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Slovo 
úvodem

Milí přátelé, spoluobčané,
léto je v plném proudu, právě čelíme tropickým dnům 
s vysokými teplotami. Někteří již užívají zaslouženou 
dovolenou, ostatní musí pracovat a teprve toužebně očekávají 
její nástup. Děti mají za sebou první týden prázdnin a ještě 
mnohem větší část před sebou. Všem vám již v úvodu přeji 
pohodové prožití hezké části roku, mnoho skvělých zážitků, 
setkání se zajímavými lidmi a hlavně šťastné návraty domů.

Od posledního čísla Zpravodaje se uskutečnilo v naší obci díky 
nadšeným lidem několik zdařilých akcí, kterých jste se sami 
zúčastnili, dokonce je organizovali, nebo si o nich můžete alespoň 
v tomto čísle přečíst. Musím konstatovat, že si nesmírně vážím 
všech, kdo se do této činnosti pouští. Zorganizovat, připravit, 
zdárně zrealizovat a následně vše uklidit a vyhodnotit není 
opravdu jednoduché. Kdo alespoň jednou pořádal nějakou 
akci, ví, o čem je řeč. Navíc, jsme malá obec – účast a výsledek 
není nikdy jasný. Zejména počasí rozhoduje o množství 
účastníků akce. Navíc se v našem blízkém okolí děje spousta 
zajímavého. Pokaždé musí přijít někdo, kdo má tu myšlenku, 
nadchne další, nepočítá svůj věnovaný čas, není mu líto 
vynaložené energie, nevadí mu, že jsou také lidé, kteří pro svoje 
spoluobčany neudělají nic a ještě vše zkritizují. Jsem rád, že 
těch nadšenců přibývá. Akce začínají mít zvuk i daleko mimo 
Vlastibořice. Upozorňují na malou vesnici v Českém ráji, kde se 
lidem hezky žije a snaží se, aby se jim žilo ještě lépe. Děkuji. 

Největší uznání asi patří těm, co podporují v činnosti děti. Pro 
společnost není nic horšího, než unuděné dítě, bez jakéhokoliv 
zájmu. A u nás je výběr, kde se realizovat, hodně velký – 
čtení v knihovně, dílnička pro kluky, sokol a s ním zejména 
spojený běh, dětská divadelní představení a nyní nově „malí 
hasiči“. Veliký dík těm, kdo si udělali na naše děti čas!

S tím také souvisí další připravovaná akce. Po dvanácti letech 
se tři naše spoluobčanky rozhodly navázat na tradici sjezdů 
rodáků. Byl mi pouze jeden rok, když se v roce 1978 moje babička, 
paní Stáňa Marešová, rozhodla do této věci pustit. Sjezdy se 
uskutečnily šestkrát, vždy po pěti letech, naposledy v roce 2003. 
V mezidobí se konaly ještě dva srazy školáků Vlastibořic. Do 
naší školy, dnešní DPS, chodily děti z 27 okolních vesnic a osad. 
Zvalo se přes 500 lidí. Účast na srazech byla veliká, kolem tří 

set účastníků. V té době mnoho aktivit 
vesnice nenabízela. Zajímavé bylo, jak 
skoro všichni touto událostí žili. Ženy 
přinášely suroviny (mléko od vlastní 
krávy, vejce, mák, povidla, brambory, 
zelí) na výrobu jídla a sladkostí, a také 
samy pomáhaly s přípravou. Škrábaly 
se brambory, pekla sekaná, vařilo zelí. 
Poprvé pekly ženy koláčky v kuchyni ve 
škole ve Vlastibořicích. Zadělaly z pěti 
kil a ještě jim 120 vajec zbylo, a tak 
upekly 10 krásných dortů. Příště již 
zadělávaly z 15 kg mouky a koláčky se 
pekly ve školní kuchyni na Nechálově. 
Peklo 12 žen. Celý kulturní dům bylo 
třeba před i po akci uklidit. U všeho 
stála „stará garda Sokolů“. S pomocí 
přispěchali i muži. O zábavu se staral 
pravidelně pan Němec hrou na klávesy 
a zpěvem. Nejvzdálenějším rodákem 
byl pan Josef Opl z Kanady a také 
pan Antonín Beran z Bratislavy, který 
pocházel ze známého mlýna na Mohelce. 
Akce se účastnili i devadesátníci!

Lidé zestárli. Mnozí, kteří sjezdy 
pomáhali připravovat nebo se jich 
účastnili, již zemřeli. Tradice se mají 
dodržovat. Proto jsem rád, že zde 5. září 
přivítáme naše rodáky a „pochlubíme 
se“ obcí, která sice žije moderně, ale 
nezapomíná na ty, kteří tu byli před 
námi, na naše předky a jejich činy.

Krásné léto!

Infokoutek
Martin Beksa 

 starosta

velkoobjemový kontejner
Kontejner je aktuálně umístěn ve Vlastibořicích 
a bude zde do konce měsíce srpna otevřen každou 
sobotu od 11 do 12 hodin. V jiné časy bude otevírán po 
telefonické domluvě s p. Bittnerem – 604746955. Od 
měsíce září bude kontejner přistaven v Sedlíšťkách.

Obecní úřad – 
aktuální informace

výsledky hospodaření 
k 30. 06. 2015:

Daňové příjmy ................. 2.510.531‚60 Kč 
Nedaňové příjmy ................. 519.550‚42 Kč 
Kapitálové příjmy .................................0 Kč
Přijaté transfery ............... 1.380.569‚92 Kč 

Příjmy celkem: ������������� 4�342�901‚94 Kč 

Běžné výdaje .................... 3.218.685‚21 Kč 
Kapitálové výdaje............. 1.223.502‚90 Kč

Výdaje celkem: ������������� 4�442�188‚11 Kč 

Zůstatek na běžném účtu činil  
k 30. 6. 2015 ................... 5.423.342‚58 Kč

Zůstatek na účtu ČNB činil  
k 30. 6. 2015 ........................ 95.444‚82 Kč

Informace z evidence obyvatel 
k 30. 06. 2015

Přihlášeni k TP: 
Stárek Jindřich,  
Vlastibořice 59 (3. 6. 2015)

Odhlášení z TP: Beze změn.

Zemřelí: 
Fiala Miroslav, Jivina 10 (24. 5. 2015)

Počet obyvatel k 30. 06. 2014 činil

282
Životní jubilea
V červnu oslavil pan Milan Jelínek 60 let.

