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INFORMAČNÍ SERVIS 

 Nouzovská sauna zaznamenala stavební úpra-

vy. Dostala ochranný nátěr a především místo 

obyčejné roury tu teď stojí zděný komín. 
 

 
Sauna v létě 

 

 Na příští rok se chystá mimo jiné 2. ročník 

Nouzovské třístovky, Vlajková hra, výprava 

na základnu ČTU v Lipnici nad Sázavou a 

možná že vyjdou i hory o jarních prázdninách 

na Tolštejně. 

A je samozřejmé, že se chystá už 29. tábor, 

což je samo o sobě těžko uvěřitelné. Takže 

vám do nového roku přejeme hodně úspěchů 

a spoustu krásných zážitků. 

 

 
Sauna na podzim 

 

 
Marian na kánoi v lomu u základny ČTU 

u Lipnice nad Sázavou v roce 1991 
 

 

 

Termíny výprav (bez záruky) 
 

  5. prosince 

19. prosince 

23. prosince  (vánoční besídka) 

  9. ledna 

23. ledna 

  6. února 

27. února 

13. března 

27. března 

10. dubna 

24. dubna 

  8. května 

22. května 

  5. června 

19. června 

 
 

Nouzovský Žurnál, ročník XII, číslo 4 

vyšlo 4. prosince 1998 v Kolíně - uzávěrka 29. listopadu 1998 

číslo 1 vyjde 5. března 1999 

    Internet: http://www.pruzkumnik.cz 

    E-mail:  info@pruzkumnik.cz 
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LASOVÁNÍ (2)

Krinolína - druhá základní figura 

Tento název pochází od Francouzů, kteří po 

příchodu do Ameriky se učili mluvit anglicky. 

Krinolínou nazýváme způsob točení vodorovné 

smyčky okolo sebe. Někteří odborníci doporu-

čují, aby výcvik začínal právě krinolínou a ne 

talířem. Na počátku popíšeme základní postoj 

při roztáčení krinolíny. Spining držíme v pravé 

ruce stejným způsobem jako při roztáčení talíře. 

Honda nám visí přibližně ve výši kolen a smyč-

ku ve výši pasu (viz obr.5). Levou rukou přidr-

žujeme smyčku ve výši pasu. Nyní vezmeme 

smyčku pravou rukou a pohybem podobným 

navlékání kabátu přehodíme smyčku okolo sebe. 

Necháme smyčku spadnout kolem těla do výšky 

boků a přidržujeme ji levou rukou. Nataženou 

pravou rukou vytvoříme pohybem zprava doleva 

kruh. Musíme to provést klidně a rozvážně (to-

číme jen zápěstím, nikoli v lokti). V žádném 

případě toho nedocílíme rychlým a trhavým po-

hybem. Začátečníci často kazí kruh tím, že se 

snaží po roztočení popohnat kruh příliš divoce. 

Všechno se tím pokazí a krinolína spadne. Uve-

dený postup vidíme na následujících obrázcích. 

Platí totéž, co jsme si řekli o figuře talíř. Da-

ří-li se nám krinolínu roztočit, budeme se snažit 

znovu o zvládnutí předání z jedné ruky do druhé 

a točení krinolíny v levé ruce.  
 

  

  

Obr.5 Postup při roztáčení krinolíny 

 

Figury s vodorovnými kruhy 

Než přejdeme ke svislým kruhům, musíme 

nejdříve zvládnout točení figur s vodorovnými 

kruhy. Nyní si popíšeme některé z nich. Při na-

cvičování toho nejjednoduššího zjistíte, že 

v mnohém funguje metoda pokus omyl. Proto 

u dalších figur budou pouze jednoduché nákresy 

a popis. 

 

Krinolína 

Způsob první – bez předání. Malým trhnutím 

ruky shora dolů z výšky natažené ruky zhruba 

k výšce ramen provedeme první malé povyho-

zení. Tímto trhnutím se nám podaří vyhodit kri-

nolínu přibližně do výše ramen. Pokud tento po-

hyb dále pravidelně opakujeme, dostaneme 

smyčku do výše paprsku nad hlavu. Vyhození 

můžeme pomoci tím, že zároveň s pohybem ru-

ky dolů se lehce pokrčíme v kolenou a 

s pohybem ruky nahoru se opět napřímíme.  
 

     

Obr.6 Vyhození krinolíny jednou rukou  

Způsob druhý – s předáním za zády. Prove-

deme následujícím způsobem. Točíme krinolínu 

okolo sebe, připravíme si levou ruku před sebe 

ve výši pasu. Pravou rukou vedeme pohyb 

k levé, do které předáme paprsek. S ním levá 

ruka pokračuje za záda, kde opět paprsek předá 

do pravé ruky, která s ním opět vyletí nad hlavu. 

Díky tomuto pohybu vyletí i smyčka vysoko nad 

hlavu. Tento pohyb můžeme opět pravidelně 

opakovat a smyčka nám bude létat od kotníků 

vysoko nad hlavu.  
 

  

Obr.7 Vyhození krinolíny  
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Krinolína vleže 

Pokud se nám daří točit krinolínu okolo sebe, 

jistě nám nebude dělat problémy si během toče-

ní sednout na zem, či dále pak lehnout. Pro tuto 

figuru doporučujeme o něco kratší paprsek. 
 

 

Obr.8 Krinolína vleže 

 

Snížená krinolína 

Točení krinolíny ve výšce pasu provádíme 

opakovaným předávání paprsku před a za sebou 

ve výšce pasu. 
 

 

Obr.9 Snížená krinolína  

 

Krinolína okolo krku 

Točíme krinolínu tak, že si paprsek předává-

me z jedné ruky do druhé vzadu za krkem a po-

druhé před sebou. 
 

  

Obr.10  Krinolína okolo krku  

 

Krinolína okolo jedné nohy 

Snížíme krinolínu pod pás a předáváme si 

paprsek pod jednou nohou. Druhou máme zved-

nutou před sebou či za sebou. Tuto figuru mů-

žeme snadno obměnit v takzvaného „kozáčka“, 

kdy si při prvním otočení předáme paprsek pod 

pravou nohou a při druhém pod levou nohou to-

to vícekrát opakujeme. 
 

  

Obr.11  Krinolína okolo jedné nohy 

 

Krinolína mezi nohama 

Tato figura vychází z předchozí, nyní ovšem 

nohu, kterou jsme měli při předávání vzadu 

zvednutou, položíme na zem.  
 

   

Obr.12  Krinolína mezi nohama  

 
 

Náčrtky pocházejí z knihy F. A. Elstnera Uzly a laso. 
 

   Pokračování příště 
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INTERNET POHLEDEM Z RYCHLÍKU 

Dnes můžeme skoro na každém místě slyšet 

nebo vidět slova či zkratky Internet, WWW, 

e-mail a mnoho jim podobných. Bylo by dobré 

si povědět, co tahle hrozná slova znamenají. Tak 

tedy všechno pěkně popořádku. Každý z vás již 

někdy určitě viděl počítač. Doba, kdy počítače 

pracovaly samostatně, je již dávno pryč. Je to 

jako v oddíle, abychom mohli hrát většinu her, 

je nás na to potřeba více a musíme se umět ně-

jak domluvit. Používáme na to pusu a uši a ná-

sledně na to náš mateřský jazyk - češtinu. Tak 

nějak je tomu i s počítači. Více počítačů v jedné 

budově se spojí a vznikne nám síť (Intranet). 

