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INFORMAČNÍ SERVIS 

 Termíny výprav: 
   3. června 
 17. června 
 

 Termín tábora: 
 8. - 29. července 
 

 Nouzovský Žurnál vyjde: 
č.4 - 9. července 
č.5 - 29. září 
č.6 - 1. prosince 
 

 Oprava: 
V letošním Nouzovském Žurnálu č.1 došlo k chybě ve Slavných 
výrocích. Správně mělo být uvedeno toto: 
 

Ve vlaku 
Z davu: Hele, támhle je světýlko. 
Lucie: Asi nějakej baráček. 
Spolucestující: To je hřbitov. 

 

Luciin výrok jsme omylem připsali Ještěrce a Lucie se jí pak proto 
několikrát posmívala. Ještěrce se tedy tímto omlouváme za způso-
bená příkoří. Nicméně, kdo se směje naposled, ten se přece jen 
směje o něco lépe, viď, Lucie! 
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UDÁLOSTI MINULÝCH DNÍ 

Jarní koupel 
 

V pátek 7. dubna pořádal Pavel večerní výpravu k ratbořskému via-
duktu. Proč v pátek a večerní? Důvod byl jednoduchý. V sobotu a 
v neděli se konal velký turnaj v softbalu, takže zbyl jedině pátek. Po-
časí sice neslibovalo nic dobrého, ale nakonec se přece jen umoudřilo 
a v následujících mrazivých a větrných dnech jsme na páteční počasí 
vzpomínali s nostalgií. Vítr už sice také foukal, ale byl poměrně teplý 
a sluníčko, než zapadlo, ještě občas vysvitlo zpoza mraků. 

Účast byla nečekaná. Snad díky tomu, že byl pátek, přišlo 31 dětí a 
11 vedoucích, tedy téměř táborová sestava. 

V Polepce teklo hodně vody, takže u mlýna pod skálou nedaleko 
viaduktu, kde potok obvykle přecházíme, připadalo pro většinu Průz-
kumníků v úvahu brodění. Pavel doufal, že se dá přejít přes stavidlo 
u náhonu do rybníka, ale tam to bylo vhodné spíše pro cvičení námoř-
ní pěchoty. Nakonec se podařilo najít místo, které se po úpravě stalo 
vhodným pro přechod suchou nohou. To se také všem podařilo. 

Nicméně voda láká. Po několika vzájemných provokacích se bez 
výstrahy vrhli Slon, Kuba a Ještěr na Lucii a zahnali ji do potoka. Slon 
pak tvrdil, že původně ji chtěli namočit jen po kolena, ale když ji drže-
li nad vodou, situace a Lucie se jim vymkly z rukou. Lucie přistála ve 
vodě a když se vyhrabala ven, byla rozžhavená do běla. Nebylo divu. 
Jaro bylo letos velice nesmělé a voda měla do osvěžení daleko. 

Výprava byla zakončena večerním putováním na ratbořský hřbitov, 
při kterém Šárka zabloudila, s následným úprkem na poslední vlak do 
Kolína. Naštěstí neujel. 

 

Pojízdný spacák 
 

Člověk dělá ve spaní ledacos, Někomu se zdá, že létá, a pak se mís-
to na půdě probudí ve sklepě, jiný zase ze spaní pohlavkuje své nevin-
né okolospící kamarády a jiný vášnivě diskutuje ze spaní, nebo dokon-
ce na sebe prozrazuje strašné věci. 

Ve dnech 5. až 7. května, kdy pořádal Čert výpravu na Nouzov spo-
jenou s orientačním během, spali Křečci v lese pod širákem na igelitu. 
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Je přirozené, že si člověk lehne tak, aby měl hlavu mírně do kopce. Je 
také známé, že igelit trochu klouže. Martina má však navíc asi 
nejkluzčí spacák, protože ve spánku po igelitu doslova jezdila. 

