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Přátelé,
jako samozvaný zástupce šéfredaktora příležitostného sešitu vydaného k pořádání
90. Skryjského orientačního běhu Škadoku 3. října 2015, Vás po dobrém, ale přátelsky, vyzývám
k zaslání příspěvku do tohoto listu, do posledního srpna 2015 na mojí mailovou adresu: qart_cz@volny.cz,
v jakémkoliv lidově používaném formátu, pod heslem: 90OB. ...dopisy v koši nekončí...
Důvodem není lenost redakční rady, my máme vždy co sdělit nového, ale cítíme, že už bylo
napsáno skoro všechno. Napíšete-li, zařadíte se tak mezi tvůrce a to je pocit, který Vám závidím. Vydání
bude věnováno převážně ohlédnutí za nejlepšími příspěvky čísel předchozích, které neznáte, protože jste
ještě OB neběhali či nebyli na světě. A to Vám také závidím.
Možné tématické okruhy: co mne na OB baví? proč jsem začal běhat, chodit? kvůli čemu,
komu? co se mi stalo zajímavého, co je mojí silnou závodní stránkou, co naopak musím zlepšit, atd. atd.
Neváhejte poslat i zajímavá fota, ...nebo kresby... nebo jen lékařskou zprávu... Nebraňte se ani větším
literárním celkům do rozsahu fejetonu či inzerátu: Moje fascinace mapou (teréními tvary), Gde Preboha Som
(GPS). Závěrem poznámka: Všichni jsme jen orientační běžci, tak přestože nejsme v IKEi, tak nám tykejte!
Už se těšíme a Tužte se!
...jak psával kolega Tyrš (m.j. mizerný mapař, dodnes ho v Tyrolích hledají...)
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