Pinčes na Jivině

Pro přátele sportovních aktivit mám 
jednu dobrou zprávu. Loni žádal 
Jívina klub obec o grant na zakoupení 
pingpongového stolu na hřiště na Jivině. 
Stůl byl zakoupen a začátkem července 
za pomoci Vojty a Honzy instalován, 
kluci díky. Takže přátelé pinčesu, 
přijďte si při příznivém počasí zahrát 
na Jivinu a hlavně sebou vezměte děti 
a ukažte jim tento nádherný sport, který 
se hraje pálkou a nikoliv klávesnicí.

Pavel Svačinka

Dobrý den, informuji Vás o další stavbě SVS a. s. 
Jedná se o rekonstrukci často poruchového vodovodu  
v obci Vlastibořice.

Stávající rozváděcí litinový vodovod v obci pochází z roku 1972. Řad je zkorodovaný, 
inkrustovaný a opakovaně poruchový, proto bude vyměněn. Zároveň dojde 
k výměně přívodního řadu do místní části Jivina. Ten je z polyetylénu, je poruchový 
a s nedostatečnou kapacitou, což je důvodem řady stížností. V rámci této naší 
investiční akce tak bude zrekonstruován 43 let starý rozváděcí i přiváděcí vodovod, 
na které je v obci Vlastibořice a místní části Jivina připojeno přibližně 400 obyvatel.

Vlastní stavební práce byly zahájeny v uplynulých dnech a podle 
schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 20� října 2015�

Mgr. Jiří Hladík, tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
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Okrsková soutěž Soběslavice
I letos jsme se zúčastnili 
okrskové soutěže, která se 
konala v Soběslavicích. Na 
tuto soutěž jsme postavili 
družstvo žen a družstvo mužů. 

Soutěž se skládala ze dvou disciplín 
požárního útoku a štafety. Aby útok 
nebyl tak jednoduchý, museli proudaři 
přelézt balíky slámy. Útok obě družstva 
úspěšně dokončila. Následovala štafeta, 
která byla určena pro čtyři z každého 
družstva. Díky velkým rezervám v běhu 
naše ženy obsadily až 4. místo. A naši 
muži kvůli velké konkurenci skončili na 
8. místě. Příště to bude určitě lepší!

Taktické cvičení
I letos proběhlo v okrsku 
Pěnčín taktické cvičení, kterého 
se zúčastnil sbor dobrovolných 
hasičů Vlastibořice. 

Výjezdová skupina se skládala ze šesti 
členů. Dne 24. 4. 2015 ve 20:00 hodin 
ohlásil SDH Svijany požár, konkrétně 
zahoření travního porostu za zámkem ve 
Svijanech. Naše jednotka dojela na místo 
určení od okamžiku vyhlášení požáru za 
20 minut, což považuji za velmi dobré, 
protože jsme žili v domnění, že taktické 
cvičení bude až o týden později. Jednotky 
dopravovaly dálkově vodu z řeky Jizery. 
Tato cvičení, která se konají jednou ročně, 
prověří jak techniku, tak i hasiče samotné.

Soutěž v Sedlejovicích
Letošním prvním počinem dobrovolných hasičů 
byl Sedlejovický srandamač, který se konal 
25. 4. 2015. Zde jsme se účastnili s jedním 
smíšeným družstvem. 

Útok byl doplněn čtyřmi překážkami navíc. Prvním úkolem bylo 
dotlučení kovového předmětu kladivem z jedné strany traverzy 
na druhou. Druhým úkolem při útoku bylo oběhnutí překážky 
s hadicí, třetí a čtvrtý úkol byl určen pro proudaře. První proudař 
si musel najít správný klíč a odemknout dveře a druhý proskočit 
oknem. Musím konstatovat, že díky tomu, že jsme soutěžili jako 
smíšené družstvo, tak jsme byli zařazeni do kategorie mužů, 
přesto jsme ale obsadili krásné 14. místo v konkurenci téměř 
30 družstev. Takže na začátek sezony myslím spokojenost.

8. ročník Letních slavností
4. 7. 2015 jsme již poosmé uspořádali ve 
sportovním areálu u koupaliště Letní slavnosti. 

K tanci a poslechu nám od odpoledních hodin až do samotné noci 
hrála tříčlenná skupina Sunset. Počasí bylo pěkné, vysoké teploty 
částečně ovlivnily účast. Pro děti byly připraveny různé soutěže 
a pro ostatní bohaté občerstvení se spoustou specialit na grilu.
I přes malý počet aktivních členů sboru se nám daří 
uspořádat pár akcí. A proto bych tímto chtěl poděkovat 
všem členům i nečlenům za pomoc a čas strávený na 
těchto akcích, při trénincích dětí a dospělých.

Požár v Sedlíšťkách
Dne 8. 5. 2015 okolo 12 hodiny byl 
dobrovolným hasičům telefonicky 
ohlášen požár ve statku u Tomsů. 

Majitelé, kteří prováděli částečnou demolici objektů, 
zapálili hromadu nepotřebného dřeva. Jelikož prostor, 
na kterém dřevo pálili, nebyl prázdný, ale byly tu další 
hromady papíru, dřevěných štěpek a dřeva, tak stačil 
slabý vítr a oheň se rozšířil. Díky včasnému zásahu se 
podařilo požár lokalizovat, aby se nerozšířil na nedalekou 
stodolu. Hasiči byli nuceni použít vodu ze sousedství ze 
soukromého bazénu z důvodu nedostatku vodních zdrojů. 

Chtěl bych upozornit na to, že tento požár nebyl letos 
první, hořela již stará tráva na polní cestě z Vlastibořic na 
Albrechtice na ploše zhruba 10 × 20 metrů. Na tento požár 
upozornil náhodný turista a požár místní hasiči uhasili 
lopatami. Rád bych zdůraznil, aby každý při pálení ohně 
dodržoval základní bezpečnostní pravidla a zamezil tak jeho 
šíření do okolních prostor, zvláště pak v teplých měsících.

01
SDH 

Vlastibořice

Za SDH Stanislav 
Bittner, Radek Sluka 

a Sabina Pudilová

Ostrý zásah
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Dne 16.5 2015 se uskutečnila jedna z největších koloběžkářských akcí v libereckém 
kraji – Hodkovické koloběžení, kterou pořádá Pavel Štork z manželkou. Hlavní 
závod 12-ti hodinovka má stanovené 40-ti km okruhy (840 m převýšení) 
z Hodkovic přes Ještěd a zpět. Vítězí závodník s nejvíce nastoupanými Ještědy. 

