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Podzimní invaze do daleka 

Píďa 
Úpice 26. - 29. 10. 2006 

 
Kdo zavítal ve čtvrtek ráno na nádraží v Kolí-

ně, mohl tam spatřit Průzkumníky v maskáčo-
vém a s batohy na zádech. Rozhodli jsme se 
strávit podzimní prázdniny v Úpici. Spočítat se, 
dojít k pěknému číslu 24 a hurá na vlak. Přes-
toupili jsme v Pardubicích a Hradci Králové. 
Cestování vlakem skončilo ve vesničce Malé 
Svatoňovice a odtud už jenom pěšky do Úpice. 
Po červené značce, přes pár kopců a ocitli jsme 
se v Úpici. Doptali jsme se na ubytovnu, kde 
jsme se ubytovali a začali vařit, protože nastal 
čas oběda. 

Po zaslouženém odpočinku jsme se vydali na 
procházku do blízkého okolí. Opozdilci si dali 
bojovku po městě, kdy hledali první skupinu po 
oddílových značkách v ulicích. Nakonec jsme se 
všichni sešli na poli nad Úpicí, kde jsme si za-
hráli hru s talířem. Vedoucí potvrdili svoji nad-
vládu a v pěti porazili děti. Poté jsme se rozdělili 
na dvě skupiny. Jedna pokračovala ve hře a 
další šla poznávat krásy podvečerní Úpice a je-

jího okolí. Byla to velmi poučná cesta. Minuli 
jsme hvězdárnu, divadlo, strom se všemi bar-
vami podzimu, krytý most a zelenou značku, po 
které jsme se vrátili zpátky do ubytovny. Zde už 
na nás čekala druhá skupina, která už pilně va-
řila večeři, a tak jsme se k nim přidali. Večer už 
se odehrával v podání hry Uno nebo polehávání 
na postelích. Posledním vlakem za námi přijel 
ještě Slon. Poté všichni usnuli spokojeným 
spánkem. 

 
Ráno nám dlouho trvalo, než jsme se nasní-

dali a vyhrabali z postelí, proto jsme na túru vy-
razili až v půl desáté. Směr byl do Babiččina 
údolí. Cesta probíhala rychle. Před dvanáctou 
jsme se usadili u hřbitova, kde nám paní nabídla 
i koťata, ale my si dopřávali svačinku. Další ces-
tu spadaným listím jsme si zpestřili levelem. 
Každý se musel proplazit pod velice nízkou láv-
kou, ale je vidět, že se aspoň trošku každý 
z nás hýbe, tak proto jsme tento level každý 
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splnil. Level o další kus cesty byl už jenom pro 
Aleše a Slona, kteří se vyškrábali na Bílý most, 
který nebyl zrovna nejnižší, a z kterého poté se-
skočili. Od mostu už to bylo kousíček ke splavu, 
kde jsme se jako Viktorka posadili i my a dopřáli 
jsme si oběd a odpočinek pro unavené nohy. Již 
za cesty rozpoutala Bětka v některých hlavách 
myšlenku jít do Náchoda, kde se odehrává děj 
knihy od Josefa Škvoreckého Zbabělci s hlavní 
postavou Danym Smiřickým. Proto jsme se u 
Starého Bělidla rozdělili na dvě skupiny. Ti plní 
elánu vyběhli za Danym a zbytek se prošel oko-
lo zámku Ratibořice a zavítal do České Skalice 
na vlak. 

Cesta za Danym ubíhala rychle, protože jsme 
na Čuníka vymýšleli různá cizí slova. A tak co 
nevidět jsme potkali malý vojenský hřbitov a 
zámek Náchod. Po chvilce obdivování místních 
medvědů jsme vyrazili do vytoužené kavárny 
u Beránků. Ze zámku je to po hodně schodech, 
a tak jsme si chtěli zkrátit cestu po zábradlí, ale 

k naší škodě to vůbec nejelo, a tak to skončilo 
jenom poměřováním Slona a Nikči a jejich se-
dacích souprav. Tím jsme byli naprosto za-
městnáni, takže jsme si ani nevšimli, že stojíme 
přímo vedle kavárny U Beránků, na kterou jsme 
se ptali místních následovníků Dany Smiřické-
ho. Kavárna nám přišla příliš nóbl, proto jsme se 
rozhodli pro pizzerii. Při shlédnutí tenisu, háze-
né, ragby žen, pozemním hokeji, jsme se najedli 
a vyrazili po dalších stopách Danyho. Gym-
názium, kam občas chodil, bylo kvůli volbám 
otevřené. Prolezli jsme ho křížem krážem, a do-
konce jsme se i vyptali na cestu k pivovaru. Ten 
nás však zklamal, protože nevypadal vůbec his-
toricky, a proto zbývalo ještě nádraží. Na nádra-
ží pokračovalo zaučování do cizích slov, a tak 
teď všichni víme, že koželuh je zpracovatel ků-
že, že archaický je starobylý, že pregnantní je 
přesný. Takto pokračovala i cesta vlakem do 
Malých Svatoňovic a autobusem do Úpice. Ve-
čer už jsme stihli jenom pár her Una a znaveni 
jsme ulehli do postele. 

 

 

Další generace Průzkumníků 

 

Náročný úkol podplazit lávku přes příkop 

 

 

Sourozenecká bitka 

 

Medvěde, chceš jabko? 
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Ráno jsme vyrazili stejně jako v pátek, tento-
krát opačným směrem na sever na hranice, kte-
ré se už staly tradicí. Jelikož se výprava stala 
vzdělávací, byl na řadě Slon, který vysvětloval a 
zkoušel Áťu z logaritmů. Další vzdělávací pro-
gram byl určen na Malé Svatoňovice, kde jsme 
se všichni vyfotili u sochy Josefa a Karla Čapka. 
Následoval výstup podél křížové cesty na roz-
hlednu Žaltman. Po svačince nás čekala chvilka 
matematiky a počítání schodů rozhledny, ale 
k 51 schodům se nikdo nepřiblížil. Před cestou 
na hranice jsme se ještě posílili obědem v Jes-
třebí chatě. Největší zájem po cestě budily malé 
bunkry, ale ten nejlepší nás ještě čekal. Naštěstí 
Slon měl baterku, a tak jsme bunkr mohli prolézt 
celý, a dokonce i najít poklop a vylézt na samý 
vrchol a vytvořit skupinové foto. Hranice už byly 
na dosah, a tak jsme se rozeběhli za nimi. 
V Petříkovicích jsme zjistili čas odjezdu vlaku a 
že máme spoustu času na focení u hranic. Na 
polské straně vytvořili nějakou velmi abstraktní 
budovu, tak jsme ji prolézali zvenku, zevnitř a 
zkoušeli různé gymnastické kousky. Po focení 

jsme se vrátili na zastávku a čekali na vlak. 
V Malých Svatoňovicích jsme se rozloučili se 
Slonem. Zatímco on pokračoval vlakem domů, 
my se vydali už známou cestou do Úpice. Večer 
proběhl již známou zábavou. Uno, večeře, pole-
hávání a spánek. 

