuvěřitelný 

vedro. V Žilině s údivem zjišťujeme, že na Slovensku vlaky 

nejezdí ale chodí. ….. Už se moc těšíme, že projdeme za těch 

příštích deset dnů celé Vysoké Tatry, od východu na západ. 

Nemůžu se dočkat, až se budu šplhat do těch strmých kopců a 

kochat se těmi rozhledy. ……..V předpovědi počasí hlásili, 

že bude pršet, ale to 

se pěkně sekli. 

Škarohlídové. Je 

azuro a ani mráček. 

…..Po příjezdu do 

Popradu se 

vydáváme autobusem 

na odpolední 

prohlídku Spišského 

hradu, protože 

Radim tam nikdy nebyl a už od dětství po tom toužil. Loni 

mu tam prej pan Sokolář s celým autobusem nechtěl 

zastavit……17:00…Nějak se kazí počasí, je 

bouřka…18:00.Je strašná bouřka, ještěže zrovna sedíme 

v autobusu do Tatranské Lomnice, tam určitě pršet 

nebude……V Tatranské Lomnici prší a je tam hrozná tma. 

…..nemáme kam složit hlavu…..všude se blýská a leje jak 

z konve……Tady ta benzinka vypadá neobydleně a je tam 

kousek pod střechou – náš první nocleh…….Mě se tu nelíbí!

17. 7. ……po nejhorší noci mého života (ne, vlastně druhé 

nejhorší) se o půl šesté ráno vydáváme do hory…..směrem na 

Brnčálku…..zatím neprší……..je zima…….všude je 

mlha…..Radim mě nařknul, že jdu moc rychle a že mi 

nestačí……od Brnčálky je to strašně do kopce…….pak 

chvíli z kopce….nejsou tu žádný rozhledy, jen mlha…..vedle 

Radima uhodil blesk…….v mlze jsem narazila na hotel na 

Skalnatém plese, tak se jdeme ohřát…..bouřka přešla……uf, 

zase do kopce, který pako postavilo Téryho chatu tak 

vysoko?….prší….nic nevidím, všude jsou mraky….konečně 

Terina, mrcha jedna…odsud že má bejt výhled na Gerlach? 

Já nevidím ani na kadibudku…..jsme durch, platíme si 

nocleh.

18. 7. …..6.00…hurá, neprší, konečně vidím, jak vypadá 

Téryho chata, bohužel v rozhledu nám brání mraky držící se 

v údolí….7.00…už zase prší…..9.00 furt prší, ale nejsme 

měkký, jde se dál…..sto metrů za chatou se vylil 

potok……brrrr, brodit bosky v pěti stupních celsia….necítím 

nohy…….před náma kolmá skála a na ní ocelový lana, v tom 

dešti a kose fakt perfektní….necítím ruce……proč mám 

sakra tak těžkej batoh?…..hrozně se bojím, že 

sletím…..konečně 

Prieczne sedlo….je mi 

zima……ztratili jsme se 

v mlze……doprčic to 

z těch debilních Tater fakt 

nic neuvidím?…..konečně 

Zbojnická 

chata……12.00…všechny 

věci v batohu máme 

mokrý, ještěže jsou tady 

tak hodní, že nás to nechaj sušit na krbu….furt neuvěřitelně 

chčie…..vaříme si polívku a dlouhou chvíli si krátíme hraním 

žolíka…..určitě se to vybere….16.00….myslím, že prší 

trochu míň a z okna již dohlédnu na protější 

kůlnu….17.00…platíme si nocleh, ráno moudřejší 

večera….18.00…přestalo pršet!!!!! Jdeme na vycházku a 

kocháme se. Vidím modrou oblohu! Vše se v dobré obrátilo. 

Strašně se těšíme, až zítra vyrazíme a bude krásně. Konečně 

použiju ten opalovací krém…..24.00…..hrabu se ze spacáku a 

jdu ven čurat, těch hvězdiček co vidím!!!!Je úplně jasno. 

Nemůžu se dočkat rána.

19. 7. ……6.00….je zima, ale nádherně, na nebi ani 

mráček….rychle se balíme…..6.30…snídaně, na nebi se sem 

tam objeví bílý beránek, jak rozkošně to bude působit na 
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fotkách!….honem se balíme, ať si tento krásný den užijeme 

co nejvíc…..7.00…bílí beránci se rozmnožili natolik, že ty 

modré zcela vytlačili 

z oblohy….7.05….prší….mlha….mraky….zima….určitě se 

to zlepší, krátíme si chvíli hraním žolíka, devátá jistě 

rozhodne…9.00….déšť sílí, kůlna z okna už zase není 

vidět….už jsme odehráli 52 her, skóre: Radim 625 bodů 

(trestných), Veronika 584 (takže vedu)…..v 11 se 

rozhodneme, co dál…..11.00….rozhodujeme se zůstat ještě 

chvíli, neb déšť neutichá….předpověď je nepříznivá, 

nevzdáváme se však myšlenky, že Tatry přejdeme…..počasí 

na horách se mění rychle….obědváme…..14.00…..98 her, 

skóre: Radim 832 bodů, Veronika 912 (takže 

prohrávám)…..14.30….mě už ten žolík nějak nebaví…..furt 

prší…mlha….zima….ukazatel Salewa přede dveřmi ukazuje: 

8°C, 1030 Hpa, vlhkost 100%……15.00…Já už nechci!!!!!!!! 

Balit a jde se dolů, do  Popradu, na vlak, ráno budeme doma 

z těhle blbejch hor (prej „najmenšie, ale najkrajšie“ ha ha!), 

kde pořád lije jak z konve a není nic vidět, žádný panoramata, 

jen mlha a mraky…..15.30…Radim si při úprku z hor y 

zvrtnul kotník, doufám, že ho nebudu muset 

nýst…..20.00….v Popradu na nádraží čekáme na 

rychlík…..přikládám Radimovi na nohu studené 

obklady……22.00 nastupujeme do nočního rychlíku, je 

strašně narvanej, ale přesto jsme našli dvě místa k sezení. 

Konečně jedeme pryč z tohodle nemožnýho výletu! Doufám, 

že noc ve vlaku uteče rychle, je to tu samej cikán a furt 

chlastaj, hlavně ať to nemá zpoždění, ať už jsme 

doma……usínám, je mi vedro…..23.00…..vlak náhle prudce 

brzdí, málem mi spadl na hlavu Radimův batoh…ten 

mašinfíra je ale magor, proč brzdí tak prudce…ježišmarjá 

proč tak dlouho stojíme a ještě k tomu v poli?….23.20 

….zřejmě zfetovaná průvodčí probíhá vagónem a hystericky 

ječí že „sa roztrhol“ vlak….je nametená nebo co? Klepeme si 

na čelo a snažíme se usnout…..23.30 ….furt stojíme, jeden 

odvážlivec jde na chodbičku a vykoukne z okna….no fakt, ty 

vole, my jsme se přetrhli!  …..Třista metrů před náma stojí 

naše první půlka vlaku….průvodčí neví, jak situaci řešit, řeší 

ji tím, že ječí že do nás narazí další vlak…..Lidi vyskakujou 

z vlaku a zapalujou si cíga, to vypadá na dlouho……..snažím 

se spát….do pr…to zas bude noc….ještě k tomu ti ožralci 

tady….