Uprostřed noci se Šéďa v polospánku obracel na druhý bok a při té 
příležitosti zjistil, že má vedle sebe, kde měla být Martina, nějak moc 
volno. Shodou okolností se vzbudila i Ještěrka, která ležela vedle Mar-
tiny z druhé strany. Martina sice spala, ale poodjela téměř o dva metry 
pryč od ostatních. Ještěrka a Šéďa jednoduše popadli spacák a společ-
nými silami jej přitáhli zpět mezi sebe. Problém nastal v tom, že spa-
cák sice přijel, ale Martina ne. Spacák zřejmě vydatně klouže i zevnitř. 
Martina, která zůstala téměř na původním místě, se tak rázem ocitla ve 
spodní polovině spacáku a vytržená ze spánku se v nastalé panice za-
čala vyhrabávat ven. Její zápas připomínal zasypaného horníka. Naš-
těstí zvolila správný směr, a tak zápas skončil úspěšně a všichni mohli 
spát v klidu dál. 

 

Profesor Longworth 
 

Profesor si dal trochu na čas, aby se v půlce května opět ohlásil. Je-
ho zpráva už byla šifrovaná podle kódu, který přivezly Ještěrky 
z Plzně. Tentokrát si pro nás připravil velmi náročný azimutový závod 
po Kolíně. Kartičky mají velikost 2x3 cm a mohou být umístěny kde-
koli, třeba na sloupu, ve výkladní skříni, u kanálu (nebo v kanálu, jak 
dodávají někteří), a podobně. Azimutový závod je dlouhodobý a hraje 
jej celý oddíl. Kdokoli z nás tedy může pátrat po kartičkách podle 
buzol, které jsou v klubovně k dispozici, a pak vždy vyvěsí v klubovně 
zprávu o tom, kde přesně poslední kartičku našel. Postupně nás tedy 
azimuty zavedou k nějakému cíli, o kterém zatím nic nevíme. Vzhle-
dem k velikosti kartiček a k počtu různých oprav a rekonstrukcí, kdy 
se město mění i ze dne na den, je třeba při pátrání neztrácet čas. 

Závěrem nám profesor Longworth popřál „ZLOMTE SI VAZY“. 
Pěkně děkujeme! 
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SOFTBALL CUP OPEN 

Ve dnech 8. a 9. dubna se za chladného a větrného počasí konal 
1. ročník softbalového turnaje Softball Cup Open. Pořadatelem byl 
Průzkumník, který do turnaje nasadil hned dvě družstva. Celkem se 
turnaje zúčastnilo 9 družstev. Nejdříve se však ohlédněme trochu do 
historie. 

 

První doložená zmínka o baseballu, od kterého je softbal odvozen, 
je z tábora v Nouzově roku 1988. Tehdy jen několik nadšenců zkouše-
lo odpal. Náčiní nebylo žádné a pravidla také nikdo pořádně neznal. 
Nicméně se tenkrát povedl parádní kousek, o kterém psal i Nouzovský 
Žurnál (tehdy 2. ročník) v článku Tak se to hraje. 

Máček nadhodil tenisák pálkaři Marianovi. Ten jej odpálil proti nic 
netušícímu Dodovi, který právě trávil čas lelkováním u umývárny. 
Marian ho zasáhl přímo do prsou, a tak ho vyděsil, že se Dodo ani ne-
zmohl na slovo. 

Počátkem 90. let se hra začala na táborech, a nejen na nich, prosa-
zovat. Přispělo k tomu zakoupení pálky a míčku z oddílových peněz. 
Přesto až během roku 1994 postupně došlo k ujasnění si, co to vlastně 
hrajeme. Když jsme si ujasnili, že hrajeme softbal, vylíhla se 
v několika hlavách myšlenka uspořádat turnaj, kde by změřilo síly ně-
kolik družstev. Od myšlenky nebylo daleko k činům. Organizace se 
ujali Slon a Blonďák za podpory ostatních. Termín turnaje byl stano-
ven na 8. a 9. dubna a Slon pozval na post hlavního rozhodčího Mar-
cela z Prahy, který už měl zkušenosti z ligy. 