Pro koumáky můžeme prozradit, že dnes se to-

mu děje za pomoci drátů svými vlastnostmi 

velmi podobných telefonním. A již se blížíme 

k tomu podstatnému. Pospojováním těchto jed-

notlivých sítí v jeden velký celosvětový celek 

vnikne Internet. Tedy síť sítí. Abychom se do 

této sítě mohli připojit, nemusíme být součástí 

nějaké menší sítě, ale postačí nám k tomu mo-

dem (většinou malá krabička připojená k tele-

fonu a počítači). Jednoduše řečeno počítače si 

spolu povídají po telefonních linkách. Vrátíme-

li se k našim hrám, tak Internet nám poskytuje to 

co naše hlasivky a uši, tedy zvuky. Jistě uznáte, 

že to ještě stále není dost k tomu, abychom 

mohli hrát nějakou hru. Chybí nám to nejdůleži-

tější, a to je možnost dorozumět se. No a to je 

ono, aby si počítače v Internetu navzájem rozu-

měly a mohly si navzájem vyměňovat informa-

ce, vznikly internetové služby založené na IP 

(Internet protokol – koho to zajímá, může již 

pátrat sám). 

Historicky vznikl Internet k těmto účelům - 

možnost posílání zpráv, výměna a předvádění 

dat a připojování se ke vzdáleným počítačů. Po-

kud se zamyslíme nad těmito účely, jistě nás na-

padne, že je velmi důležité, aby se počítače roz-

poznaly. Je sice hezké, že jsme je spojili dohro-

mady, ale jak pak má váš počítač poznat, kam 

má ten dopis poslat. On neví, kde zrovna sedí 

váš kamarád. 

Chytří pánové vymysleli, že každému počíta-

či přidělí číslo, například 102.54.94.97. Sami 

pak uznali, že pamatovat si taková čísla, která 

prakticky nic nenapovídají, je něco strašného. 

A začala se přidělovat tzv. doménová jména. Na 

velkých počítačích - serverech, které se starají 

o to, aby vaše data došla tam kam mají, se zača-

ly tvořit tabulky. Třeba tato 102.54.94.97 = rhi-

no.acme.com - číslu je přiřazeno jméno = adre-

sa. Tyto adresy čteme odzadu, pokud je chceme 

pochopit. Např. adresa oko.clever.cz znamená, 

že počítač se nachází v České republice (cz). 

Další třídění je v kompetenci nás Čechů. Firma 

Clever zaregistrovala pro sebe jméno (clever), 

tzn. vše co je clever.cz jsou počítače ve firmě 

Clever. Naposled oko, protože je na kraji, značí 

jméno počítače. (To je ten, na kterém jsou naše 

WWW stránky). 

Jednoduše řečeno na konci je vždy označení 

státu (Američani musí mít vždy něco extra a tak 

mimo usa jim patří ještě com - obchod, gov - 

vláda, edu - školství, net – provoz Internetu, mil 

– armáda USA) a pak je to zase chaos. Ale me-

todou pokus omyl se na to dá přijít. 

Důležité je, že každé jméno může využívat 

pouze jeden počítač. Proto jsme nelenili a zare-

gistrovali pro náš klub jméno (doménu) 

pruzkumnik.cz.  Hlavně proto aby ho nám ně-

kdo nevyfoukl, protože platí jediné, kdo dřív 

přijde, ten dřív mele. 

Už umíme pojmenovat jednotlivé počítače. 

Vrátíme se ke službám. 

 

WWW (tzv. webovské stránky). 

Způsob předvádění informací na obdiv ostat-

ních. Chceme-li prohlížet tyto stránky potřebu-

jeme na to program, který to svede. Je to tzv. 

prohlížeč. V dnešní době jsou nejrozšířenější 

dva - Netscape Navigator a Internet Explorer, 

oba ve verzi 4. Posouzení, který z nich je lepší, 

necháme na vás. Chceme-li prohlédnout nějakou 

stránku, zapíšeme do okénka adresu stránek, 

které chceme vidět. Pro naše klubové stránky je 

to http://www.pruzkumnik.cz/. Zmáčkneme En-

ter, počkáme a je to tady. 

Písmena http:// můžeme vynechat, používala 

se dříve. A pak záleží již jen na autorech stránek 

a nás, co chceme číst. 

 

E-mail (elektronická pošta). 

Většina z uživatelů Internetu vlastní též svou 

poštovní schránku, tedy místo někde na serveru 

kam přichází pošta (dopisy, obrázky, … ). Poslat 

dopis někomu, kdo vlastní tuto schránku (mail-
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box), je něco velmi jednoduchého. Potřebujeme 

na to opět speciální program, kterých je velká 

spousta. Např. Paegasus Mail, MS OutLook, 

Microsoft Exchange, Lotus Notes,… Všechny 

mají jedno společné, okénko pro tvorbu nového 

dopisu, které má tyto části: 
 

 
 

Komu:  Sem píšeme adresu, ta se skládá ze 

dvou částí – jména uživatele a počí-

tače. Oddělují se znakem @, které-

mu se říká zavináč. Příklad, chcete-

li napsat Ještěrovi, napíšete do po-

líčka komu - jester@pruzkumnik.cz 

- to je jeho internetová adresa, která 

nemusí vypadat vždy takhle hezky. 

Jsou i mnohem horší, jako třeba 

ocho3471@troja.mff.cuni.cz 

Věc:  Pole pro krátký popis dopisu. Sem 

můžete psát co chcete, třeba 

Pozdrav. 

Tělo:  Velké okénko na vlastní dopis. 

Jakmile dopíšete, klepnete na ode-

slat a Ještěr, až přijde ke svému po-

čítači, si ho bude moci přečíst. 
 

Závěrem 

Budete-li ovládat posílání pošty a prohlížení 

WWW stránek, můžete být spokojeni, protože 

od počítače doma, ve škole, u rodičů v práci lze 

zařídit mnoho věcí. 

Klubové WWW stránky jsou na adrese 

http://www.pruzkumnik.cz/ . Poštu vedení klubu 

nebo příspěvky do Nouzovského Žurnálu je 

možno posílat na adresu info@pruzkumnik.cz. 

Jednotlivým vedoucím můžete posílat vzkazy na 

jejich soukromé adresy, které lze vyhledat na 

WWW stránkách klubu. Budete-li mít jakékoliv 

problémy s prací v Internetu, můžete je konzul-

tovat též na adrese info@pruzkumnik.cz. 

Přejeme vám hodně úspěchů při práci s Inter-

netem. 
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SJEZD VAVŘINECKÉHO POTOKA 

28.   9. 1998 22:30:15  Washington D.C., USA 
 

Vláda USA vyhlašuje stav mezinárodního 

ohrožení. Planeta Země je ohrožena možností 

vzniku přívalové vlny z jakési vodní plochy ve 

střední Evropě, která je již několik týdnů ni-

čena velkými povodněmi. 
 

28.   9. 1998 22:33:40  Washington D.C., USA 
 

Specialisté Pentagonu lokalizují cíl možného 

vzniku nebezpečí. Rybník u obce Vavřinec, 

Česká republika, Evropa. 
 

