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odjezd:  13.11. 2015 (pátek) v 17 hod. od klubovny 
 

místo:  viz. obrázek (40km/50´) 
 

ubytování: nutný vlastní spacák, na 

postelích, sociální zařízení společné; stolní 

tenis, stolní fotbal, pianino, stolní hry, míče, 

branky, wi-fi 
 

stravování: plná penze od páteční večeře po nedělní oběd; pití v restauraci si 

platí každý sám, snídaně kontinentální nebo na vidličku; obědy 

jednotné; večeře jednotná, sobotní si každý vybere z připravené nabídky; domácí 

pečené pamlsky, budou velmi vítané (předem děkuju všem ochotným maminkám, 

babičkám i jiným cukrářům  
 

doprava: os. auty, řidiči: Peremská, Kosová, Locker, Morávek, Jirčák, Bůžek, Pátek – kdybyste 

řidičové nemohli vzít své auto, dejte mi vědět; a proto prosím jednoho záložního 

rodiče, kdyby se uvolil a byl v pátek připraven na klubovně k případnému odvozu; cca 

40 km/50´ 
 

program:  

pátek – sraz u klubovny v 17 hod.; rozdělení  

do týmů 

– cesta os. auty do místa vysazení a 

začátku prologu 

– světlaprostý PROLOG = přesun 

z místa vysazení do místa ubytování; 

oblečení do terénu, včetně obutí 

s ohledem na počasí a teploty, světlo 

na cestu lesem i ke svícení na mapu; 

délka cca 3,5km; týmová hra v noční 

přírodě – další informace v příloze a na 

místě vysazení 

doporučení: (přijďte na klubovnu ve 

věcech, ve kterých se zúčastníte noční 

hry, až po hře se dostanete na 

ubytování, další nutnosti a potřebné 

věci si dej do malého osobního 

batůžku; velká taška s věcmi k pobytu 

bude odvezena na chatu a dostaneš se 

k ní až po absolvování Prologu) 

– večeře 19:30 hod. (jednotná) 

– ubytování 

– volná večerní zábava 
 

sobota – snídaně v 8:00 hod. (kontinentální i 

na vidličku) 

– týmová bojovka; doporučení: 

venkovní teplé oblečení, nebude 

potřeba se v něm rychle pohybovat, 

psací potřeby, … 

– oběd 13:00 hod. (jednotný) 

– herní odpoledne v chatě a okolí 

– večeře 18:30 hod. (jídla dle vlastní 

objednávky na vyvěšený formulář do 

pátečního večera, každý si vyberte 

z nabídky a zapište se) 

– komentovaná přehlídka trofejí za rok 

2015 (představ, poděl se slovem o své 

O-trofeje, co jsi získal na OB závodech, 

ceny, mapy, zážitky,ať i ostatní vidí, jak 

jsi dobrý,  …) 

– volná večerní zábava 
 

neděle – snídaně v 8:00 hod. (kontinentální i  

na vidličku) 

– start 00 = 10:30 hod. Mistrovství 

SRK (startovka a pokyny budou během 

soboty) 

– oběd 13:00 hod. (jednotný) 

– vyhlášení MSRK 

– odjezd (kolem 14-té hod.) 

 

berte: spacák, buzolu, mapník, věci na běhání, běhací boty, přezůvky do chaty, psací potřeby,  

hygienické potřeby, teplé věci na bojovku a teplé boty, čepici, rukavice, nepromokavou  

bundu (možná i zimní), baterku nebo jiné osvětlení na páteční přesun, kartičku pojišťovny,  

tvoje o-suvenýry z roku 2015 (fotky, mapy, diplomy, medaile...); peníze na akci i na drobné  

výdaje (limo, …); prostě zabalte se dle programu a počasí 
 

cena: 400,- Kč, bude vybíráno na akci 
 

informace: Honza Potštejnský, 732 223 337 
 

Za pořadatele sepsal a zveřejnil Honza P., prej se všickni těší 
 



 

Prolog, základní informace: 
 

 

Vážení účastníci ukončení sezóny 2015, 

Podávám informace k pátečnímu Prologu víkendové akce. V loňském roce náš oddíl SOOB 

Spartak Rychnov n. Kn., z.s. oslavil padesátileté výročí vzniku oddílu. Výročí bylo věnováno i loňské 

ukončení sezóny na Šajtavě, Zdobnické Seči. Jako jeden z mála oddílů v ČR se můžeme chlubit 

velmi bohatou historií, kterou jsme oslavili velkolepým plesem, který končil až v brzkých ranních 

hodinách v přilehlých hospůdkách. 

Z bezmála pětiset pozvaných hostů, bývalých i současných členů oddílu, se jich zůčastnilo 

přes dvěstovky. Mezi nimi i na tři desítky bývalých reprezentantů nebo medailistů ze světových či 

domácích vrcholných soutěží. Všichni nějak začínali a většina z účastníku (pozvaných) plesu právě 

v SRK. Bohužel však jen hrstka ze všech možných se měla možnost sejít na každoročním ukončení 

sezóny. Jako oddílová akce opakujícího se charakteru je v kalendáři SRK až (už) od roku 1997, kdy 

se poprvé konala v Uhřínově p. Deštnou ve velmi kalamitních sněhových podmínkách. 

 

V letošním roce – 18. ročníku – budeme opět oslavovat. 

 

Mimo jiné si letos připomínáme následující kulatiny (jen výběr): 

20 let od zahájení vysílání rádia Svobodná Evropa z Prahy 

25 let od zrušení trestu smrti v ČR 

25 let od podepsání dohody o odsunu Sovětských vojsk z tehdejších území 

Československa 

30 let od zprovoznění B trasy pražského metra 

50 let vysílání večerníčku 

85 let od premiéry prvního českého zvukového filmu Fidlovačka 

95 let od schválení české ústavy 

100 let od formulování Obecné teorie relativity Albertem Einsteinem 

110 let od první transplantace oční rohovky olomouckým primářem 

125 let od založení prvního atletického klubu AC Sparta 

125 let od dokončení stavby budovy Národního muzea 

125 let od založení České akademie věd a umění 

150 let od vydání knihy Alenka v říši divů, Lewis Caroll 

200 let od bitvy u Waterloo 

240 let od počátku pravidelného zapisování naměřených teplot v pražském Klementinu 

396 let od porážky stavovských vojsk na Bílé hoře 

600 let od upálení Mistra Jana Husa 

605 let od sestrojení Staroměstského orloje Mikulášem z Kadaně 

660 let od korunovace Karla IV. římskoněmeckým císařem 

1020 let od vyvraždění rodu Slavníkovců na Libici 

1170 let od přijetí křesťanství 14-ti českých knížat v Řezně 

… a mnoho dalších … 

např. 1 rok od první jízdy Vojty a Vítka parním vlakem, kde Mikuláš a andílek rozdávají 

čokoládu 

 

Půjde opět o výročí, o velké výročí. 

70 let od ukončení II. světové války 

 

 

 

Ovšem v pátečním podvečerním prologu proskáčeme napříč, nejen výše uvedenými výročími. 

Rozum do hrsti, chladnou hlavu a hurá “do lesa”.  

 
Jak je ten OB sport jednoduchý 

 

 

 

 

 

Honza P. 

 

 


