
DERBY Liberec- Jablonec 
 
To slovo vždy představuje blížící se zápas, rivalitu, konfrontace mezi kluby. Všichni vidí jen 
fotbal nebo jak se té honbě za kulatým nesmyslem říká.  
Ale když se to řekne v kuloárech orienťáckým, tak se vždy jedná o setkání orienťáckých 
přátel z Liberce a Jablonce a jejich dalších přátel. 
 
Tak tomu bylo od počátku, kdy na přelomu 70tých a 80tých let 20. století započala historie 
DERBY. Již si nevzpomenu, kdy byl první ročník a kdo byl iniciátorem, ale pamatuji se, že to 
byla vždy sobota plná sportu bez emocí. Začínalo to orienťákem a končilo sportovními 
akcemi: softbal, fotbal, přetahování lanem a dalšími atrakcemi. Ale skoro vždy to končilo 
pivní štafetou.  
Pravidla vždy určoval pořadatel (a světe div se, většinou pořadatel vyhrával), takže jsme 
občas zvali na DERBY slovy, že pořadatelem je vítěz DERBY Slavia VŠST Liberec.  
V době, kdy nebyly počítače (takže ani internet a mail – to jen info pro ty mladý), mobily 
psaly se rozpisy na psacím stroji a distribuce byla poštou nebo na závodech. Přesto účast byla 
hojná. Bohužel se u mě nedochoval přehled všech setkání. 
Takže připomeňte si jen některé ročníky: 
1983 v Jindřichově  
1984 v Harcově na hřišti.  
1985 chata Severák, kdy bylo použito při pivních štafetách lahvové pivo, které lezlo ven i 
nosem.  
 
Z nejasných důvodů se historie DERBY přerušila. Naštěstí jen do roku 2006, kdy začala 
novodobá éra DERBY 
 
2006 – pivovar Konrád – mapa Zprzněné peklíčko 
2007 – Jindřichov – se sněhem 
2008 – asi nic 
2009 – z Jablonce od Šlaftruňku ke Konrádu – mapa dobrá slátanina 
2010 – od skladu do Konrádu – mapa Liďáky a Balcarka z roku 1973 
2011 – z Josefáče na Dolinu – hezký běh i výlet – mapa další slepenec 
2012 – nechte se překvapit 
 
Přeji DERBY do dalších let hodně zdaru. 
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