29.   9. 1998   8:09:40  Washington D.C., USA 
 

Schůzka prezidenta USA a velení vojenských 

záchranných sil. Bude vyslán speciální zá-

chranný tým, který pomůže s organizací eva-

kuace místního obyvatelsva. 
 

29.   9. 1998 23:53:40  Washington D.C., USA 
 

Bouře ve střední Evropě, které zapříčinily 

naprostý kolaps všech informačních systémů. 

Je prakticky nemožné se s touto částí světa 

jakkoliv dorozumět. Velení přebírá NASA a 

vesmírný program, jejichž odborníci jsou 

v improvizovaném spojení se svým specialis-

tou Tomem, jediným v této oblasti. Ten do-

stává za úkol sestavit záchranný tým a posta-

vit plavidlo, které bude informovat obyvatel-

stvo nejvíce ohrožených oblastí. 
 

  2. 10. 1998 16:05:14  Kolín, Czech Republic 
 

Specialista Tom žádá o pomoc T. K. Průz-

kumník. V rámci utajení a ze strachu před 

vyvoláním paniky je vyhlášena nenápadná 

soutěž ve sběru plastikových lahví, které bu-

dou následně použity na stavbu plavidla. 
 

  5. 10. 1998 18:21:45  Kolín, Czech Republic 
 

400 plastových lahví je již k dispozici. 
 

  8. 10. 1998 10:11:02  Kolín, Czech Republic 
 

Přichází asi 12 uchazečů o místo v záchran-

ném týmu. Po dlouhých fyzických a psycho-

logických testech jsou vybráni tito: 
 

Velitel:   Tom 

Palubní topič:  Slon 

Palubní archivář:  Blonďák 

Palubní nástěnkář: Buggy 
 

10. 10. 1998 12:11:02  Kolín, Czech Republic 
 

Velitel a vybraní jedinci odjíždějí stavět pla-

vidlo již do místa ohrožení. K dispozici je 

přes 1200 lahví. 
 

10. 10. 1998 23:01:04  Nouzov, Czech Republic 
 

Slavnostní pokřtění nové lodi Armageddon..  
 

16. 10. 1998 12:11:51  Nouzov, Czech Republic 
 

Probíhají poslední úpravy a zkoušky před vy-

plutím. 
 

17. 10. 1998 10:53:34  Nouzov, Czech Republic 
 

Den D nadešel. Zatímco Armageddon se 

chystá k vyplutí, z Kolína vyráží podpůrná 

pozemní skupina T. K. Průzkumník. 
 

V sobotu 17. října v půl deváté ráno bylo na 

nádraží živo. Vlak na Ledečko praskal ve švech 

a průvodčí se překvapeně ptal, co se kde děje, že 

jede vlakem tolik lidí. Do vlaku se sice všichni 

zájemci vešli, ale motorák se šplhal do kopce 

k Červeným Pečkám jen s obtížemi. 

Vysoký stav vody využili vodáci ke sjezdu 

Vavřineckého potoka z Vavřince do Doubrav-

čan. Klidný potok se změnil v dravou říčku pl-

nou nástrah v podobě stromů, balvanů, splavů a 

ostrých zatáček. 

Ve Vavřinci a blízkém okolí byla spousta aut, 

autobusů, přívěsů a hlavně lodí. Z rybníka se va-

lila voda a každou půlminutu se vydal na trať 

jeden závodník. Hned první překážku předsta-

vovala betonová lávka ve Vavřinci, kterou mu-

seli vodáci podjet. 

„Je poměrně málo vody,“ konstatuje překva-

peně Marian, protože při loňských povodních 

byla voda ještě o asi 30 cm výš. 

„Kdyby bylo víc vody, tak už by asi pod láv-

kou neprojeli,“ soudí Šéďa při sledování artistic-

kých výkonů vodáků pod lávkou. 

Průzkumníci pozorují vodáky a hodnotí je-

jich vybavení. Někteří vodáci mají malé plasto-

vé ploché a obratné kajaky. 

„Oni mají na zádech baťůžky,“ žasne Marian. 

I po břehu se motá spousta vodáků, někteří 

mají vodovzdorné fotoaparáty, ba dokonce jeden 

má i kameru ve vodovzdorném pouzdru. 

Průzkumníci pokračují dál k tábořišti. Cestou 

pokřikují na vodáky: 

„Ahoj!“ 
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Vodáci odpovídají, ale některým Průzkumní-

kům se to nezdá. 

„Při pozdravu se mají dát pádla nahoru, ne? 

To jsou houby vodáci.“ 

„Na táboře prodělali dvě hodiny vodního vý-

cviku na rybníku a už dělaj chytrý,“ směje se 

Šéďa. 

Vděčné místo pro diváky představuje samo-

zřejmě nouzovské Gabčíkovo, tedy betonový jez 

u náhonu. Jen se sem Průzkumníci nahrnuli, už 

zase radí. 

„Pozadu!“ ozývá se z davu. 

„Kluci, pozadu to zkuste, to jde, fakt!“ pře-

mlouvá vodáky Lucie. „Nebuďte srabi.“ 

„A vzhůru nohama to taky jde,“ přidává se 

Zbyněk. 

„To tady jezdí každej,“ prohlašuje Dodo, kte-

rý zrovna přišel s cedulí, na které je napsáno: 
 

 
 

Dodo vypráví, jaké měli loni problémy s raf-

tem, protože jim vodáci a hlavně organizátoři 

nadávali, že ucpávají trasu. Tu ceduli má na 

památku a letos jedou s raftem zase. Dostává se 

mu rady: 

„Hele, víš co udělejte? Přivažte si tu ceduli 

dopředu na raft.“ 

„To jo, a propíchnou mě hned vidlema,“ pro-

hlašuje Dodo. 

To už se ale pomalu blíží něco, co je zdálky 

těžko identifikovatelné a zblízka ještě hůře. 

Znalci však již vědí, že je to průzkumnický lah-

vový vor Armageddon. Jeho posádka vybavená 

speciálními obleky se znaky amerického úřadu 

NASA přináší vor k potoku a připravuje se do 

akce. 

Velitel Tom je plný optimismu a dělí se o do-

jmy z testovací jízdy: 

„Vyklopili jsme se, ale dobrý. Za chvilku 

proběhne spuštění na vodu a bude to zajímavý. 

Asi se vykoupeme.“ 

Zatím Buggy a Blonďák dotahují jistící lana, 

která drží celý zázrak pohromadě. Vor totiž se-

stává z mnoha jutových pytlů naplněných 

prázdnými plastovými láhvemi (tedy ony fyzi-

kálně vzato nejsou prázdné, ale je v nich vzduch 

a v tom je ten vtip). Pytle jsou pak dohromady 

svázány lany. 

Čtyřčlenná posádka si nasazuje přilby. Slon 

zcela nesdílí Tomův optimismus a na otázku, 

jak se cítí před startem odpovídá: 

„Spíš před smrtí, asi se utopíme.“ 

„Jdeme na to!“ velí Tom a posádka odnáší 

vor na vodu. 

Posádka se usazuje na palubě a Tomáš odráží 

vor od břehu. 

„Mám hrachy, pánové,“ přiznává Slon zcela 

nehrdinsky, ostatní jsou na tom stejně. 

