
  

 
 

 

 

 

 



 



  1 

NAJDETE V TOMTO ČÍSLE 

Informační servis ...................................................... 2 
Informace o tom, co se stalo a co se stane, dů-

ležitá upozornění 
 

Anketa Nouzovského Žurnálu .................................. 4 
Co byste chtěli číst v Nouzovském Žurnálu 

v příštím roce 
 

Murphyho zákony v praxi (4) ................................... 6 
Seznámení se zákony schválnosti platnými 

v umývárně, v kuchyni, v jídelně, na marodce, 

na latríně, na odborných zaměstnáních, na 

hlídce, na výpravě a při hrách 
 

Slavné výroky ......................................................... 12 
Nejoblíbenější rubrika Nouzovského Žurnálu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nouzovský Žurnál č. 12, rok 1993, 7. ročník 

Toto číslo vyšlo 3. 12. 1993 v Kolíně 



 2 

INFORMAČNÍ SERVIS 

 Výpravy do konce roku: 
sobota   4. 12. 
sobota 18. 12. 

 

 Vánoční besídka se koná ve čtvrtek 23. 12. od 15 do 19 hodin tra-
dičně na svobodárně. Program bude letos přebohatý, kdoví jestli to 
všechno stihneme (nebojte se, o Ježíška nepřijdete). Připraveny 
jsou mimo jiné tyto televizní záznamy: 
- Nouzovský Videožurnál 93      - reportáže z tábora včetně zázna- 
     mu Nouzovského Videostopu 
- Údolím Klejnárky          - první jarní výprava na tábořiště 
     Mustangu 
- Údolí Divoké Orlice          - Šéďova výprava na Litici a Pot- 
     štejn 
- Kletečná u Humpolce          - Helčina třídenní výprava k hor- 
     nímu toku Želivky 
- Skalní hrad Sloup         - Šéďova první podzimní výprava 

 

 Marian vyhlásil soutěž o novou klubovou vlajku. Podmínky jsou 
vyvěšeny na nástěnce v klubovně. Své návrhy házejte do schránky 
Nouzovského Žurnálu. 

 

 V tomto čísle je již poslední várka Murphyho zákonů. Pokud znáte 
nějaký další takový zákon, neváhejte a napište nám jej. Když se po-
depíšete, bude zákon nazván po vás a budete slavní! 
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Stalo se v listopadu: 
 

 V týdnu od 1. do 5. listopadu byl Marian s Kosou v Německu 
s kamiónem. Pro Kosu běžná práce, pro Mariana velký zážitek. Po-
žádali jsme jej o reportáž (předběžně ji nezávazně přislíbil), ale 
dozvěděli jsme se, že to vlastně nebylo nic zvláštního. Tak vám to 
tedy tlumočíme. 

 

 Třídenní výprava 5. až 7. listopadu na Nouzově proběhla v režii 
Ještěrky. Noční pietní akce byla věnována nikoli výročí VŘSR, jak 
by mohlo podle data leckterou starou strukturu napadnout, ale svát-
ku dušiček. Bohužel Ještěrce vůbec nevyšlo počasí. Od pátečního 
večera až do sobotní noci vytrvale pršelo, takže z plánované velko-
lepé noční akce nakonec sešlo a přítomní Průzkumníci šli pouze 
položit věnec na hrob spadlého letce v lese nad Církvicí. 

 

 Kdoví proč zrovna listopad inspiruje k nočním výpravám. Že by 
snad proto, že už je brzo tma a není ještě zima? Pak ovšem toto 
rozhodně neplatilo o 20. listopadu, kdy pořádaly výpravu Šárka a 
Jaruška. Tma samozřejmě byla brzo, jak se na toto roční období 
sluší a patří, ale navíc byla také zima a pořádná. 
Výprava trvala od 11 hodin do 19:30 a účast na ní byla hojná. Cel-
kem 4 (slovy čtyři) děti. Vedoucí tentokrát hráli výraznou přesilov-
ku. Takhle bychom si to rozhodně nepředstavovali. 
Denní část výpravy spočívala v cestě k ratbořskému viaduktu po 
stopách yettiho, noční část pak zahrnovala především bojovou hru 
v Ratboři. Při přípravě bojové hry Šárka s Jaruškou párkrát zablou-
dily. Vždycky, když se zeptaly nějakého domorodce na cestu, 
dozvěděly se, že mají jít kousek támhle, a pak už to uvidí. Samo-
zřejmě neviděly nic (praktická ukázka působení Murphyho zákonů 
uvedených na straně 10 tohoto čísla). 
 Večer, když se setmělo, teplota klesla výrazně pod bod mrazu (asi 
tak –10 °C), takže byli všichni pěkně promrzlí, ale i tak to stálo za 
to. Škoda, že nebylo na výpravě víc lidí. 
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ANKETA NOUZOVSKÉHO ŽURNÁLU 

Pomocí této ankety bychom chtěli zjistit, co se vám nejvíc líbí a co 
byste chtěli na těchto stránkách v příštím roce číst. 