 20. 7. ….0.30….přijíždí lokomotiva a zapřahá nás do 

vleku……průvodčí zuřivě buší kladivem do všech kol a snaží 

se odbrzdit vlak….to je příšernej kravál, nechte mě 

spát!!….1.00…rychlostí šneka se rozjíždíme zpět do 

Liptovského Mikuláša…..čekáme až lokomotiva přitáhne 

naši první půlku…..2.30…..přijíždí naše první půlka a staví 

se na kolej vedle nás, takže na své kolegy můžeme 

pokřikovat…..jeden ožrala vedle v kupé vysvětluje situaci 

vyděšeným zahraničním turistům naproti v naší první půlce 

tím, že vykřikuje „revolúcia, revolúcia!!!!“ a „ Rúsy príšli, 

bude válka!“…..3.30….půlky jsou spojeny, 

odjíždíme….máme jenom 5 hodin zpoždění……v Olomouci

nám ujel přípoj….dlouhou chvíli si krátíme 

žolíkem…14:00..konečně doma…..

V Tatrách mě už nikdo 

neuvidí!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ponaučení:

1. věřte předpovědi počasí

2. kupte si pláštěnku na batoh

3. vezměte si s sebou karty, zabráníte tak rozpadu 

vztahu s milovanou osobou

4. nejezděte nočním rychlíkem

5. nejezděte do Tater

6. nejezděte vůbec vlakem

Mnoho příjemných zážitků na cestách a těšíme se na vaše 

příspěvky do příští ročenky!

Veronika
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SportIdent VS Emit aneb co nás ještě 
v OB čeká a možná i nemine

Není daleko doba, kdy jsme si před startem dělali popisy na 

papírovou kartičku s kterou jsme i běhali. Jak již v minulé 

ročence Steve napsal ( pro neznalé článek Óda na ražení aneb 

„Nikdy se nevrátí pohádka mládí“ ) mělo to své kouzlo. 

V dnešní době již kartičky nejsou, ale popisy se dostávají 

v podobě piktogramů stále na papíře. Zde se opět může 

projevit tvůrčí schopnost jednotlivců v úpravě včetně 

gumičky s velikou „sichrhajskou“. Výhoda tohoto 

elektronického systému je v rychlosti ražení, která se skoro 

sjednotila, ale objevil se jiný, a řekl bych nikým nečekaný 

problém. Ten se projevuje vynecháním kontrol a tudíž 

diskvalifikací. Mě samotnému se nic podobného dosud 

nestalo, ale jsou mezi námi tací, kteří s tím mají bohaté 

zkušenosti. Papírek s popisy totiž není úplně ideální. Nedá se 

podle něj rychle zjistit na jakou kontrolu závodník právě běží. 

Tohoto problému si ovšem všimli i výrobci elektronických 

čipů a já se pokusím vás s touto novinkou seznámit.

Firma SportIdent :

Novinkou v nabídce je nový čip s označením SI6. Ten má 

oproti stávající verzi SI5 paměť pro 64 mezičasů s podporou 

24 hodinového formátu. Dále umožňuje pomocí programu 

uložit do paměti informace o závodníkovi ( např. jméno, 

příjmení, přezdívka, klub atd. ). Tato věc by podle výrobce 

měla zjednodušit prezentaci. O tom si myslím své, protože ne 

každý bude mít doma možnost si něco editovat. Ale hlavní 

přínos tohoto nového čipu by měl být v možnosti komunikace  

s SI komunikátorem. Co to je ? Dobrá otázka. Tato věc by 

měla komunikovat s čipem a poskytnout tak závodníkovi 

veškeré informace o tom na jakou kontrolu běží ( a to jak kód 

tak i IOF symbol pro kontrolu ). Má to ovšem jeden háček. 

Nejprve je nutno do komunikátoru zadat popisy a také je 

celkem nešikovné provedení komunikace pomocí kablíku 

k čipu. 

Firma Emit :

Ta představuje také úplně nový produkt E-card Version 3. 

Umožňovat by měla podobné věci jako SI6 a komunikátor. 

Jen v jednom provedeni. Na display se zobrazují informace o 

kontrolách a čase. Problém s bateriemi, kvůli kterým byly 

špatné staré čipy firma 

vyřešila. Dnes již E-card 

vydrží 8 až 12 let. Což je 

doba víc než dostatečná. 

U nás se možná trochu 

zbrkle začaly používat SI čipy, ale podle mě je firma Emit 

trochu nedoceněná. Má totiž své výrobky v mnohem 

profesionálnějším provedení. Škoda, že ten jejich první 

nevydržel ještě o pár let víc. Dnes jsme mohli běhat s emitem 

tak jako se běhá na severu. 

Můžeme o tom pochybovat, můžeme o tom vést řeč, ale to je 

vše co se s tím dá dělat. A co říci závěrem? Snad jen, že za 

skoro dva roky co používáme elektronické ražení šel vývoj 

docela kupředu a jsem opravdu zvědav s čím se bude běhat 

tak za deset let.

Čevis
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Zadáno pro ženy

Tuto rubriku jsme se rozhodli do ročenky zařadit 

letos poprvé, ale věřím, že se stane jakousi tradicí a světlým 

bodem ročenek dalších. Je totiž nezbytně nutné, milé dámy, 

neustálou osvětou zlepšovat naši vizáž. Všimla jsem si, že 

většina z vás chodí při závodech do lesa neupravena. Vlasy 

nepěkně učesané, mnohdy sepnuté nevkusnou sponkou nebo 

dokonce svázané gumičkou z trenýrek! Chodíte nenalíčené, 

s pletí uhrovitou a kruhy pod očima. Nehty na rukou má 

opravdu málokterá nalakovány, o nohou ani nemluvím. 

Nemusím snad připomínat, že depilace veškerého ochlupení 

by měla být samozřejmostí. Je politováníhodné, že tak málo 

dbáte na barevnou typologii a volíte kombinace, které se 

nehodí k vaší pleti, vlasům a očím. Dámy, chceme-li 

pozvednout prestiž oddílu v očích našich konkurentů, musíme 

změnit své návyky. Nabízím vám několik jednoduchých a 

časově nenáročných tipů, jak vylepšit svůj zjev před 

závodem. Snažně vás prosím, používejte je!

1.Péče o tělo

Po vylezení ze spacáku naneste po celém těle krém 

s brusnými částečkami (tzv. peeling). Nechte zaschnout a pak 

si celé tělo, od krku až k patám, důkladně promasírujte rukou 

(možno použít ruku kolegy).