Vor se rozjíždí a nezadržitelně se blíží k vel-

ké nouzovské peřeji. Chvíle napětí a vzápětí di-

váci na břehu propukají v jásot. Vor se bez pro-

blémů přehoupl přes jez a pokračuje dále vpřed. 
 

 

Armageddon úspěšně proplouvá Gabčíkovem 

 „Jde to dobře!“ křičí radostně Tom. 

Průzkumníci se vydávají po břehu za hrdin-

nou posádkou a na vodu se vydává další na 

zdejší poměry mamutí plavidlo, raft Oregonů. 

Další setkání s vorem Armageddon probíhá 

u cesty na Buda. Vor se majestátně pohybuje po 

vodě, okolo kličkují kajaky vodáků. 

„Předjíždí se vpravo!“ křičí Lucie, držitelka 

řidičského průkazu, na jednoho vodáka, který se 

přiblížil k voru příliš blízko a byl jím nemilo-

srdně odhozen. 

„Teda vlevo,“ opravuje se Lucie vzápětí. 
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Nelíčená, ale trochu předčasná radost posádky 

 

Peřeje si s vorem pohrávají 

 

Co je to za pořádek, stromy uprostřed vody? 

V závěsu projíždí raft Oregonů. Mech okolo 

cáká pádlem a Dodo vzadu vznešeně kyne pra-

vicí, zatímco pozorovatelé na břehu vtipkují, že 

má menší pádlo než ostatní. 

Vor se blíží k budským peřejím a začíná mít 

problémy. Jedna peřej stočila vor napříč a ten 

vzápětí naráží přídí do stromu, který hloupě stojí 

uprostřed toku, zatímco záď se opírá o břeh.  

 

Tom se zachoval zcela velitelsky, protože 

když se vor nepodařilo odstrčit pádly, skočil do 

proudu a vor odstrčil. Potom zase nasedl a vý-

prava pokračovala dál. 

Už je tu však brankoviště na Budech a před 

ním nízká betonová lávka, pod kterou sotva 

propluje vor, ale jeho posádka v žádném přípa-

dě. Všichni tedy opouštějí plavidlo a protahují 

ho pod lávkou. Při této operaci voda strhla Slo-

na a nesla jej několik metrů. Palubní topič se 

chvíli topil, ale pak zvítězil nad živlem a navíc 

dokázal proplout první brankou. 

„Máme branku!“ křičí vítězně, hrabe se z po-

toka ven a vrací se k voru. 

Všichni nasedají a pokračují dál. Další bran-

ky jim nepřekážely, prostě je odstrčili stranou. 

Na tomto místě se s nimi Průzkumníci rozloučili 

a Armageddon pokračoval dále již bez pozemní 

podpory. 

 

 

Branky se naštěstí daly snadno odstrčit 

U Hryzel už začalo přituhovat. To už osádka 

dávno věděla, že vor se nechá řídit jen těžko, 

a tak se projíždějícím vodákům omlouvala: 

„Nezlobte se, ale my za to nemůžeme, my to 

neřídíme.“ 

„To je dobrý,“ měli vodáci pochopení. Ko-

neckonců podobné plavidlo se nevidí každý den. 

Přes všechny problémy a nástrahy vodního 

živlu (tentokrát si trochu zatopil Buggy) se vor 

dostal až poblíž tábořiště Oregonů, kde došlo 

k protržení dvou pytlů a vor začaly opouštět 

láhve. Armageddon však není Titanic, takže mu 

to neublížilo a láhve se podařilo pochytat, takže 

žádná ekologická havárie nevznikla a vor se 

šťastně dostal až na tábořiště Oregonů. 
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17. 10. 1998 14:23:51  Hryzely, Czech Republic 
 

Po několikahodinové dřině skupina ukončila 

svou odvážnou misi pro záchranu světa, která 

se neobešla bez velmi dramatických okamži-

ků. 
 

Co k tomu dodat závěrem? Americké infor-

mační služby tentokrát poněkud nezvládly situa-

ci, protože jak bližším průzkumem zjistila po-

zemní skupina, nejednalo se o živelné záplavy, 

ale o řízené vypouštění vody z rybníka Vavřince 

před jeho výlovem. Sjezd Vavřineckého potoka 

je již každoroční tradicí, jak o tom informoval i 

denní tisk: 
 

Na Vavřinci skončila sezóna 
 

V a v ř i n e c (sek) - Krásné podzimní po-

časí provázelo tradiční zakončení sezóny, 

na nějž se do Vavřince na Kolínsku o ví-

kendu sjelo přibližně tisíc vodáků. Již po 

jednadvacáté se týden před výlovem míst-

ního rybníka otevřela jeho stavidla a stej-

nojmenný potok se pro vodáky proměnil 

v dravou říčku. „Startovalo 395 lodí, mi-

mo závod si trať sjelo 262 lodí a ještě asi 

tak 400 jich jelo načerno,“ řekl jeden 

z pořadatelů Milan Marek ze Spartaku 

Pečky, který závod, který nemá vítěze, při-

pravuje s dalšími vodáckými oddíly Jiskra 

a Fortuna z Kolína. Jejich členové museli 

potok vyčistit od spadaných stromů a ji-

ných překážek a na několika místech při-

pravili kromě závodních brankovišť i ka-

menné hrázky, které se s přívalem vody 

změnily v peřeje. 

Na šestnáctikilometrové trati byly k vidění 

různé sportovní výkony. Závodníky bra-

vurně zvládající své kajaky doplňovali 

evidentní začátečníci, kteří se mnohokrát 

ve chladné vodě nedobrovolně vykoupali. 

Na trať vyjelo i plavidlo vytvořené z plas-

tikových láhví.  

     

 (Mladá Fronta DNES, 19. října 1998 

 - str. 2 - Střední Čechy) 
 

Akce každopádně skončila úspěšně a všichni 

byli spokojeni. Tom splnil bojový úkol, Slon 

pokořil branku uprostřed obávaných peřejí, 

Blonďák dokázal, že již dávní předkové se moh-

li na podobných plavidlech v době dešťů pře-

pravovat na kilometry daleko a osídlovat tak 

vzdálené kraje. Jen Buggymu zmokla nástěnka. 

 

 

Výprava neskončila výbuchem, naopak byla 

úspěšná 
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ROVINNÉ DOSTIHY 

Začátkem září oznámil Marian konání 

13. ročníku akce Návrat. Proběhne z pátku 

23. října na sobotu 24. října. Sraz je v 18 hodin. 

Rozvoz už tradičně zajišťuje Kosa s avií. 

Marian slibuje, že tentokrát to budou rovinné 

dostihy na vylepšení bodového skóre. 

„Do avie se vejde až 30 lidí, tak si pozvěte 

kamarády,“ dodává ještě Marian. 

„To radši ne,“ bojí se Slon o body. 

Taneční mají tentokrát Zbyněk a Tomáš, ale 

akce Návrat má samozřejmě přednost. 

Na nástěnce se objevuje podpisový arch a na 

něm mimo jiné finanční požadavky, 30 Kč na 

naftu, 20 Kč pro případ ztroskotání. Z toho vy-

plývá, že cíl bude nedaleko od Kolína. A kde je 

poblíž největší rovina a Marian tam má známé? 

Začíná mi svítat. 
 

Je pátek 23. října 18 hodin a u klubovny se 

scházejí účastníci 13. ročníku akce Návrat. 