 

Dneska v noci se posouval čas na zimní, a tak 
jsme si ještě hodinku přidali už k tak dlouhému 
spánku. Neděle byla dnem vařícím a uklízecím. 
Po úklidu jsme vypočítali počasí tak, abychom 
nezmokli, a vyrazili jsme s baťohy na nádraží. 
Dorazili jsme o hodinu dříve, a tak jsme se dali 
do jídla a luštění sudoku, když se nad námi strh-
la průtrž mračen. Naštěstí jsme byli chráněni 
střechou, ale přesto nám nebylo zrovna nejtep-
leji. Zanedlouho přijel vlak a my se usadili. Ces-
ta vlakem byla dlouhá a občas nás pan průvodčí 
vyhodil ze sedaček, aby se mohli posadit jiní, 
když byl vlak úplně plný. Ve Velkém Oseku 
jsme nasedli na známý pantograf a za chvíli už 
jsme stáli na nástupišti v Kolíně a dávali si oddí-
lový pokřik. Za celé dlouhé prázdniny jsme uš-
lapali 57 km. 

 

 

Rozhledna na Žaltmanu 

 

Na rozhledně 

 

Svačinka na hranicích 
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Bludná mapa císaře pána 

Šéďa 
Plaňany 24. - 25. 11. 2006, 21. ročník akce Návrat 

 

Letošní akce Návrat se konala nezvykle poz-
dě, až 24. - 25. listopadu 2006, protože dříve se 
prostě termínově nevešla. I z toho důvodu opět 
nevyšel záměr s cílem na Lichnici, protože ve 
sklepení, kde by se dalo přespat, se už zazimo-
vali netopýři. Po delší době se opět mění způ-
sob rozvozu. Protože Kosa si pořídil novou ro-
dinu, nemá čas a rozvoz je řešen osobními au-
ty. Auta do cíle Návratu nejedou, takže účastníci 
si ponesou svoje věci s sebou. 

Sešli jsme se tedy jako obvykle v pátek mezi 
17. a 18. hodinou v klubovně. Poplatek na ben-
zín zůstává 50 Kč, do obálky se pro případ 
ztroskotání zalepuje 100 Kč. Přestože se letošní 
ročník koná o měsíc později než obvykle, není 
to na počasí znát, listopad roku 2006 je abnor-
málně teplý. 

Rozvoz osobními auty s sebou přináší opět 
jednu atrakci, která spočívá v tom, že účastníci 
si zavážou oči ještě na ulici a do aut jsou odve-
deni už poslepu, aby nevěděli, s kým jedou. Až 
při vysazení si rozvážou oči a zjistí, koho mají 
za parťáka. 

Instrukce k dosažení cíle vypadaly následov-
ně: 

 

Ahoj kamarádi, 
cílem letošní Akce Návrat 

je chata nedaleko obce Plaňany, 
která patří zdejším skautům. 

Leží v trojúhelníku vymezeném obcemi 
Vrbčany - Radim - Plaňany. 

 

K cíli cesty nás tentokrát dovede mapka, která 
je součástí pamětní kartičky. Cíl není daleko, a 
proto letošní výsadky probíhají nečekaně brzy. 
 

18:54 - Jako první jsou vysazeni Komár a Hyk-
šák u Pňova. Vědí, kde jsou, a vyrážejí do 
Sokolče. 

19:00 - Vysazeni jsou Píďa a Ještěr. Auto od-
jíždí a kolem nich prochází nějaký pán. Všude 
okolo je tma. Pokoušejí si rozpomenout, kudy 
asi tak jeli. Pídě se zdálo, že jeli přes Bečváry. 
Před nimi je hlavní silnice. Na ní nacházejí au-
tobusovou zastávku, která jim sděluje, že se 
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nacházejí na silnici mezi Zásmuky a Kostel-
cem nad Černými lesy. Vydávají se do 
Doubravčan. 

19:02 - Další výsadek tvoří Áťa, Vápno a já. 
Hned po prvním rozhlédnutí máme celou řadu 
indicií. Nacházíme se na silnici mezi dvěma 
mosty, pod jedním z mostů vede rušná silnice 
a v dáli jsou vidět červená poziční světla vy-
sokých stožárů. Nabízejí se v podstatě dvě 
varianty. Buď jsme u Českého Brodu (Vápno 
tvrdí, že rušná silnice je silnice Praha - Kolín), 
nebo u Poděbrad (tvrdím já). Záhy se ukazu-
je, že rušná silnice je dálnice D11 a pod dru-
hým mostem vede trať železničního zkušeb-
ního okruhu. Poloha je tedy jasná a směr ta-
ké. 

19:03 - Vysazeni jsou Chobotka a Béčko. Po 
odjezdu auta se vydávají z kopce a došli do 
Malotic. Něco jim to říká, ale co? Ukazatel ve 
vsi je láká do známých Bečvár. Béčko je pro, 
přeci nepůjde někam, kde to vůbec nezná. 
Chobotka se nedá odbít, a nakonec ho přeci 
jen přesvědčí vydat se dál z kopce. Instinkt jí 
radí jít tam, kam míří většina aut. Že by tam 
byla nějaká větší silnice? Doufají v to, že na-
razí brzy na českobrodskou silnici. 

19:05 - Dudu a Jouda jsou vysazeni kdesi na 
silnici, všude kolem světla. V dálce jsou vidět 
vysílače, které tipují na Český Brod či Podě-
brady (byly to opravdu Poděbrady). Nakonec 
se rozhodli jít za světly odjíždějícího auta.  

