Právě otevíráte nové vydání HUSTNÍKU , závislého to občasníku
chotěbořských orienťáků. Vychází opět po delší odmlce, protože, znáte to. Čas jsou
peníze a peněz není nikdy dost. Ale dost pláče a raději přejdu rovnou k tomu, co vás
zajímá.
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Mistrovství ČR na dlouhé trati - Doksy 30. dubna
Tady budu opravdu stručný, další se dočtete v Martinově článku. Na závod jsme
odjížděli už v pátek odpoledne autem, cestou jsme brali kluky Vítkovi v Pardubicích.
V Doksech nás přivítal tábor Termit - centrum loňských pětidenních. Po prezentaci
jsme se s Martinem ubytovali v jedné z chatek, trochu jsme se rozkoukali a šli jsme
ještě s Pavlíkem Vítkem klusat. Doběhli jsme až ke kempu Klůček a zpět okolo
"Fandovy skály" (vzpomínáte na poslední noc loni?). Při psaní popisů mě polévalo
střídavě horko a studený pot. 27 kilometrů, 570 m převýšení a 43 kontrol, to vše ve
dvou přibližně stejně dlouhých kolech myslím nepotřebuje komentáře. Po ne moc
klidné noci, kdy se před chatkou usadil jakýsi dovádivý opilec (náš spolunocležník
trenér z Ostravy si s ním snadno poradil) a divokých snech o přežití v lese nás
přivítalo krásné slunečné ráno (později se ukázalo, že šlo o nejteplejší den dubna).
Na startu kat. H 21 se sešlo 108 mužů. První kolo jsem se snažil běžet v pohodě, aby
mi zbyly síly do kola druhého. Oběhl jsem ho za 104:47. Čas nestál za mnoho, ale co
bylo horší, sil už jem neměl na rozdávání. Při probíhání do druhého kola byla
možnost dát si vlastní občerstvení. Dali jsme si s Martinem do igelitky banány a
ionťák a nechali si to umístit pod naše průkazy pro druhé kolo. Když jsem tam pak
přiběhl, ležel pod průkazem jenom banán. Hbitě jsem ho tedy oloupal a už jsem ho
do sebe ládoval. Kousek jsem popoběhl a zjistil jsem, že pořadatelé všechna
občerstvení přenesli o kus dál. Samozřejmě jsem našel i naši tašku, vyndal jsem svůj
banán, doběhl jsem ho vrátit tam, kde jsem našel ten první, vypil jsem lahev ionťáku
a s obavami vyrazil do druhého kola. To, co následovalo se snad nedá ani popsat.
Dehydratace se začala rychle projevovat křečemi v zadní straně stehen (byl bych je

alkoholik) se plně osvědčil jako kontrolor zbytků. Mnohým lezly oči z důlků už při
pohledu na Lájoše, natož do talíře na porce, které doma normálně pořádají ve třech
a ještě zbyde pro babičku.
Redakce spřáteleného občasníku HU-HU pořádala soutěž o nejlepšího
orienťáka Vysočiny. Bezva zábava. Podrobnosti čtěte v HU-HU !
Na závěr nezbývá, než zvolat:
Náčelník je naše máma !!!
Je to tu jak na zámku, ať to trvá věčně !!!
Do lesa s umytýma nohama.....
Podzim 94 aneb co nás ještě čeká
1. 10.09.
ZŽ Čechy B - Stráž pod Rálskem (DOK) - 7.závod
2. 11.09.
ZŽ Čechy B - Turnov (TUV) - 8. - poslední závod
3. 17.09.
Mistrovství ČR na klasické trati - Vidnava - VŠB Ostrava - Aleš a
Martin vyrážejí v pátek ve 14:00 z Pardubic - Zborovského
náměstí do zapadlého koutu naší vlasti prodat formu
4. 24.09.
7. závod LV - Zhoř - ZHR - jedeme vlastním Busem
5. 25.09.
pořádáme 8. závod LV - ACHP - Doubrava - očekávám hojnou
účast a svědomitý přístup
6. 01.10.
9. závod LV - JHB
7. 08.10.
Mistrovství ČR na krátké trati - Benešov - OK 24 Praha (OKP)
startují: Aleš, Karel, Martin, Petr
8. 09.10.
Mistrovství ČR družstev - Krňany - Praga Praha (PGP)
za naši oblast poběží asi Martina a Michal
9. 15.10.
10. závod LV - OSN
10. 22.10.
poslední závod LV - CHT
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