2. Poprsí

Jistě jste si všimly, že poprsí je pod dedáčem obzvláště dobře 

patrné. Nečekejte proto na okamžik, kdy zjistíte, že vám 

ňadra ochabla a povisla. Zhruba 4 hodiny před závodem 

masírujte prsa speciálním masážním přístrojem, který tvoří 

košíček a hadička, kterou spojíte s vodovodní baterií.

3. Vlasy

Umyjte si vlasy šampónem s kondicionérem a opláchněte je 

ledovou vodou. Vaše hříva pak  bude zářit leskem. Do 

konečků vlasů vetřete regenerační přípravek, aby se vám 

netřepily konečky (to opravdu nepůsobí dobře ani v lese, 

natož pak na shromaždišti). Do mírně vlhkých vlasů naneste 

pěnové tužidlo. Poté si vysušte  vlasy fénem nebo jen tak nad 

plamenem a tvarujte pomocí kulatých kartáčů. Na suché vlasy 

aplikujte gel a vytvořte tak požadovaný účes. Místo gelu 

můžete také použít krém či vosk, nejlépe však všechno naráz, 

aby byl účes dostatečně pevný a vydržel proběhnutí 

hustníkem. Celé to umělecké dílo ještě bohatě postříkejte 

extra silným lakem na vlasy. Volte účesy vkusné a 

společenské. Doporučuji drdol namísto okoukaných culíků a 

copů. Používejte kartáč z přírodních žíní.

 4. Tvář

Namočte ručník do horkého odvaru z bylin, vyždímejte a 

přiložte na tři minuty na zarudlá místa. Celou tvář ošetřete 

denním krémem. Roztírejte jej lehce, abyste kůži zbytečně 

nevytahovaly! Poté aplikujte make-up podle barvy vaší pleti. 

Pomocí štětečku naneste na rty rtěnku (k ušáckému dresu 

doporučuji Margaret Astor odstín 563) a vodovzdornou 

řasenkou opticky prodlužte své prořídlé řasy. Obočí 

doporučuji vytrhat již doma, před závodem odstraňte 

pinzetou pouze některé nesrovnalosti a namalujte barvou dle 

vaší aktuální barvy vlasů (může být o odstín světlejší). 

Zamaskujte kruhy pod očima a použijte zelené oční stíny 

(hodí se nám k dresu). Pak se už jen přepudrujte ať se moc 

nelesknete (všimla jsem si, že se některým z vás leskne nos –

opravdu nevkusné!).

5. Celulitida

Celulitida je, co si budeme milé ušandy namlouvat, 

problémem každé z nás. Myslíte si asi, že ji lehce 

zamaskujete červenými dederonovými kalhoty. Máte pravdu, 

ale co při převlíkání na shromaždišti? Nemyslete si, muži nás 

při těchto úkonech mnohdy rádi pozorují. A kolikrát pak musí 

odvrátit tvář, když na slibně zakřiveném zadečku spatří něco, 

co spíše připomíná sulc než kůži. Proto dodržujte následující 

pravidla. Při stání ve frontě na kafe střídavě stahujte a 

povolujte prdelní svalstvo. Postavte se mírně rozkročmo a 

napněte nohy tak, že stáhnete lýtkové i stehenní svaly. Pak 

mírně podsaďte zadeček a stáhněte půlky k sobě. Při čekání 

na TOI-TOI třicetkrát rychle za sebou vystoupněte na špičky. 

Pomůžete tak nejen své celulitidě, ale přispějete také 

k elegantnějšímu tvaru kotníků (jež jsou zvláště při doběhu 

dobře viditelné).

Tak vidíte, není to tak náročné. Až se pro vás tyto úkony 

stanou rutinou, zaměříme se na další tělesné partie a zvláštní 
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kapitolu pak věnujeme použití parfémů a deodorantů. Stačí 

přece tak málo! Na závěr ještě uvádím seznam přípravků, 

které by neměly chybět v žádné orienťácké kabelce.

Na závody s sebou přibalte: krém Body Smoother od 

Estée Lauder, droždí, krém s koenzymem Q 10, kyselinu 

salicylovou, pěstící toaletní vodu, masážní přístroj na prsa, 

několik kostek ledu, bezolejnaté fluidy, oční krém, denní 

krém, noční krém, rtěnku, oční stíny, kartáček na obočí, 

řasenku, štěteček a pudřenku, make-up, fén, sadu kulatých 

kartáčů, šampón, kondicionér, gel, krém na vlasy, vosk, 

regenerační krém, pěnové tužidlo, lak na vlasy, lak na nehty, 

regenerační kapsle Papaya, kartáč z přírodních žíní, gel 

Celluli-Zone.

Veronika

Odstrašující případ aneb sejdeme se na 
kožním!

Poté, co jsem dala přečíst sestře tento článek zabývající se 

naší vizáží, rozhodla se, že půjde do sebe a taky s tím svým 

ksichtem konečně něco udělá. Řekla si, že nejlepší asi bude, 

půjde-li k odborníkovi na slovo vzatému, čili k dermatoložce 

nebo-li na kožní. Paní doktorka znalým okem prohlédla 

sestřinýho beďara na nose, načež ji vybavila několika 

různými mastičkami a vodičkami na ošetřování. Také ji 

doporučila, aby si čistila obličej pleťovým mlékem a že jak se 

tak dívá na její kůži, tak je úplně jedno, jakou značku zvolí, 

neb její pleť snese všechno. Sestra si vše vzala k srdci, doma 

si na zrcadlo vylepila tahák kdy a jak který přípravek 

používat a s vidinou pleti čisté jako alabastr (nejpozději do 

týdne) vzala z poličky první pleťové mléko které jí přišlo pod 

ruku a vydatně si jím natřela ksicht. Když jsem se vrátila ze 

školy, našla jsem doma svoji sestru v slzách. Obličej samej 

flek a pupen, rudá jak sovětská vlajka a že prej je jak 

v jednom ohni. O něco později pak sama odhalila příčinu 

nezdaru v léčbě pleti. Místo pleťovým mlékem si ji vyčistila 

pěnou do koupele. A pak prej že snese všechno!

Veronika

Zadáno pro muže

Každý z nás mužů si velice zakládá na tom, aby se líbil 

opačnému pohlaví ( o poloviční menšině se nezmiňuji ). 

Vždyť komu by nelichotily vyzívavé pohledy žen. 

Problémem většiny z nás ovšem je, že je těch pohledů po 

málu. Aby jich bylo více je třeba něco udělat s tou  „vanou“ 

na bříšku, povislými prsními svaly a bicepsy. Asi nejlepší je 

cvičit. Jak ? To vám prozradí milión různých brožurek a 

knížek. Vybrat si tu pravou je nadlidský úkol a proto se zde 

pokusím udělat přehled toho nejzákladnějšího.