V klubovně ještě mají schůzku Myšky a v zadní 

místnosti už úřaduje Marian a zalepuje obálky 

nahlášeným dvojicím. 

Zmatek dělá Buggy, který měl jít s Martinou, 

ale pak se dozvěděl, že prý s ním chce jít Lucie. 

Marian nevrle předělává obálky. Přichází Ještěr-

ka a stěžuje si na bolest zad. Zatím neví, jestli 

vůbec půjde. Nakonec se dopuje práškama a jde 

se nahlásit s Martinou. Přichází Čert a není sám, 

je s ním i Šárka. Podařilo se jim udat dceru do 

opatrování, a tak mohou jít oba. Zatím vznikají 

další dohady o složení dvojic a několik žádostí 

o změny. Marian nakonec všechny vyhazuje 

s tím, že už nic měnit nebude. 

„Příště to budeme losovat a bude pokoj,“ 

prohlašuje. 
 

 

Marian přepočítává peníze a rozděluje výsadky 

21 účastníků se skládá na korbu avie. Je tady 

dost těsno a nechápeme, kam by se vešlo těch 

30 lidí, co tvrdil Marian. Kosa nás žádá, aby-

chom byli ticho, protože lidé na korbě se převá-

žet nesmí, a navíc prý nemá technickou. Pak už 

nic nebrání tomu, aby se avia vydala na cestu. 

Vyjíždíme z Kolína ven. Všichni jsou celkem 

v klidu, jen Lucie pusu nezavře a je slyšet tak 

půl kilometru od avie. Projíždíme Poděbrady a 

za chvíli je tu první výsadek. 
 

19:54 - Ještěrka a Martina jsou vysazeny kousek 

od Nymburka. Čtou si zprávu a dozvídají se, 

že mají jít do Kostomlat nad Labem a odtud 

podle plánku na břeh Labe a tam najdou cha-

tu osady El Paso. Ještěrka se rozpomíná, že 

tam kdysi byla, ale jestli si ještě vzpomene? 

20:07 - Další výsadek tvoří Lucie a Buggy, kteří 

jsou vysazeni v Kovansku. Hledají autobuso-

vou zastávku. Pak se vydávají do Nymburka. 

20:14 - Jaruška a Sysel jsou vysazeny u Bobnice. 

Tam po průzkumu terénu zjišťují polohu a 

jdou do Nymburka. 

20:22 - Šárka a Čert jsou vysazeni u Všechlap. 

Jdou do vesnice, kde se Čert orientuje, za-

tímco Šárka obdivuje zdejší novostavby. Pak 

odcházejí směrem do Nymburka. 

20:34 - Káťa a Mech jsou vysazeni mezi Jizbic-

kou Zavadilkou a Krchleby. Vydávají se na 

cestu do té bližší vesnice, což je Jizbická Za-

vadilka, což je špatně. 

20:46 - Ještěr a Tomáš jsou vysazeni u Všejan, 

orientují se a vydávají se na cestu. 

20:51 - Lucie a Buggy dorazili k nádraží v Nym-

burce a pokračují dále k Labi, odkud se vy-

dávají Kostomlatskou ulicí na Kostomlátky. 

20:56 - Dáša a Čombe jsou vysazeni na obzvlášť 

zajímavém místě. Je to křižovatka dvou sil-

nic uprostřed bývalého vojenského prostoru 

sovětské armády Mladá u Milovic. Ještě před 

deseti lety by tady asi měli malou šanci na 

přežití. Dnes je tu klid a oni jsou zmateni, 

protože samozřejmě směrovky tu nejsou. 

Vydávají se tedy za avií, která mezitím zmi-

zela v dáli. 

      - Ještěrka a Martina jsou v Nymburce a 

pokračují do Kostomlat nad Labem. Zdá se, 

že hladkému průběhu nic nestojí v cestě 

21:07 - Janinka, Anča jsou vysazeny mezi Jiři-

cemi a Benáteckou Vruticí. Vydávají se ko-
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lem hřbitova do Jiřic, což je ovšem špatně, 

a tak v Jiřicích odbočují doprava a noří se do 

bývalého vojenského prostoru. 

      - Káťa a Mech v Jizbické Zavadilce zjisti-

li, že jdou do Mladé Boleslavi a to rozhodně 

není na Labi. Nezbývá jim tedy, než volit 

směr na Poděbrady, což je právě tam, odkud 

přišli. 

21:13 - Šárka a Čert došli do Velelib a pokračují 

směrem na Kostomlaty. Prý 9 kilometrů. 

21:20 - Ještěr a Tomáš jsou ve Strakách a pokra-

čují směrem na Lysou nad Labem. 

21:32 - Marian se zase vyřádil. Jsme vysazeni na 

okraji vesnice přímo do pole. Zbyněk a Lukáš 

jsou na takovéto akci poprvé, a tak jen kou-

kají. Avia odjíždí a nedaleko od nás zastavu-

je vlak. To je stopa. Elektrická lokomotiva, 

to budeme asi někde u Lysé nad Labem. Od-

cházíme za avií na hlavní silnici. Tam na au-

tobusové zastávce zjišťujeme, že jsme ve 

Dvorcích 4 km od Lysé nad Labem. Směrov-

ky však žádné a hvězdy nesvítí. Je poměrně 

teplo, ale od západu se prý blíží fronta a mělo 

by začít ještě v noci pršet. Snad to stihneme. 

Vydáváme se tedy na cestu. 

21:35 - Šárka a Čert ve Dvorech málem srazili 

cyklistu. Nebo spíš on je. 

      - Dáša a Čombe došli do Jiřic. Tam se jim 

to ale vůbec nezdá, tak se tedy vracejí zpět a 

na první odbočce jdou doprava po dlážděné 

silnici. 

21:40 - Ještěr a Tomáš jsou ve Zbožíčku a po-

kračují stále rovně, což byla chyba, jak brzo 

zjistí. 

21:44 - Poslední vysazení jsou Slon a Tom. I pro 

ně si Marian přichystal specialitu. Vysazuje 

je v Byšičkách na slepé silnici. Na to oba zá-

hy přicházejí a vydávají se za velkým svět-

lem, protože tuší, že by to mohla být Lysá 

nad Labem. 

21:45 - Jaruška a Sysel jsou v Nymburce u Labe 

a dále jdou podél řeky po proudu. 

      - Avii zastavuje policie. Kosa fouká do 

balónku, pak následuje kontrola nákladu. Na 

korbě se však nachází jen pár batohů. Policie 

odjíždí. Marian i Kosa jsou přesvědčeni, že je 

prásknul někdo, kdo viděl vystupovat někte-

rou dvojici. Naštěstí policie přijela pozdě. 

21:53 - Šárka a Čert jsou v obci se zvláštním ná-

zvem Čilec. I oni jsou zatím čilí. 

22:07 - Ještěr a Tomáš dorazili k ceduli Milovi-

ce a je jim jasné, že tento směr není ten pra-

vý. Obracejí se a jdou zpět. 

      - Janinka a Anča se po průchodu vojen-

ským prostorem dostaly do Milovic. Pokra-

čují dále na Stratov. 

      - Káťa a Mech jsou v Krchlebech. Zatím 

vůbec netuší, kde a kterým směrem je cíl. 

22:10 - Lucie a Buggy jsou v Kostomlátkách. 

Vše se zdá být na dobré cestě. 