Při ideálním počasí se na startu sešlo několik závodníků z české Rololigy, přičemž slabší účast byla mimo 
jiné poznamenána významným hokejovým zápasem s Kanadou a tradičně nezájmem libereckých + 
jabloneckých koloběžkářů. O to více si cením příjezdu „Bezpedálovců“ manželů Mertlových, kteří neváhali 
přijet až z Plzně. Po loňské premiéře (Jarda Gregor) chybělo bohužel také zastoupení pražské Ultimy. 

Odstartováno bylo v 7:04 a v prvním kopci na Záskalí se začal takzvaně lámat chleba, protože Přemysl 
Ježek a Milan Jelínek se ostatním definitivně vzdálili, neboť měli oba v plánu ujet nejméně 200 km a nebylo 
tedy nač čekat. První kolo bylo odjeto svižně za 1h:53 minut, po ránu jsme totiž hlavně ve sjezdech ještě 
mohli jet téměř 80 km/h. V tuto dobu je zde zcela nulový provoz, který se během několika hodin změní na 
velmi silný. V druhém kole jsem se naposledy viděl s Přemkem na Ještědu a po následném defektu jsem jel 
opatrně zhruba 15 km na téměř prázdném kole, než jsem ho vyměnil za nové. Následující kola jsem jezdil 
pravidelně přes 2 hodiny, pokaždé s menší zastávkou na občerstvení a doplnění tekutin. Krásné výhledy do 
dálky byly odměnou za tento náročný závod. Při posledním pátém výjezdu na Ještěd jsem potkal skupinu 
dospěláků, z nichž každý řídil joystickem model terénního auta, které lítalo vedle po příkopech. To mě docela 
rozesmálo, na jedné straně děda belhající se s kolobkou poněkolikáté na Ještěd a na straně druhé fotříci 
z autíčkama – všechno pacienti, vracející se do dětských let, zatímco jejich děti sedí doma u počítače…

Po dojezdu pátého kola následovalo ještě dojetí několika okruhů do zbývajících 12 hodin a hurá 
do cíle. Konečně jsem letos už popáté na koloběžce, tak by to pro dnešek snad mohlo stačit. 
Pořadí na prvních dvou místech stejné jako loni – dle očekávání zvířata Ježek + Jelen.

Jméno Celkem ujetých km Ještěd 40‚3 km Doplňkový 
okruh 7 km Převýšení Klub

Přemysl Ježek 222‚5 km 5x 3x 4 500 m

Milan Jelínek 215‚5 km 5x 2x 4 400 m SILVINI Madshus 
team

Jan Červenka 175‚2 km 4x 2x 3 560 m

Jan Dušek 162‚9 km 3x 6x 3 120 m Bez pedálů

02
Hodkovické 

koloběžení – 
Peklo Severu  

(české)

 Zdraví veterán 
Milan Jelínek

3. ročník soutěže  
O pohár starosty obce vlastibořice
Dne 27. 6. 2015 se konal již třetí ročník soutěže O pohár starosty 
obce Vlastibořice. Tento ročník byl ve znamení dětí. Chtěl 
bych říci, že jsme velice pyšní na to, že se nám podařilo dát 
dohromady tak šikovné děti a naučit je něco málo o hasičích 
a hasičském sportu vůbec. Místnímu hasičskému sboru je 
už přes 130 let a velice nás těší, že se nám letos poprvé od 
jeho založení podařilo na soutěž družstvo dětí sestavit. 

Jak už to bývá, počasí nezklamalo a při nástupu sice začalo pršet, ale k hasičům voda 
patří a začátkem závodu se počasí přeci jen umoudřilo. Do soutěže se přihlásilo 8 
družstev mužů, 3 družstva žen, 1 družstvo staré gardy a 1 družstvo dětí. Jako první šly 
na start děti, poprvé si vyzkoušely, jak chutná tréma před prvním závodem, ale útok 
zvládly na jedničku s hvězdičkou a čas jim mohou závidět i dospělí. Členové družstva 
dětí jsou Matěj Čižmár, Filip Horal, Kryštof Horal, Jakub Svačinka, Vítek Brzák, 
Lukáš Bittner, Laurinka Pudilová, Pavlínka Pacáková, Ivanka Pacáková, Anička 
Mikulová a Natálka Bryknerová� Děti skončily na prvním místě s časem 46‚56 sekund.

Naše ženy skončily na místě třetím. Muži na druhém místě a stará garda 
na místě prvním. Celým odpolednem nás provázel náš místní moderátor 
pan Pavel Svačinka a za to mu patří velké poděkování. Na závěr klání přišla 
výzva od družstva ze Sedlejovic na útok ve čtyřech. Odezva na sebe nenechala 
dlouho čekat, přihlásilo se celkem šest družstev mužů a tří družstva žen.

Závěrem bychom rádi poděkovali všem sponzorům jak za finanční, tak za hmotné dary. 
Jmenovitě: MoravoSeed, Pivovar Svijany, Ontex, Agro Rubín a obec Vlastibořice.

SDH Vlastibořice (pokračování)

Muži Ženy Děti Stará garda

1. Havlovice II – 37‚13 1. Lažany – 47‚36 1. Vlastibořice – 46‚56 1. Vlastibořice – 56‚14

2. Vlastibořice – 37‚97 2. Havlovice – 48‚05

3. Havlovice I - 40‚70 3. Vlastibořice – 59‚16

4. Lažany – 42‚56 

5. Sedlejovice – 48‚22

6. Čtveřín – 53‚94

7. Svijany – 60‚94

8. Kobyly – 64‚31
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Bojíte se, že se Vám na zahradě rozrostou kopřivy?  
Milujte je! Hýčkejte je! Zpívejte jim :-) A nechte si od nich pomoci! Jak?

Tady je 8 způsobů, jak si  
z kopřiv vytvořit přátele na celý život:

1. Jezte je
2. Pijte je
3. Koupejte se s nimi
4. Dejte si je na vlasy
5. Seznamte je se svými bolavými klouby
6. Pohnojte s nimi zahradu
7. Nasušte je
8. Zbavte se díky nim kašle a zahlenění.