19:08 - Monča a Slon jsou vysazeni na silnici 
uprostřed polí a řeší tradiční dilema, zda vyra-
zit směrem za výsadkovým vozem či na dru-
hou stranu. Vypadá to, že ve směru za vozem 
jsou vidět světla. Jdou tedy tam. Cíl nedaleko 
Plaňan, tedy blízko Kolína v relativně známém 
terénu, naznačuje duch letošního ročníku - 
sprint. 

   Asi tak po 400 m přicházejí ke křižovat-
ce, kde mají na výběr Brník a Olešku. Oleška 
určitě ne, to je přesně na druhou stranu. 
Otázkou je, zda jít zase zpět, či do Brníka. 
Nakonec Brník vítězí. 

19:10 - Píďa a Ještěr v Doubravčanech míjí 
ukazatel Toušice čtyři kilometry. 

19:15 - Aleš a Kozel jsou vysazeni uprostřed 
polí, nedaleko vidí světla vesnice. Vydávají se 
tímto směrem a za chvíli jsou v Bečvárech. 
Otevírají obálku a dozvídají se, že cíl je neda-
leko Plaňan. Kde Plaňany leží, zhruba tuší, 
ale kudy se tam dostat, to už ne. Hledají po 
Bečvárech nějakou mapu, nebo něco jiného, 
ale nic nenašli. Vyrazili směrem, který znají, 
tedy ke Kolínu, resp. na Kutnou Horu. 

19:16 - Kamča a Jencek jsou vysazeni mezi 
Brníkem a Dobrým Polem. Po přečtení in-
strukcí se vydávají do Dobrého Pole. 

19:22 - Sini a Kůzle jsou vysazeni u Sadské na 
okraji kerského lesa. Po chvíli přemýšlení se 
vydali do nejbližší vesnice, kde se snad zori-
entují. 

      - Komár a Hykšák jsou v Sokolči a pokra-
čují do Cerhenic. 

19:25 - Monča a Slon se na zastávce v Brníku 
ujišťují o správnosti rozhodnutí. Jsou na lince 
směrem do Kouřimi, což bude první přibližo-
vací bod. Trochu zmatkují, která silnice je 
podle značky doprava. 

      - Chobotka a Béčko se po konzultaci 
s autobusovou zastávkou u Ždánice vydali 
směr Kouřim. 

19:30 - Dorazili jsme do Sokolče. Cestou hra-
jeme logickou detektivní hru „Kdyby viděl pili-
ny, nezemřel by“. 

      - Dudu a Jouda se ocitli v Hořátvi. Vůbec 
jim to nic neříká. Jouda vzpomíná, že sem 

 

Marian úřaduje 

 

Výsadek 
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měl jet dělat nějaký kotel do JZD, ale nakonec 
nejel, čili žádná pomoc. A tak jim přijde vhod 
aspoň cyklostezka, která ukazuje Tatce 
10 km, což je sice trochu děsí, ale říkají si, že 
nemusí dojít až tam. Cestou potkali cyklistické 
odpočívadlo, u kterého objevili pumpu, ale 
mapa nikde. Před nimi je silný hluk, vzápětí 
přecházejí hradeckou dálnici. 

19:35 - Aleš a Kozel jsou v Pučerech. Zde od-
bočují doleva a doufají, že objeví nějakou sto-
pu. Marně. 

19:40 - Píďa a Ještěr míjí v Maloticích znovu 
ukazatel Toušice, tentokrát tři kilometry. Jdou 
dál. 

19:44 - Sini a Kůzle jsou v Sadské a pokračují 
do Peček. 

19:52 - Trojúhelník se uzavírá. Monča a Slon 
zjistili, že před chvílí šli nedaleko místa svého 
výsadku, jen po druhé straně pole. Opět se 
potvrzuje stará teorie, že je třeba jít jiným 
směrem, než odjíždí výsadkové vozidlo. Zby-
tečné zdržení je mrzí. 

   Procházejí obcí Králka, i když otázkou 
je, zda se dají dva domy považovat za obec. 
Monika protestuje, že má krátké nohy a že na 
její vkus jdou moc rychle. Slon má naopak 
pocit, že zas tak rychle nejdou. Situace jak 
vystřižená z úvodní hodiny teorie relativity. 
Pokračují dále na Bulánku. 

20:00 - Aleš a Kozel došli do Mančic. Zde jim 
cedule „Bečváry 3“ poťouchle naznačuje, že si 
hned na začátku trochu zašli. Pokračují pořád 
rovně a Kozel přichází s myšlenkou, že 
Plaňany jsou kousek od Křečhoře, protože 
spolužák bydlí v Plaňanech a z Křečhoře chy-
tá Wi-Fi. 

      - Píďa a Ještěr u Ždánice odbočují do-
prava na Kouřim, protože Ještěr ví, že z hlav-
ní silnice Kolín - Praha se na Plaňany odboču-
je před Českým Brodem. V dáli vidí rozsvíce-
né stožáry. 

20:04 - Monča a Slon jsou v Bulánce. Na rozdíl 
od Králky je zde alespoň pořádná křižovatka a 
tedy i ukazatele. Ujišťují se, že jdou na Kou-
řim správně. Autobusové zastávky hlásí totéž. 
Cesta vede z kopce, což považují za výhodu, 
přeci jen to, že letos se jde prvně s batohy 
s věcmi na spaní, dává akci maličko jiný ráz. 

20:05 - Komár a Hykšák jsou v Cerhenicích. 
20:10 - Aleš a Kozel na křižovatce v Polních 

Voděradech řeší, zda se dát směrem na Kolín 
a nebo radši ku Kouřimi. Nakonec vítězí Kou-
řim. 

20:12 - Sini a Kůzle dorazili do Milčic. 
20:15 - Blížíme se do Cerhenic. Podruhé pře-

cházíme železniční zkušební okruh, vpravo je 
jeho základna. Silnice sice pokračuje dál mi-
mo vesnici, ale to je obchvat kvůli zrušenému 
přejezdu přes železniční trať Kolín - Praha. 
My odbočujeme do vesnice a trať překoná-
váme podchodem u zastávky. Pokračujeme 
stále rovně. Silniční směrovky nám sice, jak je 
zvykem, Plaňany zatajují, ale naštěstí je tu 
značená cyklotrasa a ta nám potvrzuje směr. 
Pokračujeme tedy dále, zatímco Áťa řeší mrt-
vého klauna v maringotce. 

