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INFORMAČNÍ SERVIS 

 V noci ze soboty 2. na neděli 3. října se koná již 8. ročník tradiční 
akce Návrat. Připomeňme si minulé úspěšné ročníky následující ta-
bulkou: 

 

 pořadatel cíl akce min. a max. 

délka chůze 

počet 

lidí 

diskval. 

1. ročník 1985 Márty Lichnice 16 - 28 km 16 6 

2. ročník 1986 Máček Nouzov   8 - 19 km 16 0 

3. ročník 1987 Máček Český Šternberk 16 - 20 km 15 7 

4. ročník 1989 Vojín Benátky (u Sázavy) 16 - 30 km 18 8 

5. ročník 1990 Marian Vidlák (u Zbraslavic) 16 - 18 km 11 4 

6. ročník 1991 Marian Březí (táb. Mustangu) asi 20 km(?) 27 6 

7. ročník 1992 Kosa Pernštejn 22 - 48 km 57 7 

8. ročník 1993 Marian ? ? ? ? 
 

Stručná pravidla: 
        Úkol: Dojít do určeného cíle bez vlastní mapy, bez domlou-

vání se s domorodci a po svých, tedy pěšky. Orientace 
je možná pomocí směrovek, jízdních řádů a nástěnných 
map. 

        Výbava: Svítilna, sirky, jídlo, pláštěnka, tužka, papír, apod. 
 

Doufáme, že putující budou zaznamenávat svoje zážitky do deníků, 
aby mohla opět vzniknout tradiční reportáž. Přejeme jim hodně 
úspěchů. 

 

 Výpravy do konce roku: 
říjen - 9. 10., 23. 10. 
listopad - 6. 11., 20. 11. 
prosinec - 4. 12., 18. 12. 
vánoční besídka 23. 12. 
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Stalo se v září: 
 

 Od tohoto září je mezi námi nová družina, Myšky, pod vedením 
Dáši, Lenky a Pavla. Nepochybujeme o tom, že se mezi nimi na-
cházejí budoucí opory tábornického klubu Průzkumník. 

 

 Velké změny se dočkala družina Křečci. Aktivní činnost u družiny 
ukončil Šéďa, nahradili jej Jaruška, Ještěrka a Ještěr. Největší změ-
nou je zde však opětovné zapojení Mariana, který po x letech opět 
chodí na družinové schůzky. Přejeme mu dostatek přirozené autori-
ty. 

 

 U Delfínů je sourozenecké duo Jana a Tomáš a u Ještěrek zůstávají 
Kuba a Honza. Šárka si shání ještě jednu družinu a Buggy a Slon, 
kteří se dostali na vysoké školy do Prahy, se s družinami rozloučili. 

 

 11. září se uskutečnila výprava na skalní hrad Sloup u Nového Bo-
ru. Byla u toho i naše televize, takže o vánocích budete moci vidět 
Průzkumníky na Sloupu, Průzkumníky s kukuřicí a další zajíma-
vosti. 
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KOUZELNÁ SEKERA 

Koza a Kosa, dva bývalí členové oddílu, patří mezi oblíbené posta-
vy. Ti když se sejdou, je o zábavu postaráno. Třeba i při práci. Ne že 
by nepracovali pořádně, právě naopak. Ale práci si zpestřují různými 
vtípky a občas se jim podaří i nějaká legrace nechtíc. 

Když se zapojili do práce na letošním táboře, zjistili, že jedna seke-
ra má příliš vysazené topůrko, a tudíž je nebezpečná. Rozhodli se tedy, 
že ji spraví. Kosa sekeru postavil topůrkem na špalek a Koza na ni 
začal shora tlouct druhou sekerou. 

„No, a teď se podívej, cos proved,“ prohlásil Kosa a dal ruce pryč 
od špalku. 

A stal se div. Spravovaná sekera stála zapíchnutá topůrkem ve 
špalku. Všichni nechali práce a šli se na ten zázrak podívat zblízka. 
Takhle zaseknutou sekeru ještě neviděli. 

„Teď si to pojď vyndat,“ popichoval Kozu Kosa. 
Sekera ale držela ve špalku pevně. Koza si tedy vzal železnou tyč, 

zahákl ji za sekeru a spolu s Kosou se snažili sekeru ze špalku vytáh-
nout. Výsledkem byla ohnutá tyč, ale sekera se ani nehnula. To už 
Kosa nevydržel a dal se do smíchu. Koza se naštval a vší silou začal 
sekerou lomcovat. Nakonec povolila. Koza ze sebe vyrazil vítězný 
pokřik a zaujal hrdinnou pózu pro fotografy. 

