
Noční klání o MIKULÁŠŮV KUFR 

Hrádek krále Václava IV, štvrtok V. prasince L.P. MMXIX 

Všem na vědomí se dává, že klání toto ve vojích následujících provozovati se bude: 

HOLÁTKA 1: 2 km - pro dítka s podporou odrostlejších. Linie provázková zrychtována 

nebude, držeti se však všudypřítomných cest doporučeno jest 

HOLÁTKA 2: 2,5 km – pro dítka samostatnější, však cesty též provázeti je budou 

DIBLÍCI A DIBLICE: 3,5 km - cesta přiměřeně záludná 

ČERTÍCI A ČERTICE: 4,5 km - pro všechny, kterým delší noční bloudění vyhovující jest 

LUCIFEŘI A PEKELNICE: 5,5 km – pro ně zrychtována mapa jest bez některých cest a 

jiných důležitých znamení 

Úspěchy veškeré odrostlejší holoty do PRAŽSKÉHO ZIMNÍHO KLÁNÍ (PZL) zarátány budou, 

čertíci a čertice až za lucifery a pekelnicemi, anžto kratší bloudění mají. 

Kdo nechceš místo shromáždění minouti, odejeď štolou podzemní, signum „C“ a barvy pekelné až do 

„Roztyl“ či „Chodova. Od štol dráhy pekelné, překonej les temný, jehož kraj tě do místa srocení 

dovede ni rady strašidel ni značení zřízeno nebude. Mapy nastuduj předem neb les temný jest a pln 

strašidel v tento den bude a bludičky podlé tě na zcestí lákati budou. 

Věz, že cesta asi kilo metrů obnáší a v blízkosti velkého dřevěného lesního obydlí zovaném “Gizela” 

se nachází (od žáčků školy Pošepného též dojíti lze nějakých málo metrů v les). 

Zde se hlas bez prodlení o hodině XVI a minutě XXX, nejdéle však o hodině XVIII. Na reji se za 

osmdesáto tolarův zúčastniti můžeš, jsi-li dospělec či dítko odrostlejší a za čtyřiceto tolarův jsi-li dítko 

do 14 roku života. Jsi-li bohatec dle vlastního soudu na vydržování a výchovu strašidel více přispěj. 

Tomu, který se již předběžně (do půlnoci III. prasince) skrzevá ORIS přihlásil, obludy pekelné škoditi 

nebudou. Ktož zmeškal půlnoc osudnou přirážka za hlášení se na místě klání ve výši třiceto tolarův mu 

účtována bude. 

Start holátek zahájen bude zřejmě o páté hodině po poledni. 

Před lajnu startovní řaditi se můžeš, jakmile uznáš, žes řádně přihotoven – cháska pořadatelská ti zde 

počátek tvého klání sdělí. 

Věz, že přijíti musíš v čas ten, bys byl schopen se z lesů navrátiti do hodiny devatenácté a minuty 

devatenácté neb v čase tom, rejdy divoké nastanou a obludy pekelné loupiti světelné znaky počnou. 

K závodu samému nepotřebuješ nic než hlavu bystrou, nejlépe vlastní, nohy v škorně neklouzavé obuté, 

růžici větrnou, směr ukazující a laternu neb svíci jasnou a od léta páně MMXVII i vynález ďáblův na 

prstě. Protože po setmění rejdění strašidel a děsů v lesích započne, výstroj tvoje příliš od jejich lišiti by 

se neměla - pak v hvozdě temném úhona tobě nehrozí. Věz však, že účast tvá je na svévolný přěstrach a 

sejdeš-li z cest a obludy pekelné stáhnou tě do pekel, cháska pořadatelská tě hledati nebude. Naopak 

obludám předhodí každého jenž se hlásiti bude po hodině XVIII. 

K řízení klání připraveni jsou poděsové, síly temné, trollové a další cháska strašící. 

https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5501


Péčí a dobrodiním Sv. Mikuláše, pozvání toto do řeči moderní přetvořeno bylo: 

Prezentace: čtvrtek 5. 12. 2019 – 16.30 – 18.00 hod (start od 17.00 do 18.30) 
– startovní čas obdržíte na startu. 

Cíl: do 19.19 !!! Přijďte včas, abyste stihli trať oběhnout dle vlastních 
fyzických schopností a vlastního uvážení, v 19.19 začneme sbírat kontroly 

Shromaždiště: srub Gizela v Krčském lese, nebude značeno (50.0296967N, 
14.4786519E) 

Přihlášky: předem do půlnoci 3. 12. 2019 přes přihlašovací systém Oris, na místě 
v omezeném počtu do vyčerpání map 

Závod: noční, na průkazky, na kontrolách reflexní válečky a kleště, start a cíl na 
krabičku. Vezměte si čip, pokud máte, bude použit na měření času. Kdo má čip, 
odstartuje tzv. na krabičku, na konci závodu orazí cíl a pak si dojde k prezentaci vyčíst!!!! 

Terén: Krčský les – nádherný, členitý, plný porostových i vrstevnicových detailů, často se sníženou viditelností 
(tma), technicky náročný 

Tratě: 

 Holátka 1 s doprovodem (bez fáborek): cca 2 km, lehká trať (DH10), cesty;

 Holátka 2 bez doprovodu: cca 2,5 km; (lepší DH10 + DH12)

 Diblíci a Diblice: cca 3,5 km; (DH14)

 Čertíci a Čertice: cca 4,5 km; (15 let a víc - bude započítáno do PZL, hodnoceno bude až za 
kategorií Lucifeři a pekelnice)

 Lucifeři a Pekelnice: cca 5,5 km (bude započítáno do PZL; upravená mapa – bez některých 
významných orientačních bodů (cesty atd.)

Startovné: 40,- Kč pro kategorie Holátka 1, Holátka 2, Diblíci a Diblice; 80,- Kč pro kategorie Čertíci a 
Čertice, Lucifeři a Pekelnice; při přihlášení na místě bude startovné zvýšeno o 30,- Kč 

Převlékání: pouze venkovní, případně přístřešek vedle srubu Gizela 

Upozornění: Start na vlastní nebezpečí. 

Ředitel závodu a dotazy: Eliška Chrzová (chrzovae@gmail.com) 

Stavitel tratí: Martin Šimša 

https://www.google.com/maps/place/Srub+Gizela/@50.0297441,14.4768138,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x470b922cbdde7351:0x8c8aed5cf44e741!8m2!3d50.0297441!4d14.4790025
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5501
mailto:chrzovae@gmail.com