      - Dudu a Jouda konečně přesně vědí, 
kde jsou. Jméno vesnice Kostelní Lhota jim 
sice moc neříká, ale ukazatel na Pečky už 
mluví za vše. Takže jdou tam. 

20:20 - Kamča a Jencek procházejí Vitice. Od-
bočili na Hřiby, ale pak se vydali cestou 
k Lipanům. 

20:23 - Monča a Slon dorazili do Molitorova. 
Ves asi tak velká jako Bulánka, jedna křižo-
vatka, jedna zastávka. Snad nic, co by stálo 
za zastavení. Takže jen maličká pauza na pití. 
Hláška: „Máme zpoždění, nezastavujeme!“ se 
Monice moc nezalíbila. Kouřim je na dohled. 

20:25 - Aleš a Kozel jsou v Libodřicích. Do Kou-
řimi nechtějí, a tak se vydávají směrem na 
Chocenice. Míjí vysílač na vršku kopce a před 
nimi svítí spousta světel. Kterépak z nich jsou 
asi tak Plaňany? 

20:30 - Monča a Slon jsou na náměstí v Kou-
řimi velice zklamáni. Mysleli si, že zde najdou 
mapu, ale není tu. Nevadí, stejně si chtěli jen 
zkontrolovat, že jdou dobře. Turistické značky 
nevypadají, že by jim cestu zkrátily, jdou tedy 
po silnici. Kouřimskou branou procházejí na 
křižovatku s rozcestníky. Směr Český Brod 
zavrhují, Sadská se jim úplně nezdá, jdou te-
dy třetím směrem. Podle ukazatelů je tímto 
směrem Klášterní Skalice vzdálená asi 2 km. 
Vodítkem je opět autobusový jízdní řád, na 
němž jsou jak Vrbčany, tak i Plaňany. Vpravo 
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slyší i vidí vlak, který vyráží z Kouřimi do Pe-
ček. 

20:33 - Komár a Hykšák procházejí Radimek a 
blíží se k Plaňanům. 

20:45 - Píďa a Ještěr došli k ceduli Toušice 
2 km. Tahle vesnice už je začíná trochu štvát. 
Další cedule upozorňuje řidiče, že most je 
uzavřen. Oba doufají, že pro pěší to neplatí, 
protože objížďka je dlouhá pět kilometrů a ve-
de, kudy jinudy, přes Toušice. Vzápětí zdolá-
vají most úspěšným přelezením zábran a za-
nedlouho se ocitají na náměstí v Kouřimi. 
Ukazatel po zelené značce jim ukazuje Vrb-
čany osm kilometrů, ale oni se vydávají jinu-
dy, protože jim směr přijde trošku mimo. 

      - Chobotka a Béčko procházejí Kouřim a 
pokračují do Plaňan podle směrovek. 

      - Dudu a Jouda dorazili do Peček. Je to 
jedna z nejzajímavějších vesnic, tedy vlastně 
město, které dnes v noci prošli. Nejprve Joudu 
upoutal velký dům s prosklenou chodbou, což 
by nebylo tak zajímavé, kdyby tam zrovna ne-
stála slečna, prý podobná lízátku, v růžovém 
svetříku. Dalším místem jejich údivu byla re-
staurace s názvem Gentleman. Prý jakýsi po-
chybný podnik. A nakonec obdivovali, tedy jak 
kdo, podchod a v něm procházející slečnu 
v tak krátké sukni, že se Jouda dvakrát otočil. 
U jakési továrny popili kávu a poté objevili do-
konce hned dvě mapy, čímž děkují spolku tu-
ristů. Opisují si podrobný itinerář cesty a pak 
se vydávají na Radim. 

20:53 - Držíme se cyklotrasy, která vede zkrat-
kou a dovedla nás do Radimku. Odtud už je to 
jen kousek do Plaňan. Átě už docházejí ná-
pady, co se týče mrtvoly, a ptá se už jen jed-

nou za čtvrt hodiny. 
      - Sini a Kůzle procházejí Velké Chvalovi-

ce. 
20:58 - Kamča a Jencek jsou v Třebovli a po-

kračují zhruba stejným směrem na Klášterní 
Skalici. 

21:00 - Komár a Hykšák dorazili do Plaňan. 
      - Aleš a Kozel si zkracují cestu přes past-

viny oplocené elektrickým ohradníkem, naš-
těstí bez elektriky. V Chocenicích si dávají 
rychlou svačinku. Pak vyráží směrem na 
Křečhoř a těší se, že už to mají v podstatě za 
rohem. 

21:02 - Klášterní Skalice v Monče a Slonovi bu-
dí první dilema. Je zde totiž cedule ukazující 
na Bošice. To se jim zdá hodně povědomé a 
trochu je to znejistilo. Cesta vede dolů z kop-
ce. Vyrážejí nakonec dále po hlavní do kopce, 
s tím, že na obzoru se uvidí. Držet se linky au-
tobusu do Vrbčan a dále do Plaňan se později 
ukázalo jako dobrá volba. 

21:16 - Píďa a Ještěr zjistili, že se nasměrovali 
příliš doleva, a tak za odbočkou na Království 
uhnuli do pole. Už vidí kostel v Plaňanech, 
a tak mají jasný cíl. Jediná silnice, kterou po-
tkali, jde úplně někam jinam, a tak si dopřávají 
svačinku uprostřed pole. 

21:17 - Monča a Slon dorazili do Miškovic. 
Hlavní orientační body, silnice Kolín - Praha i 
Plaňany, jsou na dohled. Nedaleko za vesnicí 
jim silnice připadá poněkud moc doleva, a tak 
vstupují do pole s tím, že by si zkrátili cestu. 
Naštěstí se polem jde velice špatně, a tak se 
zase rychle vrací na silnici. 