Už od února začaly probíhat pravidelné tréninky a školení pravidel. 
Vypadalo to všelijak. 

Například 26. února se na jízdárně sešli Průzkumníci a Stopaři ke 
společnému tréninkovému zápasu. Průzkumníci nedopadli nijak slav-
ně. Když se náš reportér ptal na dojmy členek dívčího družstva po 
první směně, odpovědí mu byl smích. 

„Šly bysme domů,“ prohlásila Jaruška. 
„Zeptej se až po vítězství,“ přidala se Janinka. 
Ani Stopaři nebyli úplně spokojeni. 
„Zlatý kulečník,“ ozval se povzdech, se kterých ostatní vřele sou-

hlasili. 
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Termín turnaje se neúprosně blížil, a tak jsme se obrátili na Slona 
s dotazem na kondici a připravenost obou družstev. Slon byl velice 
kritický, ale přesto zůstával optimistou: 

„Je to hrozný, ale ono se to zlepší. Já hraju špatně, Buggy hraje 
špatně, největší opory týmu, takže všichni se za to můžou schovat. 
Uvidíme, jak to dopadne. Soupeři jsou silní, jak je vidět, a dávají nám 
dost zabrat.“ 

Ještě však nebyl všem dnům konec a pravidelné tréninky pokračo-
valy. 

 

31. března v klubovně Průzkumníku proběhlo losování devíti při-
hlášených družstev do dvou základních skupin. 
 

skupina A skupina B 

Stopaři Průzkumník A 

Mustang Průzkumník B 

skauti Konárovice Žlutý Kvítek 

Bad Boys Býchory Divadlo 

Barbucha Team  
 

Slon se netajil spokojeností s výsledky losování. 
„Vyvíjí se to dobře pro nás.“ 
„Mojda, dostaneš nářez,“ neodpustil si Ještěr na adresu družstva 

Žlutého Kvítku. 
 

Týden uběhl jako voda a byla tu sobota 8. dubna a s ní v 9 hodin 
začátek turnaje. V sobotu se hrála utkání v základních skupinách sys-
témem každý s každým. První dvě družstva ve skupině postupují do 
nedělních semifinálových bojů. Utkání probíhala současně na jízdárně 
a v areálu plaveckého stadiónu. Vzhledem k počtu zápasů to byl celo-
denní maratón, přestože se každý zápas hrál jen tři čtvrtě hodiny 
s dohrávkou, což vyšlo obvykle tak na tři směny. Navíc počasí se 
opravdu vyznamenalo. Silný vítr v nárazech dosahujících rychlosti 
100 km/h a velká zima s občasnými sněhovými přeháňkami. Diváci se 
zahřívali vším, co měli k dispozici. Helča velmi dobře pochopila svoji 
úlohu zdravotnice a dostavila se na utkání s termoskou plnou teplého 
grogu. Nebylo tedy divu, že nadšení fanoušků a fanynek postupně 
opadávalo. Odpoledne už byli někteří zcela mimo a obživli jedině teh-
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dy, když zasvitlo sluníčko, což bylo hodně málo kdy. To se však ob-
vykle dostávali rovnou do extáze radostí, že svítí sluníčko, takže jako 
fanoušci byli stejně k ničemu. 

Podívejme se teď ale, jak si vedli naši. Bohužel skutečnost, že obě 
naše družstva byla vylosována do stejné skupiny, způsobila, že obě na-
stupovala ke svým zápasům vždy současně, takže se nemohla navzá-
jem povzbuzovat. Byla to velká škoda, hlavně pro děvčata, která tako-
vou podporu potřebovala. A že dobrá rada v pravý čas dělá divy, 
o tom jsme se v průběhu turnaje měli možnost přesvědčit. 