      - Jsme v Sojovicích a na návsi nás vítá 

směrovka Stará Boleslav 8 km. To už je mi 

jasné, že jsme se vydali na opačnou stranu. 

Nálada je mizerná. Obracíme se a jdeme 

zpátky. 

22:15 - „Hurá, zdymadlo!“ jásají Jaruška a Sys-

el. 

  Sysla to psychicky vyčerpalo a zvrací ja-

ko šakal. Navíc zdymadlo není to z plánku, 

ale jiné. Z toho by jeden opravdu... Putují te-

dy dál, ale s častými přestávkami, Sysel volá 

haló do trávy (ještě že neplatí, jak se do trávy 

volá, tak se z trávy ozývá). 

      - Slon a Tom jsou v Lysé nad Labem. Na 

nádraží tipují, která kolej vede do Kostomlat. 

Za nádražím nacházejí směrovku Kostomlaty 

nad Labem 9 km a mají z toho radost. Letos 

přece přišli vyhrát. 

22:21 - Šárka a Čert jsou ve Strakách na křižo-

vatce. Pokračují doleva na Lysou nad Labem. 

22:30 - Dáša a Čombe jsou v Milovicích. Dávají 

si svačinku a pak pokračují do Stratova. 

22:38 - Jsme opět ve Dvorcích. Pohledem na 

hodinky zjišťujeme, že jsme ztratili celou 

hodinu, aniž bychom se přiblížili k cíli. Teď 

už ale je směr jasný. 

     - Slon a Tom jsou v Ostré. Ostré je i jejich 

tempo. Střídají rychlou chůzi s během. 

22:42 - Šárka a Čert jsou ve Zbožíčku u Hospo-

dy u vrtule. 

  „To Zbožíčko je pěkně roztahaný,“ pro-

hlašuje Šárka. „Ještě že nemusíme projít 

Zboží.“ 

  Odbočku na Kostomlaty si ale na rozdíl 

od Ještěra a Tomáše pohlídali. 

      - Káťa a Mech procházejí Všechlapy, ale 

stále se nechytají. Autobusové zastávky jim 

vůbec nepomáhají, žádný autobus odtud ne-

jezdí do Kostomlat. Jdou tedy dál do Nym-

burka. 

22:50 - Ještěr a Tomáš procházejí Vápenskem. 

22:54 - Lucie a Buggy dorazili do Kostomlat a 
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podle plánku se orientují k chatě. 

      - Slon a Tom jsou ve Šnepově a nezadrži-

telně se blíží do Kostomlat. 

      - Janinka a Anča jsou ve Stratově, ale mís-

to do Kostomlat pokračují rovně a odbočují 

až na další křižovatce za železniční zastáv-

kou. 

23:10 - Šárka a Čert jsou ve Vápensku. Je to na-

prostá díra, vůbec nic tady není. 

      - Ještěr a Tomáš už jsou v Hroněticích. 

      - Ještěrka a Martina jsou v Kostomlatech a 

teď jim zbývá se dostat k chatě podle plánku. 

Jsou plné optimismu a netuší, že je za chvíli 

pohltí hluboký les, ve kterém budou dvě ho-

diny bloudit. 

23:15 - Jsme na náměstí v Lysé nad Labem a 

pokračujeme dále k nádraží. Tam se rozhodu-

jeme, jestli do Kostomlat po silnici nebo 

přímo k chatě podél Labe. Jednou jsem tam 

byl, když Marian pořádal výpravu 

z Kostomlat do Přerova. Plánek napovídá, že 

z Kostomlat bychom se zase vraceli zpátky a 

směrovka říká, že do Kostomlat po silnici je 

to ještě celých 9 km. To rozhoduje. Jdeme 

k Labi, stejně už nemáme co ztratit. 

23:20 - Jaruška a Sysel jsou konečně u toho 

správného zdymadla. Teď už jim zbývá jen 

800 metrů, aspoň tak praví plánek. 

      - Dáša a Čombe jsou ve Stratově a odbo-

čují do Kostomlat. 

      - Slon a Tom teprve po nějaké době zjiš-

ťují, že už jsou opravdu v Kostomlatech. Vy-

dávají se tedy podle plánku k chatě. Oba zde 

už v minulosti byli, takže si věří. 

23:24 - Lucie a Buggy jsou v cíli jako první a 

teď jim nezbývá než napjatě očekávat, jak si 

povedou ti, co startovali až po nich. 

23:30 - Šárka a Čert jsou v Hroněticích. Kosto-

mlaty se blíží, už jen 3 km. 

      - Ještěr a Tomáš dorazili do Kostomlat 

nad Labem a podle plánku pokračují k cíli. 

Jenže se jim vůbec nedaří a v lese úplně za-

bloudili. 

      - Janinka a Anča jsou ve Šnepově a Kos-

tomlaty jsou nedaleko. 

23:40 - Jaruška a Sysel potkávají Slona a Toma, 

které žene vidina vítězství. 

23:45 - Jsme u mostu přes Labe a scházíme po 

cestě mezi pole. Je hodně tma a já si nejsem 

jistý, jestli tahle cesta opravdu vede ke břehu. 

Z mostu ale už jiná cesta nevede. Dostáváme 

se za chaty u Labe, zřejmě jsme někde v té 

tmě minuli ten správný průchod k řece. 

Prodíráme se roštím okolo slepého ramene až 

jsme konečně na turistické cestě na břehu 

Labe. Optimismus zase o něco stoupl a vyrá-

žíme na cestu. 

      - Káťa a Mech došli do Nymburka a dáva-

jí si větší svačinu. Těžko by se rozhodovalo 

s prázdným žaludkem. Nakonec se celkem 

logicky rozhodli jít podél Labe. 

23:55 - Slon a Tom jsou v cíli. Mají lepší čas 

než Lucie a Buggy a protože byli vysazeni 

jako poslední, je již teď jasné, že vyhráli. 

      - Dáša a Čombe jsou v Kostomlatech nad 

Labem a už věří, že dojdou. Tak jednoduché 

to ale není. Podle plánku se noří do lesa a 

sledují modrou turistickou značku. 

      - Tou dobou už Janinka a Anča prošly 

Kostomlaty a nacházejí se také v lese, který 

se však tváří značně neproniknutelně. 

23:57 - Jaruška a Sysel jsou konečně v cíli. 

23:59 - Šárka a Čert míjejí ceduli Kostomlaty 

nad Labem. Teď přichází na řadu plánek a 

bloudění po lese může začít. 

  0:27 - Procházíme autokemp Ostrá u slepého 

ramene. Motáme se mezi chatkami a propra-

cováváme se k Labi. Je to náročné, ale my se 

nevzdáváme. Narozdíl od mé baterie, která 

už odmítá svítit. Pokračujeme dále podél La-

be a tušíme blízkost cíle. Proto čas od času 

kontrolujeme cesty odbočující do lesa, jestli 

náhodou nevedou k vytoužené chatě, protože 

v ohybu řeky už vidíme zdymadlo. 

  0:30 - Dáša a Čombe potkávají Ještěrku a Mar-

tinu. Dáša si myslí, že ty dvě už dorazily do 

cíle a jdou se ještě jen tak projít. 

  „Tak my se jdeme ohlásit,“ říká Dáša. 