21:18 - Jsme v Plaňanech a zkoumáme Maria-
novu miniaturní mapičku. Nebude to tak jed-
noduché, jak to zpočátku vypadalo. Na první 
pohled tu chybí silniční obchvat. Není divu, 
mapa vypadá dost archaicky. Německý nápis 
Planian nás odkazuje ještě více do minulosti. 
Nenachází se tu ale ani železnice, takže je 
jasné, že jde o c. k. mapu z dob Rakouska-
Uherska. Největší problém je, že mapa je mi-
zerně čitelná a Marianovo barevné domalová-
ní některých cest, lesů a vod mapě nepomoh-
lo, spíš naopak. 

      - Komár a Hykšák došli k plaňanskému 
nádraží a jdou celkem najisto po proudu poto-
ka. 

21:24 - Sini a Kůzle došli do Peček a už si jsou 
jisti, kam mají jít. Pokračují do Radimi. 

21:25 - Aleš a Kozel jsou v Bříství. Konstatují, 
že takové jméno nikdy neslyšeli. 

21:30 - Monča a Slon přešli hlavní silnici a jsou 
ve Vrbčanech. Procházejí vsí a míří k želez-
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niční trati, která by měla být vodítkem. Maria-
nova pomocná mapka na kartičce je pro ně 
díky slabým baterkám přeci jen trochu matou-
cí. Vyrážejí podél kolejí k mostu přes Kouřim-
ku. Nejdříve ho přešli s tím, že půjdou smě-
rem dál na Plaňany. Po chvíli se vrací zpět a 
sledují, zda voda opravdu teče tím směrem, 
kterým si oni myslí. Vedle mostu je totiž cel-
kem široká cesta jdoucí rovnoběžně podél ko-
lejí jakoby na Plaňany. Riskují to a jdou po ní. 
Bláto, nebláto, cíl se zdá být blízko. 

21:35 - Křečhoř, tak kudy dál? Aleš a Kozel 
koukají na jízdní řády na autobusové zastávce 
a nestačí se divit. Plaňany jsou asi 12 km, na-
víc směrem, odkud přišli. A tak se vydávají 
zpět do Chocenic. 

21:40 - Píďu a Ještěra na konci pole zastavuje 
plot. Jdou podél něj doprava, když skončil, 
sestupují po pěkném krpálu do údolí. Sestup 
se povedl, nacházejí silnici a po ní dorazili do 
Miškovic. Zde je to podle autobusu do Plaňan 
přes Vrbčany 3 km a podle cyklostezky 5. Vy-
dávají se proto rovně do Vrbčan. 

21:42 - Komár a Hykšák jsou u cíle, ale zjišťují, 
že skautská chata je na druhém břehu. Chvíli 
přemýšlí o přebrodění potoka, ale nakonec se 
raději vrací k nedaleké lávce. V cíli jsou jako 
první. 

      - Máme problém s odhadem měřítka ma-
py, takže netuším, jestli se hledané údolí na-
chází před nebo za obchvatem. Vydáváme se 
na pražskou silnici, ale tam to na žádné údolí 
nevypadá. 

21:45 - Dudu a Jouda jsou v Radimi. Procházejí 
okolo místní mládeže sešlé v autobusové za-
stávce a míří na Vrbčany. 

21:50 - Kamča a Jencek dorazili do Klášterní 
Skalice a pokračují do Miškovic. 

      - Aleš a Kozel jsou opět v Bříství. 
      - Pídě a Ještěrovi se cesta do Vrbčan ne-

líbí, protože plaňanský kostel uhýbá podezře-
le stranou. Proto vstupují znovu do pole. 

      - Chobotka a Béčko přicházejí do Plaňan. 
Na přejezdu přes obchvat pozorují silnici pod 
nimi, kde se prohánějí auta. Béčko soudí, že 
určené místo, kde je cíl, jsou klubovny pla-
ňanských skautů. Tam dorazili celkem rychle 
a mají radost z toho, že to tak dobře zvládli. 
Úsměv jim ale brzy mizí z tváře, když zjišťují, 
že se zde nikdo nenachází. Chvilku přemýšlí 
co dál, pak se vracejí na českobrodskou silnici 
a podle mapky hledají potok. Ten našli brzy. 
Když však k němu sestoupili, ocitli se téměř 
v bahenní lázni. Pole bylo značně rozbahněné 
a bláto se jim lepilo na boty. V dáli uviděli svě-
télko, a tak se nechali zlákat a šli stále za ním. 

21:51 - Sini a Kůzle prošli Radim. Kousek za 
Radimí Sini ztratila baterku a musí se pro ni 
vrátit, naštěstí ji našla. 

21:58 - Monča a Slon jdou cestou přes louky. 
Už jásají, že cíl je na dohled. Jen to vypadá, 
že budou muset brodit. Naštěstí se ukazuje, 
že to není oheň v cíli, ale semafor u kolejí. 
Pokračují dál po cestě a za chvíli dorazili do 
skutečného cíle. 

22:00 - Dudu a Jouda jsou ve Vrbčanech a cítí, 
že už jsou blízko. Dokonce na malý okamžik 
si věří natolik, že myslí na vítězství. Vyráží po 
lesní cestě podél potoka a doufají, že nebu-
dou muset brodit, protože podle množství vo-
dy by spíš museli plavat. 

22:05 - Vracíme se zpět k nádraží do Plaňan. 
Nacházíme zde Marianovo auto, takže cíl mu-
sí být blízko. Podle mapky mi vychází, že 
jsme na místě, ale v okolí se nachází jen ná-
draží se zuřivými psi. Nic jako klubovna se 
u potoka, který zde protéká, nenachází. Poz-
ději se ukáže, že na mapce je chybně vybar-
ven potok tak, že překrývá silnici, na které sto-
jíme. Chyba se stane, horší je, že právě tato 

 

mapa císaře pána 
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pasáž potoka se na jednotlivých kartičkách li-
ší. 

      - Aleš a Kozel dorazili zpět do Chocenic. 
Zdá se, že Kozel je zcela zdrcen, loudá se a 
něco si mumlá. 

22:15 - Píďa a Ještěr přešli hlavní silnici Kolín - 
Praha a jdou podél lesa. Tuší, že cíl je blízko. 
Cítí kouř, a tak vstupují do lesa. Po chvilce 
bloudění slyší Mariana, podél kadibudky sbí-
hají k chatě a jsou v cíli. 