Pak pokračovali ve spravování sekery, ale pod topůrko si pro jistotu 
dali ještě prkénko. Závěrem dodejme, že přes veškerou snahu se jim 
sekeru spravit nepodařilo. Topůrko bylo ochotné držet jen tehdy, když 
se se sekerou nepracovalo. Za to však už Koza ani Kosa nemohli. 
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TORPÉDO - REKLAMNÍ TRHÁK 
K vánocům dostal oddíl malý nafukovací člun Torpédo. Pro jeho 

velkou skladnost a snadnou přenositelnost se mu začalo říkat invazní 
člun. Na svoji premiéru si však musel počkat až na tábor. 

Vy, kteří občas čtete nějaké časopisy, jste určitě viděli celostránko-
vou bombastickou reklamu na tento výrobek. Pro připomenutí uvádí-
me úryvky z této reklamy. 
 

TORPÉDO - Pontonová loď 
anglicky se označuje jako "SEA CLOUD" - "MOŘSKÝ OBLAK", 
protože jako oblak se vznáší nad vlnami. 
Nafukovací, lehoučká, barevná. 
Díky aerodynamickému tvaru pluje jako TORPÉDO. 
TORPÉDO - NEPOTOPITELNÝ 
PONTON - BEZPEČNÝ 
Bleskově pracující hustilka, která vám zakrátko nahustí loď. 

 

Už při čtení těchto reklamních hesel se člověk musí pousmát. A to 
ještě nezná skutečnost. Ta se projevila až druhý den tábora, kdy se šli 
táborníci koupat a Čert, který se ze zdravotních důvodů koupat ne-
chtěl, se rozhodl vyzkoušet invazní člun. Když jej začal nafukovat, stal 
se středem pozornosti. Bodejť by ne, když zuřivě šlapal na bleskově 
pracující hustilku a loď se stále neměla k nafouknutí. Při rozměrech 
hustilky také nebylo divu. Ale reklama slibovala zázrak a ten se samo-
zřejmě nekonal. 

Bystrým pozorovatelům mezitím neušlo, že člun má nosnost jen 
77 kg. Když byl na to Čert upozorněn, odbyl problém mávnutím ruky: 

„To se zvládne.“ 
Na rybníce na náhonu bylo živo. Táborníci se koupali, slunili a 

Slon testoval člun. Již po prvních okamžicích po nalodění musel Slon 
konstatovat, že Číňani jsou opravdu menšího vzrůstu. Člun nesl totiž 
nápis Made in China a český Slon mu byl poněkud velký (je to jasné, 
v Číně sloni nejsou). Dále byl nemile překvapen, když se za ním vrhli 
dva táborníci s úmyslem doplavat k němu a převrátit ho. Slon začal 
zběsile pádlovat, ale skvělý aerodynamický tvar člunu, který už napo-
hled torpédo vůbec nepřipomínal, se choval tak, jak se dalo očekávat. 
Člun se téměř nehýbal z místa, čím víc Slon pádloval. Slon se nakonec 
ve snaze vyvinout co nejvyšší rychlost vyklopil sám. To už začínalo 
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být všem jasné, že se člunem bude zábava, především však pro diváky 
na břehu. Pozdější vývoj událostí jim dal za pravdu. 

Mezitím Slon zjistil další nepříjemnost. O člunu reklama tvrdí, že 
je nepotopitelný. Budiž. O pádlech se však nikde nemluví a právem. 
Dají se totiž utopit velice snadno. 

To už se Čert začal hlasitě dožadovat člunu, aby si jej také vyzkou-
šel. Slon zajel ke břehu, předal člun a začal trénovat skoky do vody. 

„Láďo, koukej!“ upozornil Čerta a skočil z hráze šipku do vody. 
Na Čertovi to nezanechalo moc velký dojem, raději se soustředil na 

nastupování do člunu. Nebylo mu to však nic platné. Jakmile druhá 
noha opustila břeh, měl člun navrch. Reklama měla pravdu. Člun je 
skutečně nepotopitelný, protože v okamžiku, kdy se má potopit, svého 
pasažéra raději vyklopí. Čert se navzdory soustředění octl ve vodě pod 
člunem tak rychle, že ani nevěděl jak. Při nastupování měl příliš vyso-
ko těžiště a převážil se. Všichni okolo se začali smát a do tohoto všeo-
becného veselí zazněl Čertův výkřik: 