 
V 10 hodin se střetla družstva Průzkumník A a Divadlo. Bylo znát, 

že se družstva teprve rozehrávají a dolaďují optimální rozestavení čle-
nů v poli. Průzkumníci se ale rychle dostali do formy, takže ve druhé 
polovině zápasu už měli navrch. Zvítězili 11:6. 

V družstvu Divadla ještě po zápase rozebírali příčiny porážky: 
„Nehráli jsme nejlíp,“ připustil jeden. 
„Vítr nebyl náš kamarád,“ našel si příčinu neúspěchu druhý. 
Naproti tomu Slon byl spokojen: 
„Já myslím, že to bylo základní utkání, protože teď už bychom měli 

postoupit. Holky snad porazíme a uvidíme. Je to sice hrozný, když ří-
kám, že naše holky porazíme, ale ...“ Slon se zatvářil omluvně. 

Ve stejném čase hrála děvčata, tedy Průzkumník B, proti Žlutému 
Kvítku a prohrála vysoko 5:27. 

 
Ve 12 hodin nastoupil Průzkumník A proti Žlutému Kvítku a po-

mstil porážku děvčat, když zvítězil jasně 14:1. 
Průzkumník B svedl urputný zápas s Divadlem. Děvčata se hned 

zpočátku rozehrála a po první směně vedla 5:1. 
„Jedu, jedu, jedu!“ popoháněla je Helča. 
Dáši jsme se po první směně zeptali, jestli věří na vítězství. 
„Jasně! To je úplně jasný po prvním kole. Teď se nám to trošku 

vymklo z ruky,“ připustila. „Ale málo. Oni byli hrozně smutní, že ne-
mají body.“ 

Divadelníci byli ani ne tak smutní, jako spíš vzteklí. Jejich šéf a 
opora týmu se dokonce na protest proti neschopnosti vlastního druž-
stva sebral a odešel pryč. Meloun, který zápas soudcoval, si bohužel 
nedokázal udržet respekt a vykázat nespokojence do patřičných mezí, 
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takže došlo k několika sporným momentům, kdy si ani on nebyl jistý, 
jak má rozhodnout. 

„Rozhodčí nás zaříznul!“ povykovali členové družstva Divadla. 
Nicméně se jim dařilo náskok děvčat stahovat. Nervozita panovala 

na obou stranách. 
„Utíkej! Dělej! Převálcuj ho!“ křičela Šárka na svoji sestru Káťu, 

která se hnala k první metě, ale doběhla pozdě. 
Děvčata udělala už jen jeden bod a náskok se povážlivě tenčil. Pak 

ale Divadlo udělalo několik vysloveně školáckých chyb, za které si za-
sloužilo takový výsledek, jaký nakonec byl. Děvčata uhájila těsné ví-
tězství 6:5. Radost byla veliká. 

„Je to skvělý,“ raduje se Dáša. 
„Teď ještě porazíme Průzkumník A a budeme druhý!“ naparuje se 

Šárka Čertova. 
 
Ve 2 hodiny odpoledne proběhl bratrosestrovražedný souboj obou 

našich družstev. Vývoj zápasu byl od začátku jednoznačný. Chlapci 
znali příliš dobře slabiny svých kamarádek. 

„Kdyby aspoň volná meta,“ doufá Lucie s pálkou v ruce. 
„S tím nepočítej,“ uklidňuje ji Slon a chystá se nahodit. 
„Vždyť já nepočítám, já se jenom modlím,“ tváří se Lucie nešťast-

ně, ale metu nakonec vybojovala. 
Utkání skončilo jasně 26:0 ve prospěch družstva A. 
A jaká byla nálada v družstvech po utkání? 
„Já si myslím, že nálada je výborná. Není problém,“ prohlašuje 

Čert. „Ještě uvidíme zítra, to bude horší,“ dodává. 
„My jsme spokojený, až na Dášu asi,“ hodnotí uplynulý den Šárka 

Čertova. 
Na otázku s kým by chtěli hrát v semifinále se Buggy nedokázal 

rozhodnout: 
„Těžko říct, jak to dopadne, tak to dopadne.“ 
„S námi, viď Buggy,“ napověděla Šárka. 
„No, nebylo by to špatný,“ souhlasil Buggy. 
 