      - Pátráme jednotlivě po okolí nádraží 
v Plaňanech. Náhle se vynořili z houští u po-
toka Chobotka a Béčko a dost je překvapuje, 
že jsou opět v Plaňanech. Po chvíli rozmýšle-
ní pokračují dále po proudu potoka po cestě 
podél kolejí. Tam se vydáváme i my poté, co 
jsme se sešli. 

22:20 - Kamča a Jencek jsou v Miškovicích. 
Zde bloudí asi půl hodiny, protože zkouší po-
stupně tři cesty, ale ani jedna se jim nezdá. 
Nakonec zkouší tu poslední. 

      - Aleš a Kozel jsou v Břežanech. Drží se 
trasy linkového autobusu, další zastávka je 
Poboří. 

22:25 - Dudu a Jouda vidí světlo, že by oheň? 
Ale ouha, to je jen železniční návěstidlo. Tak 
pokračují v cestě. A další světlo, tentokrát 
o něco červenější. A je to pro změnu další že-
lezniční návěstidlo. Brzy vidí v pořadí třetí 
světlo, ale to už jsou si jisti, že to oheň je. 
Jsou tedy v cíli, ale počet lidí, kteří dorazili 
před nimi, je dost překvapuje.  

22:26 - Chobotka a Béčko se vynořili na louce a 
slyší spoustu veselí. To bude ono, rychle tam. 
Z dálky již slyší Joudův pronikavý hlas a jsou 
v cíli. 

22:33 - Sini a Kůzle dorazili do Plaňan a přibliž-
ně se orientují podle pamětní kartičky. 

22:35 - Jsme v cíli. Doteď byli všichni venku, 
ale už se začínají zabydlovat uvnitř.  

23:00 - Kamča a Jencek se dostali na hlavní 
silnici Praha - Kolín. Pokračují po ní do Pla-
ňan. 

      - Aleš a Kozel dorazili do Poboří. Soudí, 
že místní silničáři zřejmě nemají ani tuchy, jak 
se měří vzdálenosti. Mělo to být 3 km z Bře-
žan, ale jim to tak rozhodně nepřišlo. Do 
Plaňan chybí už jen kousek, Kozel začíná 
aspoň trochu věřit, že tam dojdou ještě tuto 
noc. 

23:10 - Aleš a Kozel jsou v Hradeníně a diví se, 
co tu sakra tahle vesnice dělá, na ukazatelích 
nebyla. 

23:15 - Po chvíli hledání se Sini a Kůzleti poda-
řilo najít cíl. 

23:30 - Aleš a Kozel už se těšili, že jsou v Pla-
ňanech, ale jsou to teprve Žabonosy. 
      - Kamča a Jencek přicházejí do Plaňan, 

ale rozmysleli si to a vracejí se zpět do Vrb-
čan, pak vyrážejí přes pole a louky směrem 
k údolí. 

23:45 - Aleš a Kozel jsou konečně v Plaňanech. 
Teď už jen najít tu skautovnu. 

23:55 - Ouha, skautovna je zavřená, co se to 
děje? Aleš a Kozel studují podrobný popis 
cesty a taky historickou mapu a dozvídají se 
nemilosrdnou pravdu, že cíl je někde úplně 
jinde. Podle mapky z 18. st. se motají po Pla-
ňanech a nemůžou se zorientovat. 

  0:15 - Kamča a Jencek narazili v údolí u poto-
ka na cestu a po ní konečně došli k cíli. 

  0:20 - Nějaký chlápek se chystá zastřelit Aleše 
a Kozla, ale naštěstí se všechno vysvětlilo 
(k jeho zklamání) a oni vyrážejí po proudu po-
toka. 

  0:40 - Došli k rybníku, ač si mysleli, že jdou 
směrem od něj. Bože, kdo kreslil tu mapu! 

  0:50 - Na nádraží nacházejí Marianovu ško-
dovku a jdou dál po silnici směrem, kde dou-
fají v nalezení cíle. Po pravici jsou uhelné 
sklady a psi, co strašně divně štěkají, lezou 
jim na nervy. Skrz plot zahlédli oheň, to musí 
být ono. Vracejí se k nádraží a pokračují po 
cestě podél kolejí. 

  1:15 - Konečně dorážejí do cíle a slaví čestný 
úspěch. 
 

Jak správně odhadl Slon, v poměrně známém 
terénu rozhodovala především rychlost a vý-
sledné časy jednotlivých výsadků se liší v mi-
nutách. Zkrátka každý ročník je jiný. Tenhle se 
lišil například tím, že do Kolína odjíždíme netra-
dičně vlakem. Zatím to ale vypadá, že se z toho 
pro příští ročníky může stát tradice. Uvidíme. 

 

Cíl putování, srub skautů v Plaňanech 
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Výsledky 21. ročníku 2006 čas délka trasy body 
  1. Komár - Hykšák 2:48 14 km 10 
  2. Monča - Slon 2:50 16 km 9 
  3. Píďa - Ještěr 3:15 17 km 8 
  4. Dudu - Jouda 3:20 16 km 7 
  5. Chobotka - Béčko 3:23 16 km 6 
  6. Áťa - Šéďa - Vápno 3:33 16 km 5 
  7. Sini - Kůzle 3:53 17 km 4 
  8. Kamča - Jencek 3:59 17 km 3 
  9. Aleš - Kozel 5:00 25 km 3 

 

 



  BLUDNÁ MAPA CÍSAŘE PÁNA 

 13 NŽ06 /4 

Historická tabulka 

1. (  1.) Šéďa 144 50. (47.) Koko 12        (  -  ) Béčko 6 
2. (  2.) Slon 105 51. (48.) Káče 12 100. (94.) Pizi 6 
3. (  3.) Tom 87 52. (49.) Želva 11 101. (95.) Blonďa 6 
4. (  4.) Čert 75  Špek 11  Kadajča 6 
5. (  5.) Káťa 72   54. (108.) Píďa 11 103. (97.) Bublina 5 
6. (  6.) Ještěr 70 55. (51.) Jana G. 11  Lenka (Stopaři) 5 
7. (  7.) Šárka B. 58 56. (52.) Návro 10  Záškrt 5 
8. (  8.) Lucie J. 58  Kocour 10        (  -  ) Áťa 5 
9. (  9.) Šárka V. 52  Pavel 10        (  -  ) Vápno 5 