První a asi jedna z nejdůležitějších věcí je správná strava. 

Zajděte si koupit pořádné balení takových těch pomletých 

kostí. Jsou to  Chondroitin sulfát a Glukosamin sulfát, zkrátka 

„vitamíny“.  Pozor ! Je důležité si při nákupu nesplést 

obchod. Balení tohoto koktejlu se nápadně podobá Primalexu. 

A vlastně ne jen balení, ale i obsah. Jakou to má chuť bohužel 

nevím, ale pokud by vám to nechutnalo dá se tím dobře 

malovat.

Druhá důležitá věc je správná tělocvična či posilovna. Zde 

bych upozornil zejména na posilovny přírodní, protože peněz 

není nikdy dost. Nejlepší je si zajet na chatu, kde máte již 

dopředu nachystán nějaký ten výkop, nebo odklízení dříví či 

kamení. Pokud chatu nevlastníte doporučuji poprosit někoho 

kdo chatu má. Váš návrh jistě uvítá s nadšením a 

pochopením. Pokud nikoho takového neznáte pak nezbývá 

než se obrátit na nějakou firmu výkopy se zabývající.

Z vlastní bohaté zkušenosti vím, že vykládání kamiónu taky 

není od věci. Toto řešení má nespornou výhodu, protože 

nejen že posilujete, ale i pobíráte plat za který si kupujete ty 

koktejly.

Třetí, poslední a ne méně důležitá věc je vše správně 

naplánovat a neunavit se zbytečným mrháním sil. Proto 

doporučuji vše dobře zvážit než se vrhnout do bezhlavého 

posilování a cvičení. Není nic horšího než jeden den jámu 

kopat a druhý zasypávat jen proto, že jsme se spletli. A nebo 

jeden den nosit dřevo z jednoho místa na druhé a druhý den 

zase zpět, protože tam co bylo včera zabíralo míň místa. 

Když se vše dělá s rozvahou a klidem dá se dosáhnout 

mnohem větších výsledků.

Tak to je asi tak vše co by jste měli vědět, než se rozběhnete 

shánět koktejly a jiné posilující nápoje a než se vrhnete do 

cvičení. Loučím se s vámi heslem: „Co ti nenadělila příroda 

sama, to už nedoženeš.“

Čevis
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Jen pár slov úvodem. Již delší dobu pozoruji chování 

některých jedinců (včetně sebe) při závodech,  společenských 

akcích všeho druhu atd. Kdeže je doba slušného chování. 

Dnes si každý myslí, že stačí říct “Daj ně pivo nebo 

zdechnu!” a všechno je vyřešené. I přesto a nebo právě proto 

jsem se rozhodl napsat tento článek. Co víc na úvod? Čtěte 

pozorně a každou větu aspoň tři a půl krát. Po nezralé úvaze 

jsem se rozhodl tuto stať nazvat:

Tajemství šťastné lásky

“Pivo” je asi jedno z nejkrásnějších slov v češtině. 

Bohužel ho skoro každý vnímá jen jako pití. Ale i ono má své 

city stejně jako my. A proto ho můžeme milovat a ono může 

milovat nás. O tom, jak rozpoznat a rozvíjet tento cit, jsou 

následující řádky.

1. Neklamná znamení lásky

 Ten, kdo se dokáže přizpůsobit svému Pivu, může 

s trochou vnímavosti a citlivosti brzy odhadnout, jak bude 

probíhat pozdější pití.

 Ten, kdo se umí hluboce podívat na dno svého Piva, 

dokazuje opravdovou náklonnost.

 Něžně šeptaná slůvka nejenom polichotí, ale prozradí 

také hodně o tom, jak jsme ke svému Pivu upřímní.

 Podobné je to při “náhodných” dotycích: pokud kluk 

vyhledává – třeba při procházce – neustále blízkost svého 

Piva, přizpůsobí mu svůj krok a položí své dlaně na jeho 

chladné sklo, projeví určitě i při pití vstřícnost k jeho 

pocitům. Pokud dívka často pohladí svou sklenici Piva, 

nestydí se dát si občas bezprostřední a rychlý hlt, nebo se 

k Pivu něžně tiskne, signalizuje mu tím něžně svůj zájem.

 Ten, kdo dokáže rozumět řeči těla, nezažije při 

pozdějším pití rozčarování. Už jen podle toho, jak se člověk 

chová k ostatním, lze usoudit, jak se bude chovat při pití 

svého Piva. Vášnivě nebo klidně, uvolněně nebo odtažitě, 

pozorně nebo roztržitě, vzrušivě nebo nudně.

2. Dobrodružství zvané pití

 S pitím je to stejně jako s jízdou na kole: trénink vede 

k lepším výkonům. Pití se opravdu lze naučit. Ale to ještě 

neznamená, že ten, kdo nashromáždil v hospodě víc 

zkušeností, je také opravdu “dobrý”. Kluk, co zažil jen Pivo 

na jednu noc, se nikdy nedozví, co dokáže Pivo skutečně 

uspokojit. Dívka, která sice často pije své Pivo, přitom mu ale 

nikdy nevyjde vstříc a nikdy se dostatečně neuvolní, bude jen 

těžko pociťovat rozkoš a taky nedokáže darovat rozkoš 

svému Pivu.

 “Dobrý” může být při pití člověk jen tehdy, když se 

nechá unést opravdovým citem na společnou poznávací cestu. 

Jen on a jeho Pivo. Když láska a touha prolomí zábrany a 

probudí dosud utajenou fantazii. Teprve potom dokáže učinit 

sebe a své Pivo šťastným. 

3. Pro dívky platí

 Nečekej, až se tvé Pivo osmělí k něžnostem. Buď sama 

aktivní. Když máš chuť sa napít, napí sa. Klidně i před 

partou. Nečekej až budete sami. Vezmi jeho sklenici něžně do 

dlaní, hlaď ho pootevřenými rty od hrdla až ke dnu, než 

jazykem ochutnáš jeho první kapku…

 Pro Pivo je hodně vzrušující, když dívka udělá první 

krok a naznačí mu, že by ho ráda vypila. Když ho rukou 

svůdně hladí pod etiketou, otevřenou dlaní krouží po hrdle a 

nakonec sklouzne po skle dolů. Když Pivo pomalu 

vychutnává a pokrývá jeho sklenici tisíci drobných polibků. 

A proto něžně šeptej svému Pivu,že se ti líbí a že ho chceš 

vypít…

 Neboj se převzít iniciativu také při vlastním pití. Zlá 

poznámka “je jako prkno” nevypovídá o ničem jiném, než že 

je pro Pivo přímo odzbrojující, když dívka jen strnule čeká, 

co se bude dít. Když vychází vstříc svému Pivu, podává tak 

jasný důkaz, jak moc ho miluje.