  „A vy víte, kde to je?“ diví se Ještěrka, 

a tak vychází najevo, že ty dvě tady už bloudí 

asi dvě hodiny. 

  Všichni se tedy vracejí kousek zpět na 

rozcestí. 

  0:59 - Ještěrka, Martina, Dáša a Čombe doráže-

jí do cíle. Spolu s nimi se v cíli objevují i 

Janinka a Anča. 

  1:01 - Šárka a Čert se po půlhodině bloumání 

po zdejších lesích objevili v cíli. Čert si při 

pohledu na mapu nadává, proč nešli přes 

Nymburk. 

        - Káťa a Mech jsou u zdymadla a už se tě-

ší, že cíl je nedaleko. Dobývají se do nějaké 
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chatky, ale z té se ozývá hudba ve stylu, který 

s Průzkumníky nemá vůbec nic společného. 

Tak to asi nebude ona. Vypadá to, že to zdy-

madlo není to zdymadlo, ale nějaké úplně ji-

né. Pokračují dál značně dezorientováni. 

  1:07 - Jsme v cíli. Kdybych věděl, že Kosa do-

jel s avií až sem, tak jsem se nemusel tolik 

snažit s průzkumem lesních cest. Nicméně 

s překvapením zjišťuju, že jsme třetí a horší 

už nebudeme. Les mezi Kostomlaty a chatou 

se stal osudným mnoha dvojicím. 

  1:24 - Ještěr a Tomáš se konečně vynořili z lesa 

a došli do vesnice Šnepov. Podle plánku zjiš-

ťují, že jsou úplně mimo a znovu se noří do 

divočiny. 

  2:30 - Káťa a Mech se dostali do nějaké vesni-

ce. Rozhodli se, že si nejdřív zjistí, jak se 

jmenuje. Zjistili, že je to Doubrava - Kosto-

mlátky, ale to je nevyburcovalo k žádnému 

optimismu. Spíš naopak. Usadili se v autobu-

sové zastávce a jedli tak dlouho, až všechno 

snědli. 

  2:45 - Ještěr a Tomáš se konečně dostali do cíle 

po tříhodinovém bloudění. 

  4:30 - Káťa a Mech už všechno snědli, jenže 

mezitím začalo pršet a jim se do lijáku vůbec 

nechce. Dává se však do nich zima a déšť se 

trochu zmírnil, a tak se vydávají na cestu. 

Mech dostává nápad ukrást loďku, ale naštěs-

tí jsou všechny zamčené. 

  5:55 - Káťa a Mech se konečně dostali do cíle, 

ale tam už je dávno mrtvo a hlavně všude ob-

sazeno, takže si ustlali venku na verandě a 

usnuli. 

 

Marian inzeroval rovinné dostihy, což podle 

něj mělo znamenat, že trasa je jednoduchá a 

rozhoduje především rychlost. Kdyby byl cíl 

přímo v Kostomlatech, byly by výsledky úplně 

jiné. Jenže cesta přes les k Labi zamíchala pořa-

dím dokonale. A tak si rovinné dostihy z tohoto 

ročníku udělali především Slon a Tom, kteří 

značný kus cesty běželi, aby jim vítězství za 

žádnou cenu neuniklo. 
 

Výsledky 13. ročníku 1998 

  čas délka trasy body 
  1. Slon - Tom 2:11 15 km 10 
  2. Lucie - Buggy 3:17 14 km   9 
  3. Šéďa - Zbyněk - Lukáš 3:35 19 km   8 
  4. Jaruška - Sysel 3:43 13 km   7 
  5. Janinka - Anča 3:52 18 km   6 
  6. Dáša - Čombe 4:03 19 km   5 
  7. Šárka - Čert 4:39 19 km   4 
  8. Ještěrka - Martina 5:05 13 km   3 
  9. Ještěr - Tomáš 5:59 19 km   3 
10. Káťa - Mech 9:21 22 km   3 
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Historická tabulka 

  1. (  1.) Šéďa 90 55. (68.) Tomáš S. 8 
  2. (  2.) Čert 59 56. (53.) Hop 8 
  3. (  5.) Slon 55 57. (54.) Cvrček (Žlutý Kvítek) 7 
  4. (  4.) Šárka V. 52  Gogo 7 
  5. (  3.) Šárka B. 48  Radek 7 
  6. (  7.) Jaruška 42  Dibi 7 
  7. (  9.) Tom 41  Martina K. 7 
  8. (  6.) Káťa 39  Fanas 7 
  9. (12.) Lucie J. 38  Honza K. 7 
10. (14.) Buggy 38  Smahňák 7 
11. (15.) Dáša 33  Holcmoš 7 
12. (  8.) Bobr 31       (  -  ) Sysel 7 
13. (10.) Starosta 30 67. (63.) Baterka 7 
14. (17.) Ještěrka 30 68. (64.) Martina (Stopaři) 6 
15. (11.) Vojín 30       (  -  ) Anča 6 
16. (13.) Míla 29 70. (65.) Pizi 6 
17. (16.) Čmelák 28 71. (66.) Blonďa 6 
18. (18.) Dodo 26  Kadajča 6 
19. (22.) Janinka 26 73. (68.) Bublina 5 
20. (19.) Helča 25  Lenka (Stopaři) 5 
21. (20.) Kosa 24       (  -  ) Čombe 5 
22. (23.) Ještěr 23 76. (71.) Hany 5 
23. (21.) Kuba D. 21 77. (72.) Žába 4 
24. (24.) Pitras 18  Jitka 4 
25. (25.) Míša 17  Samec 4 
26. (26.) Herouš 17  Lenka P. 4 
27. (28.) Mech 16 81. (76.) Alena P. 4 
28. (27.) Ála V. 14 82. (77.) Lenka Š. 3 
29. (29.) Blonďák 13  Honza (Barbucha) 3 
30. (40.) Martina F. 12 84. (79.) Věra 3 
31. (30.) Koko 12 85. (80.) Lucka 3 
32. (31.) Káče 12  Petr 3 
33. (32.) Želva 11 87. (82.) Mirka 3 

 Špek 11 88. (83.) Martina 3 
35. (34.) Jana G. 11  Jarda 3 
36. (35.) Návro 10 90. (85.) Dušan 3 

 Kocour 10 91. (86.) Myška 3 
 Pavel 10  Máček 3 

39. (38.) Pipi 10 93. (88.) Cvrček (Stopaři) 3 
40. (39.) Amík 10 94. (89.) Krteček 3 
41. (40.) Jarda K.   9  Marian 3 

 Kuba U.   9 96. (91.) Jerry 3 
 Hardy   9  Robert 3 
 Pedro   9 98. (93.) Terezka 3 
 Navys   9 99. (94.) Koza 2 
 Soptík   9  Andrea 2 

47. (47.) Lenka V.   9 101. (96.)   Luboš 1 
48. (48.) Kesťa   9  Ivana 1 
49. (49.) Haňára   9  Skyslo 1 
50. (50.) Kopyto   8  Kuře 1 

 Jirka   8  Vilík 1 
      (  -  ) Zbyněk   8  David 1 
      (  -  ) Lukáš   8  Jana 1 
54. (52.) Mary   8    

Pozn.: Při rovnosti bodů rozhoduje nejvyšší dosažené umístění. 

 V závorce je umístění po minulém ročníku 
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ŽIVELNÉ POHROMY (4)

4. Povodeň 

Pokud se někde zmíníte o povodních 7. a 8. 