Proč byste to měli dělat? Tady je pár důvodů:

Kopřiva je super zdroj minerálních látek� Hlavně železa a vitamínu C 
Jasně. Ty můžeme dodat formou nutričních doplňků, pokud jsou kvalitní. Ale toto je také 
cesta a velmi příjemná. Pozor! Hodně záleží na přípravě, aby se cenné látky zachovaly.
Přidávejte nasekané čerstvé kopřivy do salátu, do nádivek. Poduste je jako špenát, z kopřiv je výborný. 
Vařením se odstraní chloupky a pálivost kopřiv a vznikne pochutina velmi připomínající špenát.
 
Vařte si čaj z kopřiv 
Posílíte tak játra, vyčistíte si krev a pomůžete svým ledvinám. Ideální je to na jaře, ale hodí se i v průběhu roku. 
Jednu lžíci čerstvých mladých kopřiv vařte 3 minuty ve 1/4 l vody, potom nechte 20 minut odstát a pijte 3x denně.
 
Pomozte svým bolavým kloubům
Natrhané kopřivy vmasírujte, případně jimi můžete šlehat postižená místa. Ta se prokrví 
a může dojít ke zmírnění bolesti. Vyzkoušejte si nejdříve na kousku kůže, jak reagujete. 
U někoho se může projevit silná reakce a pak je na zvážení, zda tuto metodu použít.
 
Vyzkoušejte kopřivové lázně
Hrst kopřiv přelijte 1 litrem vody, přiveďte k varu a nechte krátce povařit. 15 minut louhujte, sceďte 
a vývar nalijte do koupele. Případně použijte k omývání. Zjemníte a omladíte tak svou pokožku.
 
Opláchněte své vlasy
Pokud míváte mastné vlasy, použijte odvar z kopřiv. Příprava: Hrst čerstvých nebo sušených 
kopřiv zalijte 1 litrem vody a nechte 20 minut louhovat. Poté sceďte a přidejte šťávu 
z jednoho citrónu. Odvar používejte maximálně 3 dny. Pak připravte čerstvý.
 
Proti zahleňování plic a proti kašli připravte odvar z kořene kopřivy
Kořeny se sbírají v pozdním podzimu. Rýčem kořeny vyryjte, omyjte a zvolna usušte na kamnech, v peci 
nebo v troubě. Odvar z kořene kopřivy můžete použít i pro močopudný efekt a při vodnatelnosti.
Příprava odvaru: 15 gramů sušeného kořene 10 minut povařte v 1/4 litru vody a během dne vypijte.
 
Připravte z kopřiv výživnou zálivku pro zahradu (jíchu)
Jícha pomáhá na jaře aktivovat půdní mikroorganismy. Nasušené kopřivy v únoru namočte ve vodě a uložte na 
chráněné místo. Koncem března budete mít k dispozici hotovou jíchu. (poznáte to podle toho, že při pravidelném 
denním míchání již nepění). Ve zředěném stavu můžete jíchu použít k zálivce prvních vysazených rostlin.

A že tolik kopřiv nemáte? Nebudou Vám stačit? Proto o ně dobře 
pečujte a važte si jich� Mnohokrát se třeba budou hodit�
Já kopřivy miluju:-) Dělám si z nich hodně čaj. Na jaře je to pro tělo po zimě velká 
vzpruha. Také využívám kopřivy pro přípravu špenátu. Někdy si je i pro tyto účely 
zamrazím. Hodně kopřivy suším a využívám v průběhu celého roku jako čaj.
Pokud nemáte zahradu, kde Vám kopřivy rostou, vypravte se na výlet a nasbírejte je kdekoli, kromě 
lokalit silně znečištěných. Příjemnou procházku či výlet tak proměníte v ještě větší užitek.

03
8 způsobů, 
jak využít 

kopřivy

27 želízek v ohni
10 autorů
3 výherci

S láskou  
Soňa Trsková 
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A vítězem se stává →

Soutěžní snímky →

Stanislav Bittner – Trosky Pavlína Pacáková – Umělecká fotografie

Michaela Petráčková – Umělecká fotografie Lucie Koutníková – Zelená jablka

Lenka Beksová – Umělecká fotografie Jakub Klíma – Umělecká fotografie

Dušan Koutník – Rohy

Jakub Klíma – Zasněžený osvícený plot

Jakub Klíma – Jarní vlastibořické panorama

Dušan Koutník – Zátiší s kostelem Sv. Kateřiny

Stanislav Bittner – Umělecká fotografie Pavlína Pacáková – Cesta mezi sady Pavlína Pacáková – Umělecká fotografie

Martina Chlupáčová – Západ slunce Lucie Koutníková – Sad v prosinci Lucie Koutníková – Sad v listopadu

Lenka Beksová – Umělecká fotografie Jakub Klíma – Umělecká fotografie

Dušan Koutník – Časné jaro

Jakub Klíma – Umělecká fotografie

Dušan Koutník – Čáry (máry)

Jakub Klíma – Zima Dušan Koutník – Koupání koupáku

Soňa Trsková – Krása naší země v barvách podzimu

Martina Chlupáčová – Umělecká fotografie

Jiří Martinec – Slunce v zimě

Dušan Koutník – Zima
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Sraz rodáků a přátel Vlastibořic
V sobotu 5. září 2015 se v naší obci uskuteční 
již sedmý „Sraz rodáků a přátel Vlastibořic“. 
Poslední setkání se konalo již před dvanácti 
lety, v roce 2003. Pozvaní Vlastibořičáci 
starší 40 let se sejdou ve 14 hodin a nejprve 
si prohlédnou vesnici. Poté se shromáždí 
v Kulturním domě, aby se setkali se známými 
a přáteli, popovídali si a zavzpomínali.

Mimo jiné bychom rádi uspořádali výstavku starých fotografií. 
Prosíme ty, kteří nějaké zajímavé snímky staršího data 
mají, jestli by nám je zapůjčili. Samozřejmě vrátíme.

Dále bychom naše spoluobčany požádali, aby 
udělali pořádek kolem svých obydlí, posekali trávu 
a nechali volná parkovací místa pro návštěvníky.

Děkujeme vám. 

Foto, které nám zapůjčíte, tužkou zezadu podepište 
a předejte v obálce na OÚ nebo přímo mně do Sedlíštěk. 