„Já se nesmím koupat!“ 
To ostatní pobavilo ještě víc. 
„Do pytle,“ nadával Čert a soukal se znova do člunu. 
Nakonec se mu podařilo vhodně rozložit váhu a vyplul. 
Jen Slon se moc nesmál, protože téměř ve stejném okamžiku plaval 

ke břehu a narazil pod vodou do hráze. S odřeninami se vydrápal na 
břeh, kde sledoval Čertovo počínání. Nakonec zhodnotil situaci: 

„Láďo, prohráli jsme.“ 
Závěrem malé upřesnění. Nemáme vůbec nic proti člunu Torpédo, 

plní to, co člověk od něj může na první pohled čekat. Chtěli jsme vás 
jen názorně varovat před neseriózní reklamou. 
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MURPHYHO ZÁKONY V PRAXI (2) 

Táborová murphologie 
 

Od tohoto čísla vás budeme postupně seznamovat se zákony plat-
nými v nejrůznějších oblastech táborového života. Některé zákony jsou 
převzaté z teorie, některé jsou upravené na naše podmínky a některé 
jsou naše původní. Probrána budou postupně tato témata: 
 

1. Život v táboře     8. Jídelna 
2. Táborová práce     9. Marodka 
3. Porady vedoucích  10. Latrína 
4. Vůdcák    11. Odborná zaměstnání 
5. Stany    12. Hlídka 
6. Umývárna   13. Výpravy 
7. Kuchyň    14. Hry 

 

Pokud jste snad někdo z vás objevil nějaký nový zákon, neváhejte, 
napište jej a hoďte do schránky Nouzovského Žurnálu. 

Budete slavní! 
 

1. Život v táboře 
 

Zjištění nejstarších členů družin, když vedoucí „onemocní“: 
  Chaos vládne i bez vedoucích. 
 

Zákon sestavování táborové rady: 
  Kdo se vzdálí, je zvolen. 
 

Pravidlo přátelství: Pomůžete-li příteli v nouzi, jistě na vás neza-
pomene - až zase bude potřebovat pomoc. 

  Z čehož vyplývá: Jakmile jednou uděláte dobrý skutek, budete 
 o něj žádáni neustále 

Mákův poznatek: Za dobrý skutek zasloužený trest. 
 

Zákon chyb:  Chybovati je lidské - a svalit chybu na druhého 
 ještě lidštější. 

 

Zákon úsměvu průšviháře: 
  Člověk, který se usmívá, i když se blíží průšvih, 

 už ví, na koho to svalit. 
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Zásada pro obviněné: Míra viny je přímo úměrná tvrdošíjnosti zapírá-
ní. 

 

Rada pro nesmělé: Nedělej si starosti s tím, co si o tobě myslí druzí. 
 Ti mají plnou hlavu toho, co si o nich myslíš ty. 

 

Brécův poznatek: Kdo se směje naposled, obvykle bývá natvrdlý. 
 

Zákon padajícího smetí: 
  Smítko si vždycky hledá nejbližší oko. 
 

Zákon hloubky: Jak je kaluž hluboká, zjistíte, až když do ní šláp- 
 nete. 

 

Zákon důležitosti: Čekáte-li na zprávu o počasí, rádiu dojdou bate- 
 rie. 

  Z čehož vyplývá: I když si donesete náhradní baterie, budou vybi- 
 té. 

 

Pozorování času: Hezké chvíle utečou jako nic. Ošklivé trvají 
 věčnost. 

 

Kadeřnický zákon: Čím příšerněji vás ostříhají, tím pomaleji to do- 
 růstá. 

 

Zákon dopisu:  Chcete-li, aby vás ještě něco nového napadlo, 
 uložte dopis do obálky a pečlivě ji zalepte. 

 

Pravidlo gravitace: Když se vám rozsypou peníze, desetníky vám 
 zůstanou u nohou, kdežto ostatní se zakutálí 
 bůhvíkam. 

 

Zákon biomechaniky: Začne-li vás něco příšerně svědit, pak na tom 
 nejnepřístupnějším místě. 

  Z čehož vyplývá: Pokud najdete nějakou pevnou věc, o kterou 
 byste se mohli podrbat, určitě se vaším působe- 
 ním rozpadne dříve, než vás podrbe. 

 

Zákony fotoamatéra: 1. Nejlepší záběry se nabízejí, jakmile vám do-
jde film. 

 2. Rovněž tak nejlepší záběry jsou ty, při kte-
rých jste nechali přikrytý objektiv. 
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  3. A o ty nejlepší záběry, které se vám nakonec 
 povedou, přijdete při vyvolání. 

Zákon televizních přenosů: 
  Zabírá-li kamera detailně jednoho člověka, ten  

 se začne šťourat v nose, plivat nebo škrábat. 
 