V příštím již 8. ročníku Nouzovského Žurnálu dojde k podstatným 
změnám. Největší a nejdůležitější změnou bude změna prostředků 
používaných k přípravě Nouzovského Žurnálu, která bude mít za ná-
sledek podstatné zlepšení kvality a čitelnosti písma včetně vyšší úrov-
ně grafické úpravy. Když řekneme, že se jedná o přechod od programu 
Text602 k programu Ami Pro 3.0 CZ, počítačovým laikům to nic ne-
řekne (odpusťte nám, ale nejsou to nadávky), ale odborníkům již ne-
musíme nic dále vysvětlovat. Jednoduše řečeno, Nouzovský Žurnál se 
bude již mnohem více podobat běžným časopisům (tady je ovšem sa-
mozřejmě výrazné omezení dosažitelné kvality dané použitou tiskár-
nou). Každopádně se máte na co těšit. 

A budete se těšit dlouho. Nouzovský Žurnál totiž vyjde až v únoru 
a bude vycházet jednou za dva měsíce, tedy šestkrát do roka. Důvo-
dem je značná nepravidelnost a nárazovost nových příspěvků a leckdy 
prostě není o čem psát. A nikdo z vás čtenářů se nám v tom zatím ne-
snaží pomoct. 

Zatím tedy předpokládáme, že Nouzovský Žurnál bude vycházet 
takto: 

č. 1 - únor 
č. 2 - duben 
č. 3 - červen 
č. 4 - červenec / srpen (táborové číslo) 
č. 5 - říjen 
č. 6 - prosinec 
Přesné termíny se včas dozvíte. 

 

Teď už tedy k naší anketě. Prosíme, odpovězte na níže uvedené tři 
anketní otázky a vhoďte odpovědi do schránky Nouzovského Žurnálu. 
Nemusíte se podepisovat, anketa je anonymní. 
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1. Seřaďte rubriky Nouzovského Žurnálu podle oblíbenosti (napište za 

    sebou jednotlivá čísla v pořadí od nejlepšího k nejhoršímu) 

 1 - informační servis 

 2 - schránka Nouzovského Žurnálu 

 3 - reportáže z výprav 

 4 - seriály (Latrínová story, Slavné úrazy, Živelné pohromy, 

      Den v ČST  78, Murphyho zákony v praxi) 

 5 - reportáže z různých akcí (Akce Návrat) 

 6 - slavné výroky 
 

2. Co vám v Nouzovském Žurnálu chybí? 
 

3. Co byste v Nouzovském Žurnálu klidně postrádali? 
 

Děkujeme vám! 
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MURPHYHO ZÁKONY V PRAXI (4) 

6. Umývárna 
 

Zákon zachování špíny: 
  Aby bylo možno něco vyčistit, musí se něco ji- 

 ného ušpinit. 
Rozšíření zákona zachování špíny: 
  Je ovšem také možné ušpinit úplně všechno a 

 nevyčistit přitom vůbec nic. 
 
 
7. Kuchyň 
 

Zákony kuchyňských nástrah: 
  1. Víceúčelové přístroje neplní ani jednu funkci 

     pořádně. 
  Z čehož vyplývá:     Čím je přístroj dražší, tím méně ho budete 

     používat. 
  2. Čím je návod jednodušší (například „Stisk- 

     nout zde“), tím hůře jde balení otevřít. 
  3. Jak jednou jídlo zkazíte, každá snaha o jeho 

     nápravu to ještě zhorší. 
  4. Největší chválu sklidíte vždy za to, co dá nej- 

     méně námahy. 
  5. Doba konzumace pokrmu je nepřímo úměrná 

     době jeho přípravy. 
  6. Pukavec je takové vejce, které rozklepnete 

     přímo do těsta. 
  7. Jakmile hodíte vařečku do dřezu, vzápětí ji 

     budete potřebovat. Jakmile naměříte v odměr- 
     ce mléko, vzápětí bude třeba odměřit mouku. 