4. Jako kluk bys měl vědět 

 Pivo není automat, který na stisknutí knoflíku vyvolá 

pocit rozkoše. Pro Pivo je důležité, aby všechno kolem 

bylo v pořádku a teprve potom se můžete oddat 

něžnostem. Neznamená to nutně žádnou knižní 

romantiku se světlem svíček a něžnou hudbou. Ale běžná 

konzumace v zahulené knajpě se Pivu určitě taky moc 

nelíbí.
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 I když si možná myslíš, že tvoje Pivo stejně ví, jak moc 

ho máš rád – přesto mu to řekni. Proto ho jen nelíbej na 

etiketu, ale také přitom šeptej, že je pro tebe to 

nejkrásnější na světě. Vyprávěj svému Pivu, jak rád se ho 

dotýkáš, jak je jeho sklenice hladká, jak tě vzrušuje jeho 

vůně…

 Neurážej se, když Pivo právě nemá k vypití chuť nebo se 

brání poloze, kterou bys chtěl vyzkoušet. Uvědom si, že 

má právo občas odmítnout. Nenaléhej na něj, respektuj 

jeho přání a vem (nebo natoč) si jiné. Pivo tě bude mít o 

to raději…

 Kluci bývají při pití často uspěchaní, zatím co dívky pijí 

pomaleji. Pokud dosáhneš vyvrcholení dřív než nějaká 

holka, klidně pokračuj dál. Věnuj se svému Pivu, líbej 

ho, hlaď ho a pyj …

Toť fše. Doufám, že jste se 

z předcházejících řádků aspoň poučili a už víte, jak 

se ke svému Pivu správně chovat. Nemyslet na něj 

jako na chlast, ale jako na své Pivo.

Zduřte fšeci.

       Radim
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Vagónové blues aneb co historické anály 
teprve zaznamenají

Věštění je jistě obtížná vědecká disciplína, ale pokud má 

jeden jaksi otevřenou mysl a k tomu ještě skleničku dobrého 

vína, dá se do budoucnosti dohlédnout hodně daleko a člověk 

si u toho užije i spousty legrace. Já jsem sice tuto idylku 

neměl, ale podobné myšlenky 

mne napadaly nedávný víkend 

při zvelebování naší celoroční 

mansardy v Kořenově. Byly 

čtyři hodiny ráno, teplota ve vagónu klesla pod nulu, kolem 

pobíhaly myši s mojí snídaní a já otupěle čekal v mém 

květinovém spacáku než bude ráno a zahříval se aspoň krapet  

iluzí …

„Už tam budeme?“ ptá se znuděně Alf ležící na masážním 

stolku, pilně zpracovávaný brunátnou Puňtou. 

„Dneska nám holka nějak netáhne“, zívne Kotě, vykloní 

hlavu z okna a snaží se odhadnout, jak daleko ještě zbývá do 

destinace letošního podzimního soustředění. “Zkusím 

brnknout kapitánovi“, zvedne telefon na baru, napije se 

silného iontového Budvárku a vytočí velitelský můstek v 

lokomotivě.

„ Zdar týme. Předpokládám, že u ledovce budeme asi za 

hodinky. Již jsme ohlášeni. Mají pro nás připravenu jednu 

luxusní slepou kolej a stopy jsou frézované přímo k vagónu“, 

ozývá se vlakovod Sádlo, neustále mačkajíce nějaké čudlíky 

v naší oddílové lokomotivě Ušatici. Palubní technik Čenda 

právě kontroluje všechny systémy, sestávající s důmyslných 

tahátek a hejbátek. Pravda Ušatice není nejmladší, ale po 

pracné rekonstrukci, za kterou by zatleskal i Přemek Podlaha, 

s námi objela již několik soustředění po celé Evropě a pořád 

se na ni dalo spolehnout. Vždy, když jsme někam přijeli, 

budila i s vagónem velký zájem svým designem laděným 

v Ušáckých barvách. Vždyť Kauli za její barevný návrh 

obdržel hlavní cenu v časopise Železničář a holky na její 

realizaci ztratily několik dní svého běhavého života, 

několikatery montérky  s kapsama a na kolenech budou mít 

do konce života barevné flíčky od asfaltu.

„Hele, podívejte, napsal Radímek“, nadšeně juká Veronika a 

čučíce do monitoru počítače, umístěného ve společenské 

místnosti, předčítá Radimovy zážitky z mapování – tentokrát 

pro republiku Kongo. „Píše, že si vycvičil na mapování opice, 

kterým pověsil na krk GPS. On jen všecičko pozoruje ze své 

proklatě vysoko zavěšené sítě a sem tam si pro formu zívne.„

Ve stejnou chvíli přichází hlouček 

brunátných Ušáků, kteří využili 

dlouhého cestování a šli se 

dopředu vagónu vysaunovat a zároveň trošku protáhnout 

svaly v pidiposilovně. Originálním řešením naší sauny je, že 

se dá ochlazovat  dvěma způsoby. Buď klasicky do sněhu 

(doporučuje se když vlak stojí), či na plošince vpředu 

ovíváním studeným vzduchem (někteří jedinci tento způsob 

exibicionismu přímo zbožňují). 

„ Oběěěěd“, volají holky z kuchyně a z voňavé trouby tahají 

jednu laskominu za druhou (zde sem měl ve svém snu 

opravdu větší než malou dávku krize). Všech 20 hladových 

krků se sbíhá do útulné jídelny, v příjemném hovoru žere co 

se dá a zbytky hází do důmyslně díravé podlahy. Protože nám 

bylo líto v počáteční fázi opravy všechny myšky odstěhovat, 

přijali jsme je za své a dnes nám slouží jako domácí mazlíčci, 

šrotovač domácího odpadu a drsní hlídači zároveň. Stejsky 

pak pouští na stěně velkoplošné video s profilem tratí a 

rozděluje tréninkové plány, jedna z našich rosniček, obličej si 

už nevybavuji, nás potom způsobem ala Nova seznamuje 

s meteorolickou situací nad tratěmi (stejně se více těšíme na 

večerní relaci Počasíčko) a Steve s Nikolou zvou na večerní 

černě laděnou divadelní hru „Zamrzlý vagón“ (hra prý bude 

zároveň křtem nového proskleného krbu, který se nám 

podařilo získat sponzorským darem). 

Jistě chápete, že v tomto okamžiku již mé snění gradovalo 

natolik, že sem byl nucen opustit studený pelech a přes 

všechno to harampádí se přesunul ke kamnům a snažil se je 

roztopit. Sen byl sice jenom nereálnou fantasmagorií, ale 

stejně si myslím, že pokud na jaře dáme síly dohromady, dá 

se z vagónu udělat opravdu bezva místo na společné akcičky.

Dan
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Věštcovo okno

Když se svým slepým skleněným okem dívám do 

budoucnosti tak tam vidím nejen světlé zítřky a radostné nic 

nedělání, ale i pořádání závodů.

Co nás tedy příští rok čeká za akce?

