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Vánoční orientační běhospíšemožnápěšosoutěžoputování v oboře Hvězda 
 

Pokyny k soutěži 

 
Vezměte si prosím  
- jednu mapu  a  

- jednu startovní listinu,  
do záhlaví listiny pak prosím vyplňte název své skupiny (např. společenství modré pracky 
apod.) a její členy. 

 
Vydejte se ulicí Nad Manovkou, jděte stále rovně, dojdete na křižovatku (těsně před ní 

vpravo dost velký bordel, tedy pardon nepořádek), kde se dáte doprava nahoru slepou 
ulicí (ne ulicí označenou zákazem vjezdu pro nákladní automobily), minete patníčky a 

těsně za nimi vlevo je toleranční hřbitůvek – prohlédněte si jej – je to opravdu rarita, i 
když celkem nenápadná. 
Poté se vydejte od hřbitůvku ke Hvězdě prudkou cestičkou dolů (hřbitovní zídka 

zůstane vpravo), dojdete až na silnici, po ní kousíček doprava a jste u rohu celkem 
vysoké zdi obory Hvězda. Zde se dáte vlevo dolů udusanou trávou a možná trochu 

bahnem, zeď máte po pravé ruce, jdete dolů, jdete dolů, až dojdete k malému vchodu – 
díře ve zdi do obory. A zde opravdu začne jít do tuhého! 
 

Při vstupu do obory začněte prosím měřit čas své skupiny, 
poznamenejte čas startu do startovní listiny! 

 
Dále postupujte dle mapy od stanoviště č. 1 postupně až ke stanovišti  č. 6. 
Legenda k mapě přiložena. 

Tempo běhu nebo chůze  volte dle své ctěné libosti. 
Každá obálka kontrolního stanoviště obsahuje jeden barevný obrázek s výjevem 

z Nového Zákona, prohlédněte si jej! Uvnitř obálky jsou pak černobílé menší kopie 
tohoto obrázku, jednu černobílou kopii (jednu pro skupinu) si na každém stanovišti 
vždy vezměte s sebou. 

Trochu jinak řečeno: zkrátka a dobře je třeba najít všech šest stanovišť a na důkaz nálezu 
stanoviště skupinou vzít na každém stanovišti jeden malý obrázek. 

 
Cíl běhuopochodu je jiný (než byl vstupní) východ z obory Hvězda – překvapivě opět díra 

ve zdi. 
Při výstupu z obory ukončete měření času své skupiny – poznamenejte cílový čas do 
startovní listiny! 

 
Poté již (nikoliv hektickým zmateným směšným pobíháním a poskakováním ale) 

poklidným krokem vyrovnaného amerického farmáře se vydáte do hospody (na mapě 
označeno půllitrem). Hospoda s jmenuje Libocká studna, je otevřena od 16:00 a od 

této hodiny je zde i rezervace (ne na jméno ale) na klub BBCC. 

V hospodě pak dokončíte poslední část soutěže, a to vyplnění do startovní listiny:  

1) popis výjevu (prostě o co tam jde) na daném obrázku k příslušnému číslu obrázku a 
hlavně 

2) vyplnění pořadí obrázků tak, aby znázorňovalo časovou posloupnost událostí 
zobrazených na jednotlivých obrázcích. 
Pokud budete znát i plný název či skuteční znalci dokonce autora obrázku, blýskněte se 

svými znalostmi a doplňte tyto údaje k číslu příslušného obrázku – budete odměněni 
bonusovými body! 