  8. Čím víc jídla nachystáte, tím méně se toho 
     sní. 

Pravidlo úspěšné kuchařky: 
  Všechno je k snědku, stačí to jemně nakrájet. 
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Pravidlo tupého nože: Když už je nůž tak tupý, že jím nejde nic uříz- 
 nout, prst jím uříznete vždycky. 

 

Zákon přitažlivosti: Snažíte-li se zachytit padající křehký předmět, 
 naděláte víc škody, než kdybyste ho nechali 
 spadnout. 

Zákon selektivní přitažlivosti: 
  Předměty padají tak, aby napáchaly co nejvíce 

 škody. 
  Z čehož vyplývá: Upadne vždy ten předmět, který je nejkřehčí. 
 

Zákon zvrácenosti přírody: 
  Nikdy nelze s jistotou určit, kterou stranu chleba 

 si namazat. 
  Z těchto dvou zákonů vyplývá: 
   Pravděpodobnost, že chléb spadne namazanou 

 stranou nahoru, je přímo úměrná ceně věci, na 
 kterou spadne. 

  Nouzovské upřesnění: 
   Vzhledem k tomu, že na Nouzově je obvykle 

 chléb drahocennější než špinavá zem, na kterou 
 dopadne, je pak už celkem jedno, kterou stranou 
 na zem dopadne. 

 
 
8. Jídelna 
 

Postřeh netrpělivého čekatele: 
  Vedlejší fronta postupuje rychleji. 
  Z čehož vyplývá: Jakmile přejdete do vedlejší fronty, začne postu- 

 povat rychleji ta, kterou jste opustili. 
  Z čehož vyplývá: Ustavičným přebíháním se obě fronty pomíchají 

 a lidé začnou zuřit. 
(Pozn. red.: Z těchto důvodů je v Nouzově na jídlo jen jedna fronta.) 
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Zákony frontových bojovníků: 
  1. Když se honem běžíte postavit do krátké 

     fronty, zničehonic se před vámi ukrutně pro- 
     dlouží. 

  2. Vystoupíte-li jen na vteřinku z krátké fronty, 
     už se před vámi rozroste. 

  3. Stojíte-li v krátké frontě, ti před vámi tam  
     pustí všelijaké své kamarády, takže fronta  
     stejně naroste. 

  4. Zůstanete-li někde stát dostatečně dlouho, 
     začne se za vámi tvořit fronta. 

 

Zákon relativity žaludku: 
  Žaludek se roztahuje podle množství jídla. 
 

Strávníkův problém: Polévka a čisté oblečení se přitahují. 
 

Zákon stravování: Máslo je ztuhlé přímo úměrně k tomu, jak jsou 
 měkké rohlíky. 

 
 
9. Marodka (s trochou lékařské teorie) 
 

Paradox léčby: Léky, které se berou zároveň s jídlem, mají tu 
 nejodpornější chuť. 

  Z čehož vyplývá: Když ji předepíše zdravotník, chutná i voda od- 
 porně. 

 

Kategorie náplastí: Jsou dva druhy náplastí: jedny nelepí a ty druhé 
 nejdou odtrhnout. 

 

Zákon lékařských rad: Nic se nehojí tak, jak má. 
Pravidlo aplikace léků: 
  Lék je taková látka, která po naočkování pokus- 

 ným morčatům vyvolává vědeckou zprávu. 
 

Zákon pojištění: Pojistka se vztahuje na vše, kromě toho, co se 
 doopravdy stane. 
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10. Latrína 
 

Zákon dilatace času: Jak je minuta dlouhá, záleží na tom, jak daleko 
 od latríny se nacházíte. 

 

První pravidlo patologie: 
  Nejvyšlapanější cesty nevedou nikam. 
Nouzovský dodatek: Nebo na latrínu. 
 

Zákon akcelerace: Celerový salát. 
 
 
11. Odborná zaměstnání 
 

Zákon plánování: Má-li mít vaše družina volno, určitě do toho 
 přijde nějaká mimořádná akce, díky které o vol- 
 no přijdete bez náhrady. 

 

Zákony provazu: 1. Má-li provaz jeden konec, pak má i druhý. 
  2. Provaz tlačit nelze. 
 
