
Závěrečná zpráva ze 64. ročníku OBPH 2019 

obph.cz 

Po dlouhém zápolení s uklízením, sbíráním, sušením, vracením, počítáním, hledáním, psaním atd.           
vám všem přinášíme tolik očekávanou závěrečnou zprávu.  

 

1) Poděkování 

Na úvod bychom chtěli poděkovat. Nebýt našich partnerek, kamarádů a lidí s dobrým srdcem, tak              
bychom na sebe v Rynolticích 1. a 2. listopadu 2019 jenom smutně koukali. Velké poděkování               
náleží následujícím hrdinkám a hrdinům, kteří nám nezištně pomohli: 

Zuzka Zahrádková – nejlepší manager s ohromnou trpělivostí, vytrvalostí a zvládáním krizových           
situací. 

Johan Hannsmann a Honza “Migy” Migdau – kluci, kterým zavoláte, že jste v prd**i a oni přijedou.                
Vstávají s vámi ve 4:00, aby vám pomohli vázat překážky, lézt na skály a stromy, roznášet              
kontroly... Stručně řečeno, kluci, na které se můžete spolehnout, když jste v ouzkých!  

Lesy Stolarová – hrdinka, která s odvahou lezla a stavěla, když bylo třeba. Pomáhala v zázemí i na                 
občerstvovačce.  

Holky abecedně dle příjmení – Zuzka Hrnčířová, Anička Jachanová, Inka Jurková, Ája Migdauová,             
Káťa Štěpánková a Kája od Inky - přijely zdaleka a s úsměvem - nevíte, kde ho celou dobu braly?                  
Bravurně zvládly vše, co jsme na ně naložili (veškerý catering, startování, vyhodnocování            
výsledků,...) a na sobotní snídani se velkou měrou podílely Daniela “Danda” Prokopová a Eva              
“Dort” Nováková. 

Roznos pěších kontrol a nejen to - Evka Müllerová, Marťa a Vojta Kurkovi. 

Fotografové – Antonín Jelínek a Petr Zahrádka - děkujeme, že se jako “neorienťáci” zvládli v               
terénu najít a zvěčnit tak jedinečné momenty závodu. 

Starosta obce Rynoltice – Honza Vacek, vstřícný člověk otevřené mysli, pro kterého nebylo nic              
problém a byl flexibilní nadevše. Díky němu jsme mohli mít zázemí v Kulturním domě, domluvil               
sprchy na fotbalovém hřišti,...  

Paní ředitelka ZŠ – Kateřina Rožcová – poskytla nám prostory staré budovy ZŠ a tělocvičny, kde                
jste složili hlavy.  

Tvorba a tisk map – Alena Voborníková a David Rožek, společnost 2HHolinger – bez nich by to                 
prostě nešlo...  

Sponzorská trička a část vybavení zájezdové polní kuchyně pro catering - ALPINA.  

Všichni z vás, kteří jste nám pomáhali po závodě – s kilometry v nohách a celkovým vyčerpáním              
jste ukázali dobré srdce a obětovali svůj drahocenný čas i zbylou sílu na pomoc, bez které bychom                 

http://www.obph.cz/


na trase závodu byli ještě dnes… Stejně tak i těm, kteří pomohli uvést ZŠ i KD do původního                  
stavu... 

Také děkujeme celé řadě podporovatelů, kteří nám půjčili materiál pro závod, a to zejména: OK               
Chrastava (Káťa Kašková – OB mapy, lampiony); Petr “Pedro” Štěpán – lana; FTVS – lana a                
lampiony, Gibbon slacklines; lampiony - OK Jablonec; OK Liberec; OK Říčany; EPO, Sporticus             
(Míra Kalina), Lenka a Zbyněk Reslovi (všemožné..), Martin Mellan (laser), . 

Dále těm, kteří nám poskytovali několika víkendovou střechu nad hlavou a zázemí pro uskladnění              
věcí - kamarádi Péťa “Ťulda” Nováková a Milan Houdek. 