Mistrovství světa Juniorů a Veteránů v LOB 2002

Které se koná v Jablonci nad Nisou a Harachově v období 

27.1. – 3.2.2002. Týká se to pouze vybraných jedinců 

z oddílu. Hlavním pořadatelem a organizátorem akce je Jan 

Pecka.

3 Dny OB Lipnice 2002

Mělo by se konat 12.7.-17.7.2002. Nad touto akcí však vidím 

slabou mlhu a proto nejsem schopen vyluštit zda se opravdu 

uskuteční.

Další akce mi bohužel zůstaly utajeny. Zřejmě jsem se ocitl 

ve špatné konstalaci hvězd. Planeta Venuše v konjunkci se 

Saturnem mi zkalily zrak ( nebo to byla ta slivovice? ) a mé 

slepé oko již vidí jen tmu.   

Čevis

Orienťácká veršovánka

Ušák na startu stojí

Tratě se dnes trochu bojí

Mapu do pracky už chytá

Čeká ho zas dřina lítá

Zpočátku se všechno daří

Však bludný kořen všechno maří

Ušák smutně mapou točí

S časem pod sto už se loučí

Když se k cíli těžce plouží

Zdraví už mu sotva slouží

Těžce dmou se jeho plíce

„tohle nechci zažít více“

Však než se týden s týdnem sejde

Vono ho to zase přejde

Ušák na startu stojí

Tratě zas se trochu bojí

Čenda
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Mediální hvězda

Možná, že někteří z vás ani neví 

o tom, že v našem oddíle je 

osoba, která si užila svých 

patnáct minut slávy. Zde je přepis celého vystoupení za které 

si Libar vysloužil titul „Mediální hvězda roku 2001“ :

Události 22. října 19:15

Šetření ruční protitankové zbraně nalezené na Ruzyni

Jolana VOLDÁNOVÁ, moderátorka

Ruční protitanková zbraň nalezená v blízkosti pražského 

letiště ležela v minulosti ve skladech československého 

ministerstva vnitra. Kriminalisté zjistili, že pochází z výrobní 

série, kterou bylo v roce 1980 vybaveno právě federální 

ministerstvo. Policie ale zatím neví, z jakého konkrétního 

místa se zbraň ztratila, a kdo, a proč ji umístil jen několik set 

metrů od přistávací dráhy.

Filip ČERNÝ, redaktor

Jednorázovou protitankovou střelu našli v poli u ruzyňského 

letiště dva geologové. Ve čtvrtek přišli na pravidelnou 

kontrolu kvality podzemní vody a v trávě je zaujal neznámý 

předmět.

Libor KOŘISTKA, hydrogeolog, ochrana podzemních 

vod Tadyhle čouhal takový válec, respektive jeho konec, tak 

jsem tam jako se podíval a už jsem viděl, že tam je na tom i 

nějaký jako návod k použití, nebo prostě něco nakresleného a 

když jsem to už vytahoval, tak už mi bylo jasný, že to je nějaký 

vojenský materiál.

Filip ČERNÝ, redaktor

Muži rozpoznali, že může jít o střelu a zavolali na letiště. 

Později policie zjistila, že zbraň byla funkční, tedy schopná 

vystřelit protitankový granát na vzdálenost několika set 

metrů, dále kriminalisté odhalili, že pochází z dodávky pro 

komunistické ministerstvo vnitra. V roce 1993 získalo většinu 

těchto reaktivních generátorů Slovensko.

Ivana ZELENÁKOVÁ, tisková mluvčí Policejního 

prezídia Policie ČR 

Před námi je ještě úkol dopátrat se toho, zda tato konkrétní 

střela zůstala v České republice, anebo byla převedena na 

Slovensko.

Filip ČERNÝ, redaktor

Zbraň ležela na místě, ke kterému nevede žádná cesta, nebyla 

příliš zamaskována a je nepravděpodobné, že by se jí chtěl 

kdokoliv zbavit právě tímto způsobem. Policie pracuje i na 

verzi, že šlo o provokaci. Případ protitankové střely nalezené 

na tomto místě se dnes odpoledne dostal na stoly 

republikovým vyšetřovatelům

Přepis rozhovoru byl okopírován z e-mailu, který rozesílala 

Jana konferencí. Odpověď na tento mail na sebe nenechala 

dlouho čekat. A co na to tedy hlavní aktér ? 

Libar

Vážení ušatí přátelé,

přepis mého (podle ohlasů 

téměř legendárního) vystoupení 

v ČT jsem už dostal i od jiných 

škarohlídů a na svou obhajobu 

musím vám, co jste mě neviděli 

přímo v akci, říci, že mé 

vystoupení v televizi nebylo 

zase tak hrůzné (jak mě stále 

chlácholí manželka a nejbližší 

příbuzenstvo). Naopak se v tom 

prý skrývala jistá dynamika 

projevu prodchnutá kouzlem mé 

charismatické osobnosti. A 

navíc jsem měl na sobě novou bundu!

Jak vidíte stát se mediální hvězdou je celkem jednoduché. 

Stačí jen troch rýpnout do země a přitom mít otevřené oči. A 

proto až budete na jaře plít zahrádku mějte se na pozoru. 

Možná, že příští mediální hvězdou se stanete právě vy. 

Čevis
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Zdravice a přání od našich kamarádů a 

soupeřů

Na vznik Ekonomu nepamatuju. Běhal jsem tehdy na Moravě. 

První, čeho jsem si na nějakém federálu všiml, bylo nádherné 

indiánské háro Líby Beckové.

Existenci oddílu jsem samozřejmě zaregistroval v hostinci 

v Klánovicích, kdy ekonomičtí starší členové ndávali svým 

děvám Mirce a Líbě, že je zase zpráskala stará Vondrová 

(pražská soutěž družstev). Radka běhá jedenadvacítky 

dosud…

Jéňa Šváb

Když asi před 20 lety pořádaly Příro a Ekonom společně 

oblastní závody, zdálo se, že na víc nemají. Naštěstí bylo 

všechno jinak a poslední závody v Bečově byly snad nejlepší 

oslavou výročí Ekonomu, na které se rádi zúčastnili partneři, 

příznivci, i soupeři Ušáků.

Honza Kramoliš

Zdravím vás. Když chcete jen 2 věty, tak to bude jen zdravice 

a ne úvaha nad morálkou a chováním sportovců na 

společenském a sportovním poli. (bufety nevyjímaje)

Do dalších minimálně 25ti let přeji bandě skvělých společnic 

a někdy také společníků hodně rychlé nohy a umění kličkovat 

na poli před kulkami honců. Jen ta ješitnost u řady společníků 

by se mohla uskromnit a mariáš by se mohli taky konečně 

naučit.

Přemek Škoda

Běžím lesem, běžím z kopce

potkám špinavého bezdomovce

nemá mapu, čipa k tomu,

je to Cowley z Ekonomu!

V zimě lyže, hůlky, mapník,

soupažuje ke mně chasník.