 
12. Hlídka 
 

Zákon nezrušitelnosti: I kdyby byla každou noc nějaká akce, o svoji 
 hlídku určitě nepřijdete. 

  Z čehož vyplývá: Pokud náhodou o hlídku přijdete, je to zrovna  
 ta, na kterou jste se z jakéhokoli důvodu zrovna  
 docela těšili. 

 
 
13. Výpravy 
 

První zákon cestování: Cesta tam trvá vždycky déle než cesta zpět. 
 

Zákon nábližky: Nejkratší cesta obvykle nevede přímo. 
 

Zásada brodění: Dvěma kroky řeku nepřekročíš. 
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Pravidlo pro budoucí horolezce: 
  Čím více se k hoře přibližujete, tím vám připadá 

 strmější. 
  Z čehož vyplývá: Hora se vždycky zdá být blíž, než ve skutečnosti 

 je. 
 

Turistické zákony: 1. Všechny stezky vedou častěji do kopce, než  
     po rovince nebo z kopce. 

  2. Nejkratší cesty vedou přes nejstrmější kopec. 
 

Zákon navigace: Nejdůležitější informace se nacházejí na té části 
 mapy, která je utržená. 

 

Zásada pro ty, co hledají správnou cestu: 
  Pravděpodobnost, že zabloudíte, závisí přímo 

 úměrně na tom, kolikrát vám člověk, kterého  
 jste se zeptali na cestu, řekl: „To nemůžete mi- 
 nout.“ 

 

Zákon vlaků:  Pokud má vlak, kterým právě cestujete, zpoždě- 
 ní, pak vlak, na který máte přesedat, odjede 
 přesně. 

  Z čehož vyplývá: Pokud vlak neodjel přesně, nepojede vůbec. 
 

Autobusový zákon: Nepojede-li autobus včas, pak přijede ve chvíli, 
 kdy už jste pěšky došli tak daleko, že vám ne- 
 stojí za to jet autobusem. 

 
 
14. Hry 
 

Zákon praxe:  Je-li hra výborná teoreticky, nedá se prakticky 
 hrát. 

  Je-li hra výborná prakticky, nedá se vyhodnotit. 
 

Zákon přitažlivosti: Téměř vždycky je snazší do něčeho spadnout, 
 než se z toho vyhrabat. 

 

Zákon nedobrovolnosti: 
  Ten, koho je potřeba do hry nutit, nakonec 

 vždycky vyhrává. 
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Bonmot o lidské povaze: 
  Nikdo nemá rád takového vítěze, který nikdy 

 neprohraje. 
 

Zákon šance:  Jsou-li šance vyrovnané, prohrajete. 
  Z čehož vyplývá: Jsou-li šance na vaší straně, stejně prohrajete. 
  Z čehož vyplývá: Ať vyhráváte nebo prohráváte, nakonec stejně 

 prohrajete. 
 

Zákon důvěry:  Důvěřuj všem, ale karty snímej sám. 
 

Zákon kolektivních her: 
  Za všechno může spoluhráč. 
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SLAVNÉ VÝROKY 

Před odjezdem autobusu na Nouzov domlouvá rodič jedné nejmeno-

vané Průzkumnici: 
 Buď slušná na vedoucí. A nemluv sprostě! 
 

Vzpomínání na Jaruščinu příhodu se šipkou v zádech. 
Šéďa: Ale vyprovokovala sis to sama. 
Ještěrka: Zasloužená odplata za můj trest. 
 

Sysel sedí na zábradlí srubu a kape na něj voda. 
Cipísek: A pak že není slepice. 
Helča: Na bidýlku a ještě zmoklá. 
 

Kuba: Smál se, pusu mezi voči, teda od ucha k uchu. 
 

Šéďa: Vem si provaz a jdi se zastřelit do rybníka. 
 

Herouš: Kde mám brejle? Proč je mám na nose? 
 

Kuba: Štěpánko! 
Šárka: Cože? To bylo na mě nebo na Ještěrku? 
Kuba: Já nevím, já už z toho blbnu. Asi na Blonďáka. 
 

Blonďák: Sakra, zase mi někdo leze po voku! 
 

Ještěr: Nevíte někdo, co je to rytmus? Mně v tanečních nadá-
vají, že se ho nedržím, a já nevím, co to je. 



  



 

 

 

 

 
 