V neposlední řadě nesmíme zapomenout na CHKO Lužické hory (Tomáš Besta a kol.) a Lesy               
České republiky (Libor Dostál a kol.). Bez jejich svolení bychom akci vůbec nemohli uskutečnit.  

A samozřejmě nesmíme zapomenout na sponzory, kteří nám poskytli:  

-ceny pro vítěze, ceny do mimořádně bohaté tomboly: Hudy.cz, Hanibal, Ocún, Singing            
Rock, Svět outdooru, Boll.cz, Obrworks, Tilak, Sir Joseph, Yate, Enervit, Vír - ledová             
stěna, Friesovy boudy, SK Brádlerovy boudy, Kuba Trylč 
- “lepší cenu” za pivo a jídlo: Jitravský Dvorec, Pivovar Cvikov, Samoobsluha Centrum             
Rynoltice 
- drobnou finanční podporu: ČHS 
- obrázky na diplomy: autor Petr Polda  

 

2) Výsledky 

V neděli dopoledne 3. 11. jsme vyhlásili výsledky 64. ročníku OBPH. Vítězům jsme předali              
hodnotné ceny od našich sponzorů. Gratulujeme všem vítězům jednotlivých kategorií, zejména pak            
absolutním vítězům z týmu “Kompar Xtreme” Lence “Ploutvičce” Novákové a Honzovi “Štykymu”            
Štykarovi, kterým jsme tímto předali pořadatelskou štafetu OBPH. 

Bohužel se musíme omluvit týmům, jež byly chybně vyhlášeny. V kategorii MIX “TéJé z Ráje”               
(vyhlášené 3. místo, po opravě 2. místo) a týmu “Pohodáři” (vyhlášené 2. místo, po opravě 3.                
místo) a kategorii MUŽI “Tréninkový orgáč” (původně 4. místo, po opravě 3. místo) a “EPO /                
VYKING” (vyhlášené 3. místo, po opravě 4. místo), u kterých díky opraveným chybám došlo               
k posunu v pořadí na bedně.  

 

 

 

 

 

 



POŘADÍ 
MIX POŘADÍ 

MUŽI POŘADÍ 
ŽENY POŘADÍ 

VET 
Start. 
číslo 
týmu: 

Název týmu: Kat. BODY 
CELKEM 

ČAS 
CELKEM 

1    100 Kompar Xtreme Mix 2940 11:52 

2    106 TéJé z Ráje Mix 2675 11:40 

3    79 Pohodáři Mix 2615 11:20 

 1   5 Vyhrajeme za sekundu Muži 2410 11:42 

 2   69 Hoezdar Muži 2410 11:49 

 3   2 Tréninkový orgáč Muži 2370 11:26 

  1  64 No problem Ženy 2135 12:00 

  2  39 Ollé Ženy 1750 11:39 

  3  4 EPO Tili a Pechi Ženy 1690 11:56 

   1 93 Hokři lenoši Vet 1645 11:55 

   2 36 Alpin 3 Žižkov 137 Plus Vet 1475 11:53 

   3 70 BRATŘI V BIKU Vet 1225 11:42 

 

Omlouváme se za dlouhotrvající finální zpracování a nekonečné opravování výsledků. Byl to            
porod, přenášeli jsme 15 dnů! Kompletní opravené a konečné výsledky si můžete prohlédnout             
ZDE.  

A v neposlední řadě blahopřejeme všem zúčastněným týmům k jejich krásným výkonům a určitě i              
nezapomenutelným zážitkům… . Stejně tak přejeme brzké uzdravení zraněnému z týmu           
“Pokus,omyl” a poděkování “Slowcross” týmu, který podal zraněnému první pomoc, kterému           
dodatečně předáme cenu FAIR PLAY.  

Nevíme jak vy, ale my se už těšíme na příští půlkulatý 65. ročník OBPH, který se bude konat … ? 

 

Vaši Jelimani 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17PfDJs_ZcU8yR7Plo-3cLUzuk_q7otW_pt47LK5CpnI/edit?usp=sharing