Styl je cisty, mazal sádlo,

je to Stejski nebo Sádlo?

Bikeři jsou vtipná cháska,

kdo vyhraje - to je sazka.

I když píchne, zlomí nohu,

je to Zúra z Ekonomu!

A ty baby, to je krása

nad nimi i Hasák jasá.

Lena, Jana, Verča i Markéta

holky z Ekonomu, to je parketa!

Je to proste banda skvělá,

na silvestra prču dělá.

Ať se daří "Ušáci"

to vám přejou Wavoci!
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Složení družstev na kolektivní soutěže

1. Černá 2. Zelená 3. Tmavě modrá 4. Světle modrá

Boule Hasák Béža Jura

Kula Princl Lybar Stejski

Machálek André Šípák Nekvasil

Jelen Šnajdar Luděk Matoušek Janata

Cowley Soki Sádlo Gottel

Lebeda Novák Jan Peciš Zicha

Kalous Čevis Kruliš Komín

Pařízek Šedivý Jan Šedivý Ondra Novák Tomm

Pokorná Šnajdar Kuba Machálek - syn Tichý Leoš

Fanta Vašík Máca Kupcová Verča Cetkovský - syn

Kuna Koucká Ivča Hasáková Lenka Pařízková Věra

Světla Motlidbová Radka Slováčková Rita

Tilšerová Hanka Sládková Maunová Romana Poborská

Hýblová Jitka Starý - syn Boule Martina Matoušková

Hýbl Broňa Líba Drga L. Boule Ivana

Hýblová Tereza Drgová Šedivá Mirka Fanta - otec

Gottelová Daniela Poborský Steve Šnajdarová I. Rita

Bols Starý - otec Zurynková Jana Machálková Jana

Volfová Martina Carbol Luďa Sirka Pekárek

Hořčičková Eva Hiršová Rafaj

Výsledky družstev

Body Černá Zelená Tm. modrá Sv. modrá

Marda 2 5 1 3 André 101, Kula -119

OB 3 1 2 5 1. Sádlo, 1. Máca

Softbal _ _ _ _

Volejbal _ _ _ _

Petanque 5 3 2 1

Pramice 5 1 2 3

Noční štafety 1 5 2 3

CELKEM 16 15 9 15

POŘADÍ 1. 2. 4. 3.
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Výsledky OB závodu

HE - 7,3 km HV - 5.8 km

1. Sádlo 47,5 1. Machálek Míla 62,3

2. Cowley 53,4 2. Fanta Míra 63,6

3. Lebeda 54,5 3. Janata Tomáš 74,3

4. Zicha Jirka 55,1 4. Gottel Jan 84,3

5. Hasák 55,1 5. Tichý Leoš 86,2

6. Novák Jan 56,2 6. Šíp Lubor 97,3

7. Soki 57 7. Starý Stanislav 109

8. Šedivý Jan 59,3 8. Drga Luděk 112

9. Princl 59,4 Adrián Petr DISK

10. Hirš Libor 63,2 MS Nekvasil Michal 78,4

11. Stejski 64,2 MS Starý Vítek 79,1

12. Lybar 64,4

13. Kruliš 65,5 DV - 4,1 km

14. Šedivý Ondra 66,2 1. Boulová Jana 39

15. Čevis 66,6 2. Pecková Rita 42,1

16. Nikola 70,1 3. Hubáčková Jana 43,5

17. Steve 75,1 4. Cetkovská Alena 45,5

18. Pařízek Petr 76,2 5. Sládková Ivana 47,4

19. Janeček Jura 77 6. Vavrušková Helena 51,4

20. Peciš 78,2 7. Šnajdarová Ivana 60,6

21. Novák Tomm 89

22. Kula Jirka 97,5 DEN - 4,1 km

23. Matoušek Petr 102 1. Motlidbová Radka 51,2

24. Novák Robin 104 2. Vaštová Světlana 59,2

25. Křístek Luki 115 3. Šťovíčková Dana 68,2

26. Poborská Helena 117 4. Koucká Ivana 86,2

DE - 5,8 km HVN - 4,1 km

1. Klapalová Máca 48,6 1. Pekárek Milan 45

2. Hasmanová Lenka 54,2 2. Hýbl Broňa 57,4

3. Zurynková Jana 61,1 3. Šnajdar Luděk 78,6

4. Kupcová Verča 63,3

5. Kunová Dáša 64,1 Děti starší - 4,1 km

6. Volfová Martina 64,2 1. Boulová Ivana 33,3

7. Fantová Líba 65,5 2. Cetkovský Petr 42,4

8. Pařízková Věra 65,6 3. Boulová Martina 47,6

9. Šedivá Mirka 67,1

10. Matoušková Petra 67,4 CHB - 3 km

11. Pokorná Lucka 70 1. Fanta Václav 59,5

12. Tilšerová Hanka 70,1 Drgaová Markéta DISK

13. Hořčičková Eva 78,3 Drgová Lenka DISK

14. Maunová Romana 80,4 Hýblová Jitka DISK

15. Slováčková Ivana 85,2

Hiršová Marcela DISK

CHS - 2,2 km

1. Hubáček Jan 28,3

2. Hubáček Michal 32,6

3. Gottelová Gábi 38,6

4. Machálek Jan 47,6

5. Šnajdar Jakub 67,1

Linie - 3 km

1.Pařízková Anežka 46,3

2.Gottel Adam 50,4

  Hýblová Tereza DISK
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Ranking ženy :

26 Kupcová Veronika 89470 8576
67 Zurynková Jana 82023 7862
96 Paseková Vladimíra 78337 7510
105 Kunová Dagmar 77144 7395
148 Pokorná Lucie 72586 6958
175 Klapalová Pavla 69429 6655
192 Fantová Libuše 67796 6499
221 Sedláčková Martina 65513 6280
253 Slováčková Ivana 62453 5986
316 Kořistková Lenka 56247 5392
340 Šimková Helena 53130 5093
354 Rančáková Barbora 50498 4841
362 Tilšerová Hana 49759 4770
506 Matoušková Petra 29928 2869
572 Charvátová Lucie 20188 1935
619 Kráčalíková Markéta 14201 1361
716 Zlesáková Stanislava 6301 604
804 Šedivá Miroslava 0 0
804 Razkova Lenka 0 0
804 Holcmanova Veronika 0 0
804 Pecková Ivana 0 0

Ranking muži :