10. (10.) Buggy 49  Dana 10 108. (100.) Hany 5 
11. (11.) Jaruška 47  Ina K. 10 109. (101.) Žába 4 
12. (13.) Aleš 46  Adéla 10  Jitka 4 
13. (12.) Sláva 45 62. (58.) Pipi 10  Samec 4 
14. (14.) Ještěrka 41  Anča 10  Lenka P. 4 
15. (15.) Mejla 40 64. (60.) Amík 10  Kikina 4 
16. (16.) Honza H. 39 65. (61.) Jarda K. 9 114. (107.) Alena P. 4 
17. (17.) Janinka 39  Kuba U. 9 115. (108.) Lenka Š. 3 
18. (20.) Kamča 38  Hardy 9  Honza (Barbucha) 3 
19. (18.) Dáša 36  Pedro 9  Vejďa 3 
20. (19.) Sysel 36  Navys 9  Eva B. 3 
21. (21.) Bobr 31  Soptík 9 119. (113.) Haky 3 
22. (27.) Kůzle 31  Hanka D. 9        (  -  ) Kozel 3 
23. (22.) Starosta 30 72. (68.) Haňára 9 121. (115.) Věra 3 
24. (23.) Vojín 30 73. (69.) Kopyto 8  Ufon 3 
25. (24.) Dan 29  Jirka 8  Barys 3 
26. (25.) Martina F. 29  Lukáš 8 124. (118.) Lucka D. 3 
27. (26.) Čmelák 28  Prcek 8  Petr 3 
28. (28.) Dodo 26  Kokos 8 126. (120.) Mirka 3 
29. (29.) Helča 25 78. (75.) Mary 8 127. (121.) Martina 3 
30. (37.) Zuzka H. 25 79. (76.) Čombe 8  Jarda 3 
31. (30.) Kosa 24 80. (77.) Cvrček (Ž. Kvítek) 7 129. (123.) Dušan 3 
32. (31.) Blonďák 22  Gogo 7 130. (124.) Myška 3 
33. (32.) Kuba D. 21  Radek 7  Máček 3 
34. (33.) Lenka Št. 20  Dibi 7 132. (126.) Cvrček (Stopaři) 3 
35. (42.) Sini 19  Martina K. 7 133. (127.) Krteček 3 
36. (34.) Zbyněk 18  Fanas 7  Marian 3 
37. (35.) Bětka 18  Honza K. 7 135. (129.) Jerry 3 
38. (36.) Pitras 18  Smahňák 7  Robert 3 
39. (90.) Komár 17  Holcmoš 7 137. (131.) Terezka 3 
40. (38.) Míša V. 17  Lasse 7 138. (132.) Koza 2 
41. (69.) Monča 17  Minirys 7  Andrea 2 
42. (39.) Herouš 17  Sáťa 7 140. (134.) Luboš 1 
43. (40.) Hop 17       (  -  ) Jouda 7  Ivana 1 
44. (41.) Mech 16 93. (89.) Baterka 7  Skyslo 1 
45. (43.) Ála V. 14   94. (101.) Jeník 7  Kuře 1 
46. (44.) Kesťa 14 95. (91.) Martina (Stopaři) 6  Vilík 1 

  47. (113.) Hykšák 13  Zuzana Č. 6  David 1 
48. (45.) Číslo 13  Cvrček (P. K.) 6  Jana 1 
49. (46.) Štěně 13       (  -  ) Chobotka 6    

 

Pozn.: Při rovnosti bodů rozhoduje nejvyšší dosažené umístění. 
           Červeně jsou označeni letošní účastníci. V závorce je uvedeno umístění po loňském ročníku. 
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Uzlařská regata 

Kolín 2. 12. 2006, 8. ročník 

 
Osmý ročník tradiční soutěže Uzlařská regata 

se opět konal v tělocvičně kolínského gymnázia. 
Absolutním vítězem letošní Uzlařské regaty se 
stal Kraken, který přijel až z dalekého Bludova, 
stejně jako několik dalších závodníků. Vítěz své 
nadšení neskrýval, až na drobné výhrady. Chy-
běl mu především závod ve vázání každého uz-
le zvlášť. S výsledkem spokojen není, ačkoli je-
ho čas 19,2 s není vůbec špatný. Jeho osobní 
rekord se totiž pohybuje kolem 16 s. Na druhém 
místě mu zdatně sekundoval Tom s časem 
20,1 s. Na Slona se stejným časem jako loni, 
rovných 22 s, tentokrát zbylo třetí místo. Snad-
né to ale neměl, protože na paty mu šlapalo 
hned několik našich děvčat. Časů pod 30 s bylo 
letos výrazně více než loni. 

  
Celkové výsledky 

1. Kraken Delaware Bludov 0:19,2 M 32. Větrák T. K. Průzkumník 0:32,6 L 

2. Tom T. K. Průzkumník 0:20,1 M 33. Aleš T. K. Průzkumník 0:33,1 M 
3. Slon T. K. Průzkumník 0:22,0 M 34. Vejdy T. K. Průzkumník 0:33,4 L 
4. Monča T. K. Průzkumník 0:22,5 K 35. Kozel T. K. Průzkumník 0:33,7 K 
5. Nikča T. K. Průzkumník 0:23,1 L 36. Kobra T. K. Průzkumník 0:34,5 P 
6. Dudu T. K. Průzkumník 0:23,2 M 37. Martina V. T. K. Průzkumník 0:35,9 L 
7. Áďa T. K. Průzkumník 0:23,5 L 38. Elis T. K. Průzkumník 0:36,8 L 
8. Komár T. K. Stopaři 0:24,0 M 39. Struska T. K. Průzkumník 0:36,9 P 
9. Pískle T. K. Eridanus 0:24,4 K 40. Kosmas T. K. Průzkumník 0:37,0 L 
10. Motyka T. K. Průzkumník 0:24,9 L 41. Bill T. K. Průzkumník 0:38,3 P 
11. Annie T. K. Průzkumník 0:25,2 L 42. Elvis T. K. Průzkumník 0:38,5 L 
12. Sini T. K. Průzkumník 0:25,5 M 43. Babů T. K. Průzkumník 0:39,1 P 