Za organizační tým akce Mgr. Stanislava Beksová, 
Blanka Menclová a Mgr. Jitka Ledabylová

1. místo, 43 hlasů
Martina Chlupáčová

Umělecká, fotografie

2. místo, 35 hlasů
Stanislav Bittner

Trosky

3. místo, 29 hlasů
Jakub Klíma

Jarní vlastibořické panorama

Dětská tvorba

Obyčejný příběh
Byl jeden Enderman*. 
Spawnul se** v jeskyni, 
vyšel ven a začal bouchat 
do stromu, až jeden blok 
dřeva porazil. Pak začal 
mlátit do dalšího bloku 
a tak dál a dál, až celý 
strom pokácel. Udělal 
z nich prkna, z prken 
tyčky, z tyček dřevěnou 
lopatu, motyku, sekeru, 
meč, krumpáč. Pak 
šel zpátky do jeskyně, 
položil si tam pracovní 
stůl a začal dřevěným 
krumpáčem kopat uhlí. 
Když ho vykopal, udělal 
si pochodně a svůj nový 
domov si osvětlil.

*Enderman = muž z Endu
**spawnout se = objevit se

Matyáš Koutník

Enderman →
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Kronika

Kritériem rozlišení poddaných mezi nimi byla jednak 
rozloha půdy (sedlák držel více než 1/4 lánu, chalupník 
od 1/8 do 1/4 lánu, příslušníci ostatních kategorií drže-
li méně než 1/8 lánu nebo neměli pozemek). Chalupník 
měl postavenou chalupu buď na zahradě některého 
gruntu nebo na obci, návesník měl barák na obci, neměl 
pozemky, chovaný dobytek pásl na obecních pastvinách 
a živil z obecního lesa. Podruzi nevlastnili ani pozemky 
ani dům, sloužili buď u sedláků, nebo v panském dvoře. 
Poslední kategorie – vdovy a sirotci byli lidé žijící osa-
moceně, mimo rodinu, o které se nikdo nemohl starat. 
Děti, které ztratily rodiče, patřily vrchnosti, která pečo-
vala o  sirotčí peníze a  vedla jejich evidenci. V  dětství 
žily zpravidla u příbuzných, když povyrostly, sloužily ve 
dvorech a v dospělém věku byli muži odváděni k vojsku. 
Pokud nebyli zdraví, nebo ve stáří, obyčejně žebrali. 

Wesz LASTIBORČZICZE
•	 Jan Pelant 62 sedlák, žena Kateřina 59, děti: Jiří /škrt-

nut/ 34 ženatý, Matěj 22 Recrout, Alžběta 21 (čp. 8)

•	 Jan Ssultz 37 sedlák, žena Anna 36, děti: Anna 
10, Václav 8, Jan 6, Kateřina 5, Maria 2 (čp. 1)

•	 Jan Fanta 45 sedlák, žena Kateřina 43, 
děti: Kateřina 19, Jan 16 (čp. 2)

•	 Matěj Adamů 30 sedlák, žena Dorota 30, děti: Franc 
9, Anna 7, Václav 5 /umřel/, Lidmila 2 (čp. 10)

•	 Václav Gyszl 41 sedlák, žena Anna 36, děti: Jan 
13, Jakub 11, Anna 9, Kateřina 6, Václav 2 (čp. 3)

•	 Václav Krsek 39 sedlák, žena Mandelina 46, 
děti: Václav 21, Jan 19 u Roubíčka, Pavel 11 /
všichni tři/ po Pavlu Zakouřilovi, Jiří 9 (čp. 6)

•	 Jan Machanský /zemřel/ 52 chalupník hru-
bý, žena Dorota 56, děti: Dorota 19

•	 Jiří Fidler 42 chalupník, žena Kateřina 40, děti: 
Jan 15, Kateřina 14, Anna 9, Václav 6, Maria 5

•	 Jan Ssultz /zemřel/ 59 chalupník, žena 
Anna 58, děti: Kateřina 34 v Arnoštic-
kým dvoře, Vojtěch 23, Maria 15

•	 Jan Fidler 73, děti: Mandelina 32

•	 Jan Ssultz 46, žena Anna 58, děti: Jan 22, Josef 
21 u Pěnčínskýho Tomsy, Anna 20, Marie 12

•	 Jan Tomka 36, žena Kateřina 41, 
děti: Maria 9, Kateřina 2

Podruzi
•	 Josef Haszek 73 /zemřel/, Dorota 65, děti: Václav 

31 unwissend (nezvěstný), Dorota 28 /zemřela/

•	 Jan Zakouřil 59 /zemřel/

•	 Jan Ssultz 56, žena Kateřina /zemřela/ 
51, děti: Kateřina 18, Maria 13, Jan 9

•	 Josef Mocz 52, žena Dorota 49, děti: Kateřina 18, 
Filip 16, Anna 14 /zemřela/, Marie 11, Lidmila 8

•	 Václav Pelant 38, žena Dorota 34, děti: Jan 12

•	 Jan Ssultz 30, žena Lidmila 33, 
děti: Kateřina 6, Anna 5

•	 Jan Zakouřil 35, žena Doro-
ta, děti: Václav 6, Kateřina 2

•	 Václav Hataš 30, žena Mandalena 29, 
děti: Maria u prsou 1 rok stará

Vdovy a sirotci
•	 Po Adamu Šulcovi děti: Jiří 35, Vác-

lav 32, Jakub 30, všichni Recroutten

•	 Po Václavu Haszkovi žena Dorota 65 /
zemřela/, děti: Václav 31, Dorota 18

•	 Po Janu Zakouřilovi vdova Doro-
ta 56, děti: Václav 15, Dorota 4

•	 Po Václavu Zakouřilovi dcera Kateřina 32

•	 Po Janu Pelantovi syn Jiří 54 na vojně

•	 Po Václavu Šulcovi dcera Kateřina 68 /zemřela/

•	 Po Karlu Zakouřilovi děti: Jiří 57 Re-
croutt, Mandalena 55 pro sebe

•	 Po Václavu Zakouřilovi syn Pavel 66 Recroutt

•	 Po Václavu Bouřilovi děti: Mandalena 56 
bettelt (žebrá) zemřela, Václav 59 beim 
Preyszen (u Prusů?), Šimon 46 Recroutt

•	 Po Václavu Roubíčkovi syn Jiří 69 Recroutt

•	 Po Jiřím Fidlerovi syn Jiří 70 na voj-
ně, Václav 64 na vojně

•	 Po Janu Adamovi vdova Kateřina /
zemřela/, děti: Lidmila 16 let

•	 Po Jiřím Tomkovi děti: Kateřina 41 neduživá

•	 Po Jiřím Šulcovi vdova Doro-
ta /škrtnuta/ 51 umřela

•	 Po Jakubu Burjánkovým vdova Kateřina 55

Ve Vlastibořicích bylo 95 obyvatel, z nich 40 mužů a 55 žen. Ne-
přítomní: mimo panství 1 + 0, jinde na Svijansku 2 + 1, na vojně 3 
+ 0, rekrutů 8, nezvěstný 1, mrtví (od posledního seznamu) 5 + 8, 
celkem 29 lidí, z toho 20 mužů a 9 žen. Kromě uvedených 95 obyva-
tel žil ve vsi nezjištěný malý počet čeládky z okolních vsí sloužící 
u sedláků.