Takové byly tedy výsledky po prvním hracím dni: 
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A Barbucha 

Team 

Bad Boys Stopaři Mustang Uragán počet 

vítězství 

celkové 

skóre 

1. Barbucha 

    Team 

☺ 26:  6 12:  8 19:  8 18:10 4 75:32 

2. Bad Boys   6:26 ☺ 15:  9 14:  8   1:13 2 36:56 

3. Stopaři   8:12   9:15 ☺ 22:  1   8:  7 2 47:35 

4. Mustang   8:19   8:14   1:22 ☺ 11:  7 1 28:62 

5. Uragán 10:18 13:  1   7:  8   7:11 ☺ 1 37:38 
 

B    Průzkumník 

A 

Žlutý 

Kvítek 

Divadlo Průzkumník 

B 

počet 

vítězství 

celkové 

skóre 

1. Průzkumník A ☺ 14:  1 11:  6 26:  0 3 51:  7 

2. Žlutý Kvítek   1:14 ☺   5:  7 27:  5 1 33:26 

3. Divadlo   6:11   7:  5 ☺   5:  6 1 18:22 

4. Průzkumník B   0:26   5:27   6:  5 ☺ 1 11:58 
 

Do semifinálových bojů postoupila ze skupiny A družstva Barbu-
cha Team a Bad Boys (v případě Bad Boys rozhodlo vzájemné utkání 
se Stopaři). Ze skupiny B postoupila družstva Průzkumník A a Žlutý 
Kvítek (v případě Žlutého Kvítku rozhodlo skóre). 

 

V neděli se počasí příliš nezměnilo. O něco málo méně foukal vítr a 
o to větší byla zima. Slon je celý nabalený a s kulichem a šálou přes 
ústa vypadá jak terorista z Blízkého východu. 

„Jestli neumrznem, tak to možná nějak dopadne,“ prohlašuje a pak 
už pokračuje vážně: „Uvidíme. Tady jde o to, jestli jim sedne nebo ne-
sedne odpal, protože, když jsem včera soudcoval, tak tam některé od-
paly byly i za hranici 70 metrů a s tím už se pak toho moc dělat nedá.“ 

Ostatní to vidí celkem nadějně. 
„Jdeme trénovat,“ Čert je plný elánu. 
„To já radši nejdu,“ zavrtává se Slon ještě hlouběji do šály. „Já už 

jsem trénoval.“ 
V nedělních semifinálových bojích, které se hrály na 5 směn, se ut-

kalo vždy první mužstvo z jedné skupiny s druhým družstvem z druhé 
skupiny. 

 
V prvním semifinále se utkala družstva Barbucha Team a Žlutý 

Kvítek. 
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„Moc se vytahujou, potřebujou lekci,“ prohlásil na adresu Mojdy a 
Žlutého Kvítku Meloun. 

Ta se dostavila. Po třech rychlých autech následovala dlouhá série 
bodů Barbucha Teamu a první směna dopadla pro Žlutý Kvítek kata-
strofálně. Barbucha Team vedl 22:0. Hlavní rozhodčí Marcel se nechal 
slyšet, že když to takhle půjde dál, tak utkání předčasně ukončí, na což 
má podle pravidel při vysokém rozdílu výkonnosti obou týmů právo. 

Žlutý Kvítek se přece jen trochu vzpamatoval, ale i tak skončilo 
utkání velkým rozdílem 38:18 ve prospěch Barbucha Teamu, který se 
stal podle očekávání prvním finalistou. 

 
Ve druhém semifinále proti sobě nastoupila družstva Průzkumník 

A a Bad Boys. Přes rozpačitý začátek Průzkumníku mělo toto utkání 
jednoznačný průběh. Pěkná akce stíhala akci. Průzkumníci to pojali 
jako trénink na finále. 