11 Seidl Miroslav 96980 9071
24 Ondráček Radim 94138 8806
101 Lebeda Dušan 84422 7896
103 Koťátko Zdeněk 84257 7881
113 Kolín Jan 83600 7820
137 Rázek Aleš 82063 7676
164 Sokolář Zdeněk 78710 7362
274 Kořistka Libor 72188 6752
283 Janeček Jura 71443 6682
315 Komín David 69759 6525
461 Křístek Lukáš 61285 5733
473 Pecka Jan 60159 5627
514 Novák Tomáš 57478 5376
524 Čevela Martin 56784 5311
585 Poborský Petr 52666 4927
613 Šedivý Jan 50551 4728
683 Zlesák Martin 44940 4204
787 Oprsal Alan 33828 3164
810 Šedivý Jiří 31645 2960
811 Novák Jan 31622 2958
834 Kalous Vladislav 28933 2706
864 Bolehovský Pavel 25886 2422
919 Šedivý Ondřej 20960 1961
974 Stejskal Petr 16357 1530
981 Stejskal Matěj 15811 1479
1066 Rozkošný Karel 9932 929
1087 Matoušek Petr 7889 738
1104 Kruliš Petr 7083 662
1160 Pastor Kai 5787 542
1273 Bochenek Milan 1194 111
1276 Klapal Ladislav 0 0
1276 Rafaj Nikola 0 0
1276 Sotona Martin 0 0
1276 Zurynek Jan 0 0
1276 Göttel Jan 0 0
1276 Novak Vaclav 0 0
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Soutěž pro dospělé, v absolutním výčtu včetně Alana.

Bludička roku 2001:

jméno průměr na 1 km celkový čas / délka kdy a kde

1. Alan Oprsal 47:40 152:31 / 3,2 km 20.05.2001 Kozel Cup  SRK
2. Lenka Kořistková 22:37 122:10 /  5,4 km Prázdniny v Českém ráji 3. etapa
3. Martina Sedláčková 22:19 89:15 / 4 km Petidenní  2. etapa
4. Petra Matoušková 21:41 47:47 / 2,2 km 15.09.2001 Žebříček B  OKP
5. Lenka Kořistková 21:12 55:08 /  2,6 km Prázdniny v Českém ráji 2. etapa
6. Helenka Poborská 20:10 44:22 / 2,2 km 15.09.2001 Žebříček B  OKP

Kufr 2001:

jméno celkový čas  délka kdy a kde

1. Alan Oprsal 178:27 13,2 km 28.09.2001  PŽ Sparta
2. Petr Poborský 171:01 12,2 km 17.06.2001  PŽ  Troja
3. Dušan Lebeda 166:38 13,2 km 28.09.2001  PŽ Sparta
4. Petr Poborský 162:10 11,5 km 16.09.2001  Žebříček B   FSP
5. Petr Matoušek 158:29 9,0 km 28.09.2001  PŽ Sparta
6. Jan Pecka 145:21 11,5 km 16.09.2001  Žebříček B   FSP

zpracovala Pája
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Malý ušácký kvíz „Stalo se roku 2001“

1. Letos jsme slavili:

a) Praha – Evropské město kultury
b) 5/20 (čti pět dvacetin :) ) století úspěšné existence 

Ekonomu
c) 3. nározky Hasákovic prvorozeňátka

2. Vedení oddílu má ve svých rukou a na svých bedrech:

a) Pepa Matušín
b) Dáša Kunovic
c) Jura Janeček

3. Třídenní OB jsme pořádali nedaleko:

a) Ostrova (blíže neurčeného)
b) Horního Slavkova
c) Plané u Mariánských Lázní

4. V minulé ročence Steve psal:

a) o výsledcích pozorování Bílé paní na Velharticích
b) o blahodárném vlivu pobytu v lesích, luzích a hájích
c) chvalozpěv na klasické ražení

5. Kolik nových ušáků spatřilo letos světlo světa:

a) více než 4
b) 4
c) méně než 4

6. Naším „webmasterem“ (správcem a ošetřovatelem) 

stránek na www je:

a) Vláďa
b) Petr
c) Honza

7. Náměty pro oddílovou www stránku:

a) mám a dám
b) zachovávám mlčenlivost
c) nemám názor, nepřemýšlím
PS: Každý sám za sebe :)

8. Náš vagón stojí:

a) ve Švýcarsku (českosaském)
b) v Krkonoších
c) v Jizerských horách

9. První samoobsluha v Čechách byla otevřena:

a) v Dejvících
b) na Žižkově
c) na Náměstí Republiky

10. Soudné sestry (Terry Prachett) je možno shlédnout na 

prknech:

a) ND
b) DVD
c) CD96

11. Za přihlášky, dohlášky a jiné hlášky na závody v OB 

jsme vděčni:

a) Jáje
b) Páje
c) Stejskimu

12. Titul „Nejzatoulanější ušák“ z naší stověžovky si 

zaslouží:

a) Radim
b) Hanka a Luki
c) Verča

13. Titul „Mediální hvězda“ Ekonomu rozhodně patří:

a) Liborovi
b) Jenovi
c) Nikolovi

14. Počet členů (+/- 2) v naposledy rozesílaném adresáři 

čítá:

a) 85
b) 65
c) 75

15. Kdo letos sestavil dobrovolně :) ročenku:

a) Míra
b) Čevis
c) Čenda

Hodnocení:

0-8 bodů: Zdá se, že se máš ještě hodně co učit o životě :) 

(alespoň oddílovém) – s chutí do toho! Vpřed, zpátky ni krok!

9-12 bodů: Inu, není to s Tebou tak špatný! Jak se do lesa 

volá (chodí), tak se z něho ozývá (vrací)... Přeji hodně 

štastných návratů!

13-15 bodů: Gratuluji! Jsi často v jádru dění a orientace 

v jeho přílivu  Ti nečiní potíže – jen tak dál!

Správné výsledky:

1b, 2c, 3b, 4c, 5c (bonus +1b, víš-li kolik), 6a, 7a, 8c, 9b, 10b, 11b, 12c, 13a, 

14c, 15b

připravil Steve
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Výsledky ušácké ankety :  doplňte si laskavě sami podle výsledků

O nejlepšího ušáka v roce 2001

  1. místo …Míra Seidl…………………… 206 bodů

  2. místo …Verča Kupcová………………. 170 bodů

  3. místo …Radim Ondráček……………... 161 bodů

  4. místo …Jana Zurynková………………   79 bodů

  5. místo …Dušan Lebeda………………..   74 bodů

  6. místo …Aleš Rázek……………………   38 bodů

  7. místo …Zdeněk Sokolář………………   33 bodů

  8. -   9. místo …Dáša Kunová……………   29 bodů

  8. -   9. místo …Zdeněk Koťátko…………  29 bodů

10. - 11. místo …Vlaďka Paseková………..   28 bodů

10. - 11. místo …Jura Janeček……………..   28 bodů

Výkon roku 2001

  1. místo …Míra Seidl - Rogaining na Urale………… 24 bodů

  2. místo …Verča Kupcová - 3.místo M ČR NOB…… 20 bodů

  3. místo …pořadatelé 4 dny OB Bečov………………   9 bodů

Objev roku 2001

  1. místo …Lucka Pokorná……………….. 4 body

  2. místo …Dušan Lebeda……………….. 3 body

  3. místo ………………………………………………