Po vzniku obecního zřízení mizí skupina vdov a  sirotků neboť 
doživotní vojenská služba byla zkrácena na 10 let a  podle vyda-
ného zákona o právu domovském je povinností obce „opatřovati 
chudé“, dávati jim výživu potřebnou a poskytovati jim pomoc. Roz-
díly mezi jednotlivými kategoriemi však zůstávají. Rozdíl mezi sed-
lákem a chalupníkem byl stejně veliký jako mezi bohatým pánem 
(šlechticem), který vlastnil desítky vsí, a chudým zemanem, který 
třeba neměl ani koně. Řevnivost mezi sedláky a chalupníky se nám 
ozývá v mnohých dochovaných říkánkách a popěvcích.

 K� J� Erben: Sedlák a chalupník

Sedlák je šelma velká,
zamazal chalupníka;
pak si zas pomyslil,
jak by ho očistil,
vhodil ho do rybníka.

Sedlák boží stvoření,
 šelma od narození:
 před knězem kleká
 před pánem heká,
 v hospodě se opije,
chalupníky vybije.

Venkovskou rodinu tvořili zpravidla kromě rodičů, dětí, pří-
padně prarodičů i  někteří další pokrevní příbuzní, neboť grunty 
byly v zásadě nedělitelné, a čeleď, která na gruntě sloužila. Kritéri-
em příslušnosti k rodině bylo společné stravování. Hlavou rodiny, 
který odpovídal za všechno a za všechny byl muž. Muž odpovídal 
i za chování všech členů rodiny (za hubatou ženu byl trestán poku-
tou nebo i šatlavou muž). Ženatí mívali vážnější postaveni, což se 
projevovalo i v oslovení. Svobodným se zpravidla tykalo, bez ohle-
du na věk, a říkalo se jim křestním jménem. Sedláci tykali nejen 
své čeledi, ale i domkářům a podruhům.

Postavení ženy v rodině a ve společnosti bylo jednoznačně pod-
řízené. V katolickém náboženství, jakmile vznikl názor, že Kristus 
přišel na svět, aby lidstvo vykoupil od prvotního hříchu, žena 
upadla v neúctu, neboť prý svedla Adama a je studnicí všeho zla 
a hříchu. Církev se zřejmě bála ostrého jazyka žen, již bible přika-
zuje ženám na shromáždění mlčet. Chtějí li se o něčem poučit, ať 
se doma zeptají svých mužů. Nesluší se, aby žena mluvila na shro-
máždění. Z nenávisti k ženě a plození se zrodily názory o panenství 
a neposkvrněném početí Marie. Teprve později bylo ženám lahodě-
no mariánským kultem a mariánskými pobožnostmi.

Žena neměla jakékoli právní nároky vůči statku. Pojištěním že-
niných práv bylo pouze věno, které přinesla a  obvěnění, které jí 
po svatbě připsal ženich. Jedině tehdy přiženil-li se muž na statek, 
mohla jeho žena spolurozhodovat. Nikdy však veřejně vystupovat, 
pokud šlo o právo rodinné, věcné a obligační. Nebudila by respekt. 
Zlom ve vývoji manželského práva nastal až v r. 1783 vydáním man-
želského patentu, který prohlásil manželství za smlouvu. Ženě již 

od vzniku párové rodiny připadala péče 
o děti a dům, jídlo a oděv, ale jak se žertov-
ně říká, je krkem který hlavou rodiny otáčí. 

Co říkají stará rčení o ženách (překlad 
z  latiny): U  ženy je počátek hříchů  – Po-
slušností vládne muži žena počestná – Kde 
se scházejí ženy, narůstají řeči (Báby se 
schází, drby rozchází) – Žena ať ve ve shro-
máždění mlčí (Nový zákon, 1. Korintským 
14‚34)  – Žádná žena ať nevěří mužovým 
přísahám – Žena je vždy proměnlivá a vrt-
kavá – Nikdo se neraduje z pomsty více než 
žena – Žena je původce činu (Cherchez la 
femme – za vším hledej ženu!). 

F. L. Čelakovský (Přísloví napoví) – Žen-
ské dílo a ženská řeč nemá nikdy konce – 
Kdo nemá, s  kým by se vadil, pojmi 
sobě ženu  – Ženský pláč, babí 
hněv, psí kulhání nemá dlouhé-
ho trvání.

Z těchto namátkou vybraných 
a historií prověřených rčení vy-
plývá, že úloha ženy v  rodině 
i ve společnosti nebyla vždy jed-
noznačně podřízená, spíše naopak. 

Jak se za stara lidé brali  
(z vyprávění Mil. Vajse)

„Tetička Kordovská pochází z  Račan. Měli 
dvanáct korců a měla dostat dva tisíce zla-
tých. Jí se líbil Floriček Maršů ze Sebesla-
vic, ale její otec nechtěl, že mají málo. Zají-
mal se o ni jeden ze Sezemic. Šel s ní a chtěl 
se od ní dozvědět, co dostane; měli čtyřicet 
korců chalupu. Když mu řekla, že dva tisí-
ce, řekl že, je to škoda, že nemá aspoň tři 
tisíce. Ale že ví o  kamarádovi, který by si 
ji vzal. Ona řekla, že už ženicha má, že se 
bude brzy vdávat. To na Kordovce se líbi-
lo jejímu tatínkovi, že to bylo třicet korců. 
A tam se provdala.“

