SOOBÍK
ANEB ZE ŽIVOTA ORIENTAČNÍHO BĚŽCE
OBČASNÍK

SOOB KRALUPY NAD VLTAVOU

5. VYDÁNÍ, BŘEZEN 2017

ZÁVODY NA JAŘE

PRAŽSKÝ POHÁR ŽACTVA I PRO
DOSPĚLÉ

11.3.2017 Jarní skály, Kost
1.4.2017 Středočeský žebříček
2.4.2017 Středočeský žebříček
8.4.2017 Středočeský žebříček
22.4.2017 Mistrovství Středočeské oblasti na krátké trati
8.5.2017 Středočeský žebříček
27.5.2017 Mistrovství Středočeské oblasti na klasické
trati
28.5.2017 Středočeský žebříček
Dětský oddíl : Přihlášky vždy s týdenním předstihem,
SMS 736505261 nebo kohlj@cbox.cz

10.5.2017
17.2.2017
24.5.2017
31.5.2017
7.6.2017
14.6.2017
21.6.2017

1.PPŽ
2. PPŽ
3. PPŽ
4. PPŽ
5.PPŽ
6. PPŽ
žákovské štafety

KONÁ SE KAŽDOU STŘEDU
Odjezd od Sokoláku v 16h, návrat do 20h
Přihlášky nejpozději v neděli do 16h

VÍTÁME NOVÉ ČLENY
NAŠEHO ODDÍLU
JITKU PROCHÁZKOVOU
PETRA MICHÁLKA

DNE 3.5.2017 SE KONÁ
DALŠÍ SPOLEČNÝ TRÉNINK
JAKO PŘÍPRAVA NA
PRAŽSKÝ POHÁR ŽACTVA
KDO SE UJME PŘÍPRAVY?

WEST CUP PRO VŠECHNY
LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ PRO
DĚTI I DOSPĚLÉ SE KONÁ
1. ZÁŘÍ – 3. ZÁŘÍ 2017
TĚŠÍME SE NA VAŠÍ ÚČAST
NA ZÁVODECH U NEJDKU

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍHO
SPISOVATELE ROKU 2016
*výhercem z minulé soutěže o nejlepší článek se stal Jindra Liška; článek najdete na
str. č. 3; odměna ho nemine!
* na druhém místě se umístil J. Vejražka " Jarní skály" a na třetím místě se umístila
Z. Kohlová " Lesem s pesem"
* dalšími finalisty byli V. Dobeš s poutavým vyprávění o zážitcích z HSH a
Z. Procházková s články z Bezdězu a z tréninku na Kozla
* poděkování samozřejmě patří všem, kteří články píší a taky všem, kteří se zapojili
do soutěže o nejlepšího spisovatele roku 2016

VYHLAŠUJEME
NOVOU SOUTĚŽ

NAJDI KONTROLY

LEGENDA
Podívej se na mapu,
postupuj od startu
k cíli a přiřaď k
jednotlivým
kontrolám správné
písmenko.
Správnou odpověď
pošli na adresu:
mfreyova@gmail.com

do 31.3.2017

Výherci budou
odměněni!

PŘIPRAVILA PRO
VÁS
LENKA
VEJROSTOVÁ

Vítězný článek roku 2016 : Článek číslo 14
Autor : Jindra Liška

Skalní OB v Tisé, 27. a 28.8.2016
Ten kraj bříz, jeřabin, borůvčí, vysokého kapradí a pískovcových skal byl vždy
moje srdeční záležitost. A tak, když se v Orisu objevil Skalní OB v Tisé,
okamžitě jsem se přihlásil. Pořadatelé, KOB Děčín, zmapovali Tiské a
Bürschlické stěny a v tomto skalním labyrintu uspořádali dvoudenní čtyřetapový
měřený trénink. Kvůli ochraně přírody byl omezený počet startujících, a tak se z
oddílu ještě stihl přihlásit jen Bob. A všichni co to nestihli přišli o hodně.

První etapa, Malé stěny, byla seznamovací. Tam jsme poznali, že popisek „skalní sráz, pata“ opravdu
znamená kontrolu pod skalkou, ale ta skalka je často tam na té vysoké skále.
Druhá etapa, Bürschlické stěny, byla klackovitá. Tam jsem odběhl od kontroly a najednou mapa
absolutně neodpovídala skutečnosti. A co víc, porouchala se i buzola a ukazovala nějakým naprosto
nesmyslným směrem. Teprve když jsem se vrátil ke kontrole mapa se srovnala a buzola zase začala
fungovat. Na druhý pokus už bylo všechno v pohodě.
Po druhé etapě se mě Vašek na shromaždišti ptal, kde budu spát. Já, že nevím. Prý ať s ním jedu do
kempu. Já, že bych chtěl udělat alespoň malinkatý „vandříček“ údolím Bielatal a spát budu tam, kde
padnu. A ahoj ráno. Pěšky přes obec Ostrov na vyhlídku Grenzplatte. To je jedna z nejhezčích vyhlídek
v této oblasti. Z vysoké skály shlížíte na kotlinku, kterou začíná Bielatal. V pozadí večerním sluncem
nasvícený Děčínský Sněžník a vám je jasné jak ta obec v údolí přišla ke svému jménu – uprostřed
zeleného moře, obklopený útesy pískovcový skal, vyčnívá Ostrov. A pak dál, Herkulovy sloupy a dolů
do údolí. Už je tma jako v pytli a tak nabírám směr Böhmen. Padl jsem u studánky Singeborn, kemp
Pod smrkem. Rozbaluji spacák a přemýšlím, jestli nevykonám hygienu v nedaleko šumícím potoce. Ne,
tak drsný, abych se šel umýt nebudu. Zalézám do spacáku a při pohledu na miliony hvězd usínám. Ráno
zpět do Ostrova a prolézám skalní město Volských kamenů. Nějakým řízením osudu se ocitám na
vrcholu skály a pohled do kraje mne přinutí usednout a vychutnat si nádhernou scenérii, která se přede
mnou otevřela (a sníst zbytek koláčků z domova). Sledoval jsem jak se čára Slunce sune krajem a pak
svitlo i mně. Žil jsem v bludu! Takto z výšky bych musel vidět, kdyby se Země pohybovala. Veřte mi.
Ani se nehnula. To Slunce se pohybovalo! To Slunce obíhá okolo Země!
Třetí etapa, Velké stěny, východní část, byla horolezecká. Jedna kontrola nebyla proti očekávání nahoře,
ale v mezipatře na skalním balkoně a byla docela zábava se pro ni dostat.
Čtvrtá etapa, Velké stěny, central. Touto etapou jsme se s Tiskými stěnami bohužel rozloučili. Podle
sdělení pořadatelů bylo uspořádání OB v Tisé povoleno jen jednorázově a vícekrát se už nebude
opakovat.Škoda. Ale my jsme tam na štěstí byli, my jsme to viděli a máme zážitky, na které se
nezapomíná.

TADY SE BĚHALO J