„Teď jste to zahráli líp, než jsem to myslel já!“ pochvaloval Slon 
výkon družstva. 

Zápas skončil vysokým vítězstvím Průzkumníku 35:4. 
Slona jsme se zeptali, jak vidí finále: 
„No to bude maso, tam bude hrát, co kdo umí. Tam už nic nepomů-

že. Tady jde o odpal. Komu to sedne, ten vyhraje. Naše šance jsou vy-
rovnané, takže se uvidí. Teď to sedlo krásně. Teď jsme zahráli nejlíp 
takticky za celý turnaj.“ 

 
Velký boj se rozpoutal o třetí místo mezi Bad Boys a Žlutým Kvít-

kem, který se viděl v roli favorita. Mojda se ale přepočítal, protože 
Bad Boys přišla nečekaná pomoc ze strany Průzkumníku. Slon a 
Buggy se ujali řízení pohybu hráčů na metách a podařilo se jim druž-
stvo Bad Boys během utkání vycvičit tak, že v poslední směně zvrátilo 
utkání ve svůj prospěch. Mojda tak opět dostal slibovaný nářez. Bad 
Boys zvítězili nad Žlutým Kvítkem 19:18. 

 

O 3. MÍSTO 1. směna 2. směna 3. směna 4. směna 5. směna celkem bodů 

Žlutý kvítek 0 6 9 1 2 18 

Bad Boys 5 2 2 2 7 19 
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Ve 3 hodiny odpoledne nastoupili proti sobě Průzkumník A a Bar-
bucha Team k velkému finále, které se hrálo na 7 směn. Průzkumníci 
začínají v poli a to je velká výhoda. První míček Barbucha Teamu 
znamená první aut. 

„Nevadí, to je ta výjimka,“ uklidňují se. 
Pak následovaly další dva a Průzkumníci nastupují na pálku za sta-

vu 0:0. Zeptali jsme se Buggyho, jak se mu zdá soupeř: 
„Je tvrdej,“ neztrácí Buggy zdravý respekt a dodává: „ale my bu-

deme tvrdší.“ 
Jak řekli, tak udělali a po první směně je stav 2:0 pro Průzkumník. 

Zápas to byl opravdu pěkný, nicméně Průzkumníci postupně získávali 
převahu, takže na konci 6. směny byl stav utkání 24:13 pro Průzkum-
ník. 

Začíná poslední směna. První odpal, aut na první metě. Druhým 
odpalem získal Barbucha Team první metu. Třetí odpal ale odpálil mí-
ček zrovna do míst kudy probíhal člen Barbucha Teamu na druhou 
metu. Průzkumníci nezaváhali a dotekem míčku jej vyautovali. 

„Mám poslední míček zápasu,“ prohlásil člen Barbucha Teamu, 
který šel na pálku. 

A nelhal. Třetí aut byl klasický aut na první metě a Průzkumníci i 
jejich fanoušci propukli v nadšení. Průzkumník vyhrál celý turnaj. 

„Je to super,“ prohlásil Slon. „Aspoň můžeme říkat, že jsme vyhráli 
první ročník, protože můžu slíbit, že tohle není poslední ročník tohoto 
turnaje.“ 

 

FINÁLE 1. 

směna 

2. 

směna 

3. 

směna 

4. 

směna 

5. 

směna 

6. 

směna 

7. 

směna 

celkem 

bodů 

Průzkumník A 2 6 5 5 2 4 - 24 

Barbucha Team 0 1 4 1 0 7 0 13 

 
Následovalo oficiální vyhodnocení, na které si Slon ve funkci ředi-

tele turnaje vzal čistý oblek sestávající z kalhot a trička s krátkými ru-
kávy, takže mezi nabalenými hráči a diváky vypadal jako cvok. 