dílo 
Ing. Oldřicha 

Loudy
na pokračování
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Přátelé, sousedé, milé děti, dovolte mi, abych se vrátil o více než 
měsíc zpět a zavzpomínal na již 6. sousedské posezení na jivinské 
návsi, které bylo i letos spojeno s oslavou Dne dětí. 
Na 30. května 2015 byla v odpoledních hodinách pro děti připravena pohádka 
v podání divadla Rolnička z Liberce. Pohádka O medvědovi s nafukovacími 
rekvizitami se dětem velmi líbila a i ti nejmenší udrželi svoji pozornost po celé 
představení. Po skončení pohádky dostali každý kluk a každá slečna jako dárek 
ke Dni dětí bublifuk. Poté následovalo šermířské vystoupení skupiny Kokonín, 
které bylo určeno také hlavně dětem. Minisraz veteránů letos poznamenalo ne 
příliš příznivé počasí. V sobotu byla teplota kolem 18 stupňů, foukal studený vítr, 
dopoledne pršelo a mraky se honily celé odpoledne. A tak většina veteránů svou 
účast odvolala a dorazily pouze tři místní stroje. Můžeme tedy doufat, že napotřetí 
to vyjde. Od 17. hodin pak hrála k tanci a poslechu liberecká kapela Nonstop.

Letošní sousedské posezení mělo trochu jinou atmosféru než předešlé ročníky, alespoň 
pro členy Jívina klubu. V sobotu, týden před Sousedským posezením, jsme se sešli a řešili 
poslední organizační úkoly. Mimo jiné přišla také řeč na to, zda Sousedské posezení 
vůbec ano či ne. Důvodem byl zhoršený zdravotní stav našeho kamaráda Mirka Fialy. 
V neděli 24. 5. 2015 v ranních hodinách nás Míra opustil. Tato smutná zpráva nás všechny 
hluboce zasáhla, ale po dohodě s Lenkou Fialovou, která nás ujistila, že by Mirek nikdy 
nechtěl, aby se kvůli němu něco rušilo, jsme 6. sousedské posezení uspořádali. 

Na počest našeho 
kamaráda, přítele, 
hospodského 
a jednatele Jívina 
klubu zahrála skupina 
Nonstop instrumentální 
skladbu z filmu Tenkrát 
na západě. Dnes vím, 
že Jívina klub už nikdy 
nebude stejný, jako byl 
s Mirkem, ale budeme 
se snažit naše tradiční 
akce pořádat i nadále. 

Moc děkujeme, že jste si i přes chladné počasí našli cestu na jivinskou náves. 
Už nyní jednáme s účinkujícími na příští rok a zatím můžeme prozradit, 
že na 7. sousedském posezení na Vás bude čekat jedna novinka.

Na závěr dovolte, abych poděkoval za finanční podporu 
Obci Vlastibořice a všem sponzorům a partnerům akce.
Děkujeme za přízeň a těšíme se příště.
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Ohlédnutí 
za 6. sou-
sedským 

posezením 
na Jivině

Za Jívina klub
Svačinka Pavel
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V sobotu 13. června 2015 se ve Vlastibořicích sešla již potřetí pestrá konkurence 
našich i zahraničních běžců a běžkyň, od mistra světa a zkušených ultraborců, 
až po ty, pro které to byl vůbec první závod v životě. Počasí nám přálo a tak 
na tratích ani u koupaliště nebyla o spokojené úsměvy nouze. Potěšilo mě, že 
se líbil nejen zcela nový kros s několikerým broděním Mohelky, ale i změna 
trasy půlmaratonu, na níž přibyl jeden parádní kopec a kde pobřežní stezka 
nahradila kousek asfaltové silnice. 

Největší radost jste mi ale udělali vy všichni, kteří jste pomohli. Závodníci si nemohli vynachválit 
příjemné a veselé osazenstvo občerstvovacích stanic, někteří byli u vytržení z té, kterou na Hobelantově 
statku obsluhovala sokolská stará garda. V prostoru startu a cíle skvěle fungoval moderátor i děvčata 
registrující příchozí závodníky. Cyklodoprovod na začátku i na konci startovního pole, všichni, 
kteří dohlíželi na bezpečnost běžců na trati, všichni, kteří upekli něco na zub, všichni s fotoaparáty 
a kamerami, a také všichni, kteří se postarali, aby u našeho koupaliště neměl nikdo hlad a žízeň, vy 
všichni jste ohromně pomohli a já vám mnohokrát děkuji a doufám, že do toho za rok půjdete znovu.

Za nejen finanční podporu děkuji naší obci a také všem sponzorům a partnerům. 

Než předám slovo těm, kteří jsou k hodnocení našeho závodu nejpovolanější, mám tu čest 
předat všem, kteří se na organizaci závodu podíleli, poděkování, kterého se nám dostalo od 
stacionáře pro osoby s kombinovaným postižením Domov Tereza. Kromě přímého výdělku 
z prodeje vlastních výrobků stacionáři náš závod vydělal částku ve výši 6.900 Kč. 

Nyní tedy ohlasy našich závodníků:

Radek Brunner: Tento víkend jsem odběhl parádní 1/2 maraton Okolo Vlasti ve 
Vlastibořicích. Moc hezký závod, parádní trať s pár kopci zabijáky a nádherná 
atmosféra. Jednoznačně nejkrásnější závod na sever od Šutru.

David Pecina: Perfektní organizace, atmosféra, fakt super zážitek! Dokonce 
s odstupem času se mi začíná líbit i to vedro:)) Takže za mě 100%.

Lída Filipová: Okolo vlasti, Vlastibořický půlmaraton, kultovní závod, otvírák pro léto, nejlépe značená akce 
ever! Kam se hrabe Silva Nortica na Dušanovy modré šipky! Vtipné popisky na trati, např. SK Babice running – 
no excuse, no mercy, které v kopcích rozbíhaly a rozesmívaly, dneska jsem i zajela na Sychrov, tam je to krásný, 
díky za proběh parkem… 3. místo ve starých ženách a vedro, vedro, vedro… Od mé platonické lásky Radka 
jsem dostala krásnou mísu pro celkového vítěze… Díkes Dušanovi a spol. za krásný závod! Love Vlastibořice!

Pavel Nevyhoštěný: Díky za skvělou sportovní akci a parádní fotky, 
pro příští rok účast jistá a přivedu dalšího koně.

Gabriela Gänsel: Velká pochvala za super organizaci! Moc jsme si to všichni užili! Díky!

Roman Koravský: Bylo to opět skvělé, díky!

Hanka Ledabylová: Děkuji za krásný závod a ceny.