13. Kikina T. K. Průzkumník 0:25,5 K 44. Hykšák 7. s. o. Havrani 0:41,3 M 
14. Kuře Delaware Bludov 0:25,6 K 45. Kája T. K. Průzkumník 0:42,0 P 
15. Arašíd Delaware Bludov 0:25,8 K 46. Fido Poutníci 0:42,1 M 
16. Jack Delaware Bludov 0:26,2 K 47. Stoupa T. K. Průzkumník 0:42,5 L 
17. Lucka Z. T. K. Průzkumník 0:26,8 K 48. Tom T. K. Průzkumník 0:44,0 P 
18. Ted T. K. Průzkumník 0:27,2 L 49. Kryšpín T. K. Průzkumník 0:49,6 P 

19. Áťa T. K. Průzkumník 0:27,9 K 50. Jezeďačka T. K. Průzkumník 0:55,8 P 
20. Jeník T. K. Průzkumník 0:27,9 M 51. Kachna T. K. Průzkumník 0:59,4 P 

21. Bětka T. K. Průzkumník 0:28,0 M 52. Koník T. K. Eridanus 1:21,7 P 
22. Ještěr T. K. Průzkumník 0:28,3 M 53. Veveruška T. K. Průzkumník 1:31,7 P 

23. Čuník T. K. Průzkumník 0:29,3 L  Vítr T. K. Průzkumník D P 
24. Albín T. K. Průzkumník 0:29,7 K  Petronela T. K. Průzkumník D M 
25. Obelix 7. s. o. Havrani 0:29,8 M  Jouda 7. s. o. Havrani D M 

26. Krtek T. K. Průzkumník 0:29,8 K      
27. Marcel T. K. Průzkumník 0:29,8 L  M - mořští vlci    

28. Kačka T. K. Průzkumník 0:30,0 M  K - kadeti    
29. Milka T. K. Průzkumník 0:31,7 K  L - lodníci    
30. Gagarin T. K. Průzkumník 0:31,9 L  P - plavčíci    
31. Míša T. K. Průzkumník 0:32,1 M      

 



  INFORMACE A ZAJÍMAVOSTI 

 15 NŽ06 /4 

Informace a zajímavosti 
   

 
 

Změna termínů 
a akcí vyhrazena 

Připravované akce 
13. ledna 
27. ledna 
9. - 11. února 
24. února 
24. března 
5. - 8. dubna 
14. dubna 
27. - 29. dubna 
12. května 
12. května 
25. - 27. května 
9. června 
23. června 
21. - 24. června 
30. června - 6. července 
7. - 28. července 
21. července 
 

2007 
výprava 
výprava 
výprava 
výprava 
výprava 
velká velikonoční výprava 
výprava 
výprava 
výprava 
Vlajková hra 
Nouzovská Třístovka 
výprava 
výprava 
velký tah 
stavba tábora 
letní tábor Nouzov 
návštěvní den na táboře 

  

 
 

 

Sjezd Vavřince 
Již tradičně se druhý říjnový víkend koná vodácká akce na Vavři-

neckém potoce. V sobotu a v neděli se otevřou stavidla Vavřineckého 
rybníka a potok, který lze v létě často přejít suchou nohou se změní 
v dravou říčku plnou nástrah. 

Letos se tak stalo 14. a 15. října a nechyběli zde ani Staří páni se 
svým bufetem na Nouzově. Mnozí vodáci si již na tuto službu zvykli a 
rovnou počítají s občerstvovací zastávkou. 

Velmi úspěšnou novinkou byl prodej párků v rohlíku. Vyprodaly se 
už v sobotu a na neděli se musely sehnat další párky. Největší pro-
blém dělá, jako obvykle, počasí, které má velký vliv na prodávaný sor-
timent. Zatímco během teplého sobotního dne byla spíš tendence se 
osvěžit a ochladit, o studené neděli šly mnohem více na odbyt teplé a 
organismus zahřívající nápoje. 

Určitým zpestřením pro personál bufetu bylo neveřejné průběžné 
vyhlašování Miss okamžiku. A nutno říct, že některá děvčata měla 
opravdu moc hezké neopreny. 

  

 

Výjezdní zasedání 
Ve dnech 20. až 22. října proběhlo výjezdní zasedání v Rokytnici 

nad Jizerou. I když účast nebyla příliš vysoká, akci lze hodnotit jako 
úspěšnou. 

Děkujeme tedy Alešovi za zajištění chaty, která byla velice útulná, 
i za zorganizování dopravy, která sice nebyla nejrychlejší, ale zato 
zcela určitě nejdražší. 

Smůlu měl snad jen Slon, který testoval nový fotoaparát a usilovně 
fotil a pak si doma nechtíc všechny fotky nenávratně smazal. I to se 
stává. 



 

 

Slavné výroky 

Koťata se snaží vyjmenovat co nejvíce dřevin. 
Lenin: Já vím, přece zebr! 
(poznámka: myšlen byl cedr) 
 

Zuzka: A Jakou máte želvu? Suchozem-
skou nebo vodní?  

Kikina: No, je to ta krásná... 
 

Markétka má zavírací špendlíky na kalhotách.  
Slon: Neměla bys to mít radši v obočí?  
Markétka: To bolí, to už jsem zkoušela.  
Slon: Do obočí? Fakt?  
Markétka: No, o hudebce. Učitelka nám řekla, 

že si můžem dělat, co chceme... 
 

Motyka: Ted dobře vaří, kvůli tomu si ho ve-
mu.  

Albín: Kvůli Tedovi bych klidně změnil ori-
entaci. 

 

Ted: Čuňo, co to je kvadratura?  
Čuňa: Na čtvrtiny.  
Ted: Jo, a co to je sofistikovaný?  
Čuňa: Na poloviny? 
 

 

Nejsou špinavé peníze, jenom mokré 
(bufet na Nouzově při sjezdu Vavřince) 

 

Prapodivná skulptura u pramene Labe 

 

V nouzi přítel poslouží jako most 
(Slon a Jeník na česko-polské hranici) 

 

Nerušit, čtu! (prvňák Kuba a noviny) 

 

I záchod může být poetické místo 