Prvním třem družstvům byly předány ceny, které představovaly 
dorty se softbalovou výzdobou. Třetím Bad Boys předal dort Pavel, 
druhému Barbucha Teamu Lucie, která očividně jejich zástupce zkla-
mala, protože mu nedala pusu. Vítězným Průzkumníkům předal dort 
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Marian. 
„Buggy, já tě klidně políbím,“ dodal. 
Buggy s díky odmítl. 
„Takže děkuji všem za účast a sportovní chování a můžu přislíbit, 

že příští ročník se bude konat opět tady,“ uzavřel Slon 1. ročník turna-
je Softball Cup Open. 

Ve vítězném družstvu je veselo. Herouš začal krájet dort. 
„Rozpočítej to aspoň na 30 dílů, víš co máme teď příznivců?“ radí 

mu Čert. 
Pak se radši do toho pustil sám. 
„Čert má zkušenosti ze zabíjačky, tak to zvládne,“ komentuje Šéďa. 
„Schválně, kdo z nás to všechno odstoná,“ sází se Kuba. 
Přicházejí nesměle děvčata, která usilovně fandila, jestli taky něco 

dostanou. Kuba je třídí a je rychle hotový: 
„Ta je tlustá, tu neberem, ta je taky tlustá, tu taky neberem, támhle 

ty jsou ošklivý, ty taky nebereme.“ 
Samozřejmě, že tlusté byly všechny, protože byly nabalené několi-

ka vrstvami oblečení. Nakonec se dort dostal na každého a 1. ročník 
turnaje skončil. Těšíme se už na 2. ročník, jen kdyby šlo objednat lepší 
počasí. 

 

Celkové pořadí 

1. Průzkumník A 
2. Barbucha Team 
3. Bad Boys Býchory 
4. Žlutý kvítek 
5. Stopaři 
6. Uragán Konárovice 
7. Divadlo 
8. Mustang 
9. Průzkumník B 
 
(5. až 9. místo určeno podle rozdílu celkového skóre) 
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ORIENTAČNÍ BĚH 

Letos se uskutečnil již 2. ročník orientačního běhu v Nouzově. 
Opět byl určen pro Křečky, Ještěrky a vedoucí. Slon jako hlavní pořa-
datel se ovšem tentokrát nemohl zúčastnit, a tak pověřil řízením akce 
Čerta. Dal mu okopírované mapy a na jedné vyznačil 5 stanovišť. Ok-
ruh byl tentokrát znatelně větší. 

Lahůdkou však byly mapy pro Ještěrky a vedoucí. Jak Slon slibo-
val, mapy byly téměř slepé. Nacházelo se zde 5 kruhů o průměru asi 
1,5 cm, ve kterých bylo vždy nejbližší okolí stanovišť, a to bylo 
všechno. Zbytek mapy byl zakryt, takže představoval jen bílý papír. 
Na takováto bílá místa na mapách psávali staří Římané Hic sunt le-
ones, tedy Zde jsou lvi. Na této mapě byli lvi všude, kam jste se podí-
vali. 

Stanoviště před tím prošel Čert a označil je červenými fáborky. 
Úkolem bylo napsat, kde fáborek visí. Oproti 1. ročníku, kdy se stano-
viště neznačila a určovaly je kontrolní otázky, měl tento nový systém 
své výhody i nevýhody. Výhodou bylo, že jste si byli jisti, že jste 
opravdu na správném místě. Nevýhodou bylo, že když někdo fáborek 
sebral, nebyli jste si pak jisti vůbec ničím. A k tomu také během závo-
du došlo. 

Nejbližší stanoviště č. 3 bylo proti výpusti z rybníka u statku. To 
bylo velice záludné místo, kde bylo na místě věřit mapě, která říkala, 
že jsou zde rybníky dva vedle sebe a že se jedná až o ten druhý. A tak 
se toho dne většina Průzkumníků dozvěděla, že vedle známého velké-
ho rybníka je ještě jeden malý rybníček. I ten měl výpust a naproti ní 
na břehu na kořenu vývratu visel fáborek. Někteří zoufalci při proče-
sávání okolí výpusti velkého rybníka lezli přes plot dovnitř až 
k rybníku, aby při prvním zaštěkání místních dog okamžitě prchali 
zpět do bezpečí. Nutno dodat, že i Čert zde při věšení fáborku váhal. 