Jitka Jeníková: Byla to parádní sobota. Tak za rok repete! Jestli vám zbude v červnu v běžeckém 
kalendáři volný chlíveček, napište si do něj OkoloVlasti, nebudete zklamaní. To slibuju.

Marek Šesták: Byl to skvělý den a dokonale jsem si to užil. Organizace ještě lepší, než loni a to 
už to tehdy bylo bezchybné! Vyřiď prosím moje díky spolupořadatelům, byli jste skvělí!

Tomáš Hartl: Bylo to super!!! Fakt perfektní! Moc Vás chválím!!!;-)

Tereza Hemelíková: Moc díky za fotky a video ze závodu. Organizace akce byla taky super.

Pavel Kadlec, 
Zdeněk Mikula, 
Tomáš Tomčo, 
Matěj Kučera, 
Lucie a Dušan 

Koutníkovi

Dušan Koutník
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kategorie, pořadí běžec ročník klub čas

1 / 2m a ra t o n ,  m u ž i  d o  39  l e t :

1 Roštejnský Michal 1977 KERDA Spor t Liberec 1:31:17.749

2 Kubát David 1979 iThink Beer 1:46:18.065

3 Ešler Daniel 1977 MB Sauny Mladá Boleslav 1:4 8:01.650

1 / 2m a ra t o n ,  m u ž i  4 0 – 5 4  l e t :

1 B r u n n e r  R a d e k 1 9 74 S k  B a b i c e  /  Tr a i l p o i n t 1 : 2 3 : 2 4 . 0 1 3

2 Pecina David 1974 ELEVEN TEST TEAM 1:28:28. 285

3 Veber Josef 1975 LK Tatran Chodov 1:33:04.707

1 / 2m a ra t o n ,  m u ž i  n a d  5 5  l e t :

1 Strouhal Zdeněk 1959 STANĚK SPORT TURNOV 2:15:22.4 79

2 Chlouba František 195 4 2:24:16. 2 36

1 / 2m a ra t o n ,  že n y  d o  39  l e t :

1 K u d r n o v á  A n n a 1 9 8 6 S K  B a b i c e 1 : 5 6 : 2 6. 8 6 0

2 Challyjeva Gozel 1976 Sedlisko 2:08:56.058

3 Hemelíková Tereza 1988 2:1 2:07.198

1 / 2m a ra t o n ,  že n y  4 0 – 5 4  l e t :

1 Jiřičná Dana 1969 Bonbon Praha 1:59:16.137

2 Škarýdová Jana 1975 2:07:35.98 4

3 Filipová Lída 1970 SK Babice 2:17:52.631

Kro s ,  m u ž i  d o  39  l e t :

1 S u c h á n e k  O n d ř e j 1 9 8 0 D a i l y m i l e 0 : 4 3 : 2 2 . 5 7 7

2 Tomčo Tomáš 1982 Sokol Vlastibořice 0:4 4:34.902

3 Gänsel Petr 1981 0:4 7:4 1.900

Kro s ,  m u ž i  4 0 – 4 9  l e t :

1 Brierley Rory 1969 0:46:46.81 2

2 Har tl Tomáš 1974 0:52:4 8.116

3 Čižmár Mar tin 1965 Sokol Vlastibořice 1:08:1 2.685

Kro s ,  m u ž i  5 0 – 5 9  l e t :

1 Kubeš Petr 1964 Sokol Vrát 0:49:46.938

Kro s ,  m u ž i  n a d  6 0  l e t :

1 Stárek Jindřich 194 7 Jivina klub 1:17:09.146

2 Rest Vladimír 1953 1:17:10.746

Kro s ,  že n y  d o  39  l e t :

1 F i a l o v á  D a g m a r 1 9 8 4 0 : 5 0 : 0 3 . 2 2 8

2 Petráčková Michaela 1996 0:57:4 8.190

3 Mikulová Hana 1977 1:00:13.14 1

Kro s ,  že n y  4 0 – 4 9  l e t :

1 Gänsel Gabriela 1973 0:56:00.081

Kro s ,  že n y  5 0 – 5 9  l e t :

1 Malá Jitka 195 4 1:09:13.4 29

B ě h  p ro  Te re z u ,  k l u c i  d o  6  l e t :

1 Karmazín Jakub 2009 0:04:03.5 4 1

2 Woide Matouš 2010 Nové Město pod Smrkem 0:04:10.791

3 Gänsel Benjamin 2010 0:04:30.116

B ě h  p ro  Te re z u ,  k l u c i  7 – 9  l e t :

1 Koutník Matyáš 2006 Sokol Vlastibořice 0:03:28.528

2 Vrzáň Lukáš 2008 0:03:4 4.913

3 Konrád František 2008 0:03:49. 200

B ě h  p ro  Te re z u ,  k l u c i  1 0 – 1 2  l e t :

1 P r i n c  R o m a n 2 0 0 4 0 : 0 2 : 3 5 .9 8 8

2 Koravsk ý Matěj 2005 LIAZ Jablonec 0:02:50.495

3 Franců Matyáš 2003 0:03:22. 259

B ě h  p ro  Te re z u ,  k l u c i  1 3 – 1 5  l e t :

1 Drahoš Lím 2002 0:03:02.916

B ě h  p ro  Te re z u ,  k l u c i  n a d  1 6  l e t :

1 Koutník Dušan 197 2 Sokol Vlastibořice 0:03:27.503

2 Karpaš Petr 197 2 0:04:37.957

B ě h  p ro  Te re z u ,  h o l k y  d o  6  l e t :

1 Brožová Kateřina 2010 0:05:1 2.975

B ě h  p ro  Te re z u ,  h o l k y  7 – 9  l e t :

1 Mikulová Anna Zdena 2006 Sokol Vlastibořice 0:03:37.1 25

2 Hozdecká Anna 2007 Sokol Vlastibořice 0:04:04.878

3 Škarýdová Johana 2008 0:04:39.967

Běh pro Terezu, holky 10–1 2 let:

1 D o č e k a l o v á  S á r a 2 0 0 3 TJ  L I A Z  J B C 0 : 0 3 : 0 0 . 3 9 6

2 Pacáková Ivana 2005 Sokol Vlastibořice 0:04:01.895

B ě h  p ro  Te re z u ,  h o l k y  n a d  1 6  l e t :

1 Koutníková Tereza 1996 0:03:31.934

2 Svačinková Lucie 1994 0:07:38.658

výsledky Okolo vlasti 2015 (celkový vítěz tučně)
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