Zákon kouře:  Kouř z ohně vám jde přímo do obličeje úměrně 
 tomu, nakolik jste na kouř alergičtí. 

 

Zákon strun:  Na kytaře praskne vždy ta struna, kterou nemáte 
 čím nahradit. 

Kosův protizákon: To se ztratí. 
 

Téměř neznámý sedmý Newtonův zákon: 
  Lepší vrabec v hrsti než nad hlavou. 
 
2. Táborová práce 
 

Zákon úspěšnosti: Dobrý začátek, špatný konec. 
  Špatný začátek - ještě horší konec. 
 

Pracovní zákon: Žádná práce není tak snadná, aby se nedala 
 zkazit. 

 

Zásada úspěšnosti: Nikdy se nepouštěj do něčeho, u čeho tě nebude 
 vidět. 

 

Zákon dobrovolné práce: 
  O ochotě vykonat určitou práci se mluví vždy 

 v minulém čase. 
 

Dilema řadového člena družiny: 
  1. Ať dělám sebevíc, nikdy to není dost. 
  2. Co nedělám, je vždycky důležitější než to, co 

     dělám. 
 

Zákon přiměřenosti: Nic se nemá přehánět, i kdyby to mělo přinést 
 užitek. 

 

Vojenský axióm: Pokud lze rozkaz nepochopit, bývá nepochopen. 
 

Postesknutí člena družiny: 
  Každá lepší práce už je zadaná. 
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Zákon nezdaru: Své úspěchy známe sami, naše nezdary znají 
 ostatní. 

 

Omezení všemohoucnosti: 
  Nic není nemožné, pokud to nemusíte sami dě- 

 lat. 
 

Základní pravidlo pro mlaďasy: 
  Když nevíte, co děláte, dělejte to aspoň pořádně. 
 

Pravidlo výhodnosti družiny: 
  Základem je týmová práce. Můžete to aspoň 

 hodit na druhého. 
 

Zákon odkladu: Není příhodnější chvíle, kdy odložit to, do čeho 
 se nám nechce, než právě teď. 

Axióm odkladu: Jednoduchá práce se vždycky odloží, na to je 
 přece později času dost. 

 

Zákon pozdní lítosti: Stojí-li za to něco dělat, mělo se to udělat už 
 včera. 

 

Mákův zákon pracovní aktivity: 
  Řekni a udělej si sám. 
 

Moudrost z kynutých knedlíků: 
  Kde se jí, tam jez, 
  kde se pije, tam pij, 
  kde se pracuje, tam nepřekážej. 
 

Poznatek o uvědomělé práci: 
  Každý, kdo pracuje, pracuje naschvál. 
Máčkův dodatek: Někteří nepracují, aby nedělali naschvály. 
 

Pravidlo přesnosti: Měř mikroskopem, 
  označuj křídou, 
  odděluj sekerou. 
 

Čmelákův poznatek při stavbě nové kuchyně: 
  Měř třeba pětkrát, stejně to pokaždé vyjde jinak. 
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Zákon pohyblivosti neživých předmětů: 
  Všechny neživé předměty se dokáží pohybovat 

 natolik, aby se nám vždycky pletly do cesty. 
 

Einsteinův poznatek k teorii relativity: 
 Pracovní úkol se rozrůstá tak, aby zabral veške-

rý vyčleněný prostor. 
  Z čehož vyplývá: Nezáleží na tom, jak je pracovní prostor velký; 

 je-li nutno v téže době pracovat na dvou úko- 
 lech, nastane tahanice o jednu a tutéž část zmí- 
 něného prostoru (např. boje u špalku při řezání  
 dřeva pro kuchyň a na oheň). 

 
     (Pokračování příště) 
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SLAVNÉ VÝROKY 

V pátek na první celooddílovce. 
Jana: Tak kdy budeme mít schůzky? 
Krokodýl: Včera bude pátek? 
 

Kuba: Mám skvělou matraci, klidně vás na ní pozvu. 
 

Holcmoš je nemocný a kouká z okna. 
Tomáš D.: Zalez! Ve vzduchu jsou imbecily! 
 

Nové vedoucí Jaruška a Ještěrka na schůzce Křečků: 
 Na schůzky budete nosit zelené košile. 
Sysel: Za půl roku je to přejde. Však oni se vycukaj. 
 

Čert: Šárko! 
Šárka: Co? Já mám vypnuto, nemám penicilín. 
 

Slon: Čerte, jdeš za Marianem? 
Čert: Jo. 
Slon: Tak mu to nadhoď, já ho pak dorazím. 



  



 

 

 

 

 
 