Stanoviště č. 4 bylo jednoznačné. Odbočka na Nesměň ze silnice 
Vavřinec - Sobočice. Sem se dalo dostat mnoha způsoby, přičemž ten 
nejpohodlnější byl také nejdelší. Ale stanoviště se nedalo přehlédnout.  
Našli se však i tací, kteří se zamotali ve Vavřinci a skončili ve Chme-
lišti kousek od Uhlířských Janovic. 

Stanoviště č. 5 v Nesměni se hledalo podle mapy dobře, jenže bě-
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hem závodu fáborek spadl na zem, nebo jej někdo sundal. Tím pádem 
se některým stalo, že chodili pěknou dobu okolo, než si fáborku na 
zemi všimli. Další drobnou komplikaci tvořily traktory s bránami, kte-
ré jezdily na poli hned u stanoviště. Přes pole vedla nejkratší cesta, ale 
zemědělci to viděli velice neradi. Na Čerta něco pokřikovali a Petr jim 
prý utekl. Ti méně tvrdí to raději obešli, protože to zase nebyla tak vý-
razná zkratka, aby jim to stálo za to. 

Stanoviště č. 1 v osadě Buda bylo podle mapy jednoznačné. Přímo 
v zatáčce silničky, kam se připojuje cesta z autobusové zastávky. Zde 
dokonce fáborek během závodu zmizel, což opět znamenalo v někte-
rých případech ztrátu několika minut. Zde se našli ochotní domorodci, 
kteří řekli, kde fáborek předtím visel. 

Stanoviště č. 2 v zatáčce Vavřineckého potoka u silnice Církvice - 
Buda bylo bez problémů. 

Skvělý výsledek dosáhl Petr, který nezaváhal a porazil dokonce i 
Buggyho. Je však třeba spravedlivě dodat, že Buggy ztratil na stano-
višti Buda, kde hledal chybějící fáborek. To ale nijak nesnižuje Petrův 
výkon. Jediný, kdo neměl všechny stanoviště, byl Pavel, který se před-
časně vrátil, protože už se prý začínalo šeřit. 

„V půl osmý přece ještě není šero,“ nesouhlasil později Slon. 
„Ale v lese už se šeřilo,“ stál Pavel na svém. 
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Zde jsou tedy výsledky: 
 

 start cíl čas 

  1. Petr 15:30 16:52:15 1:22:15 

  2. Buggy 18:10 19:33:09 1:23:09 

  3. Herouš 18:00 19:37:08 1:37:08 

  4. Ještěr 17:10 18:52:13 1:42:13 

  5. Šéďa 17:00 18:59:55 1:59:55 

  6. Lucie 16:50 18:59:55 2:09:55 

  7. Jaruška 16:40 18:59:55 2:19:55 

  8. Janinka 16:10 18:37:37 2:27:37 

  9. Ještěrka 16:30 18:59:55 2:29:55 

10. Anča 16:20 18:59:55 2:39:55 

11. Cípa 16:00 18:59:55 2:59:55 

12. Martina 15:50 18:59:55 3:09:55 

13. Sysel 15:20 18:37:43 3:17:43 

14. Taz 15:40 18:59:55 3:19:55 

15. Holcmoš 15:10 18:37:38 3:27:38 

  -   Pavel 17:30 19:33:09 2:13:09 
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SLAVNÉ VÝROKY 

Lucie: Vypustili mi píchlý kolo! 
 

Blonďák: Upadlo mi ucho do obličeje. 
 

Holcmoš: Sova vydává infračervený zvuk. 
 

Sysel: Já budu operní pěvkyně v Národním muzeu. 
 

Lucie se brání: Nedělej mě! 



   

 



 

 

 

  

 

   

 

   
 