července 1997, většině lidí se vynoří z paměti 

apokalypsa, během které dravý vodní živel 

spláchl polovinu Moravy. Byla to katastrofa 

mezinárodního formátu. 

I v Nouzově se konala povodeň. V sobotu 

5. července prší téměř celý den. V neděli kupo-

divu pršet přestalo a znovu začalo až k večeru. 

Prší celou noc a celý den. voda v potoce stoupá, 

Gabčíkovo temně hučí a náhon se zaplňuje vo-

dou tak, že voda postupně vyplňuje beze zbytku 

prostory pod oběma betonovými mostky. Večer 

konečně přestává pršet, objevuje se sluníčko a 

s ním i duha na znamení příměří. 

Ale voda už je na zemi a musí někam odtéct. 

Hladina potoka stále stoupá a vlny již narážejí 

na dřevěnou lávku. Slon na večerním nástupu 

vyhlašuje pravidla pro případ zaplavení nebo 

dokonce stržení lávky. Na latríny se bude chodit 

oklikou přes kamenný mostek, v případě akutní 

potřeby do lesa s polním rýčkem. Pro případ, že 

by došlo k odříznutí cesty a někdo zůstal na la-

tríně, natahují Slon a Tom vedle lávky dva pro-

vazy a budují nouzovou provazovou lávku. 

„No, nevím, jestli je to tak dobrý, ale z latrí-

ny se dostanou,“ komentuje Slon výsledek. 

Voda stále stoupá. Slon dostává šílený nápad 

a jde si nafouknout malý indiánský člun. Potom 

s ním běží do jídelny na plato a huláká: 

„Už jsem z vás zcvoknul, děláte tady nepořá-

dek, odjíždím lodí pryč!“ 

Mnozí nevěřili, ale Slon to myslel vážně. 

Někteří jej přemlouvají, aby nejezdil. 
 

 

Slon uprostřed dravého proudu 

„Pádlo nějaký potřebuju.“ 

Dostává z kuchyně velkou vařečku. Sestupu-

je na zatopené schůdky a dává člun na vodu. 

„Ono tam teče!“ stěžuje si, vylévá loď a 

zkouší to znova. 

Vzhledem k tomu, že dětský člun se pod jeho 

vahou sotva drží nad vodou, byla předchozí čin-

nost naprosto zbytečná. 

„Jedem!“ křičí Slon a zuřivě pádluje vařeč-

kou, aby vytvořil alespoň zdání, že loď řídí. To 

už se nezadržitelně blíží řvoucí Gabčíkovo. 

„Pomoc, jez! Chyťte mě někdo!“ propadá 

Slon panice a pádluje ke břehu, kde mu dobro-

dinci podávají bidlo. Slon úspěšně přistál u hrá-

ze a za chvíli už hrdinně pózoval uprostřed 

hučícího jezu s člunem v ruce. Pak pustil člun 

samostatně po potoce, aby zjistil, jak by dopadl. 

Člun dojel zcela bez úhony k lávce, kde byl od-

chycen. Atrakce skončila. 

Voda však stále stoupá. Po poradě vedoucích 

kolem půlnoci šel Slon zkontrolovat lávku. Vět-

ší vlny už začínaly lávku zalévat. O lávku se 

opírá kus podsady, který připlaval z tábořiště 

Stopařů, kde právě začal tábor oddíl Eridanus. 

Slon ji vytahuje. Okolo procházejí z latríny Ká-

ťa a Ještěrka a svítí si na cestu. To Slon je větší 

tvrďas a vyráží potmě za nimi. 

Do srubu přišel až po chvíli a hned hlásí: 

„Tak jsem spad do náhona.“ 

„Jak to jde, spadnout do náhona?“ žasne Ku-

ba. 

„To se netrefíš na mostek a je to,“ konstatuje 

Slon a nadává na stavitele, že mostek nepostavi-

li rovně, ale mírně šikmo. 

Je úterý 8. července ráno. Hladina stále stou-

pá, přes lávku se valí proudy vody. Někteří od-

vážlivci se brodí přes lávku vodou. Tom v te-

niskách chvíli nerozhodně přešlapuje na břehu, a 

pak se s výkřikem „Já musím!“ vrhá do živlu a 

několika mocnými skoky dosahuje vytoužený 

druhý břeh s latrínou. Šárka raději zouvá své 

nízké holínky a přechází bosa. 

„Ančo, doleva!“ 

Káťa škodolibě navádí Anču na skoro nevidi-

telný kraj lávky, Anča se však nenechá splést a 

pomalu ale jistě přechází na druhou stranu. Pro-

vazová lávka je naprosto k ničemu, vede totiž 

odnikud nikam, protože oba stromy se ocitly asi 

metr od nového břehu a okolo nich proudí voda. 
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„Ančo, doleva!“ navádí Káťa 
 

Po betonovém okraji hráze u jezu teče voda. 

K zaplavení louky ale chybí ještě aspoň metr. 

Nicméně přes betonový mostek u umývárny již 

přetéká voda. Jsou ucpaná česla, a to hladinu 

ještě zvyšuje. Nad Gabčíkovem se zachytila 

kláda. Slon, Buggy a pracovní komando složené 

z Delfínů pomocí bidel a provazu kládu stahuje 

do proudu. 

„Pusť ji, Buggy!“ volá Slon, když jde kláda 

přes jez. „Ta půjde sama!“ 

Nešla. Zachytila se širokým kořenem v ka-

mení pod jezem. 

„Jé, tak to se nám nepovedlo,“ komentuje 

Slon. „Kdo tam vleze?“ 

„Že se ptáš,“ odpovídá Buggy a dívá se na 

něj významně. 

„Já tam nelezu, vy jste se zbláznili, ne?“ od-

poruje Slon. 

 

 

Buggy jde vyprostit kládu 

 

Operace se nezdařila, Buggy bojuje o kyslík 

Nakonec se Buggy uvolil, že to zkusí. Uvázal 

si lano pod rameny a pomalu sestoupil na jez. 

Udělal krok směrem ke kořenu stromu, když mu 

proud podrazil nohy a vzápětí se Buggy ponořil 

do vody a mezi proudem vody z jezu chytal mo-

lekuly kyslíku. Když se opět postavil na nohy, 

udělat další krok už se neodvážil. Vytáhli ho na 

břeh a přemýšleli, co dál. 

Náhle se kláda zvedla sama a vydala se na 

další cestu. Všichni okamžitě běželi k lávce, aby 

kládu zastavili. Byl to impozantní pohled, když 

se kláda vynořila ze zatáčky a v mohutných kal-

ných vlnách mířila k nim. 

„Už to jede! Ježíšikriste!“ neudržel se Slon. 

Před nárazem kládu pomocí bidel stočili a 

zastavili. Jenže proud byl tak silný, že ji nemoh-

li dostat ven. Slon ji chtěl původně použít jako 

levný stavební materiál, ale po několika mar-

ných pokusech to vzdal. 

„Tak ji pustíme.“ 

Pomocí bidel a rukou kládu stočili do prou-

du, podstrčili pod lávkou a pak už se jen dívali, 

jak kláda bravurně vybírá zatáčky a mizí v dáli. 

„A je pryč. Máme po kládě,“ komentuje 

Slon. 

Pak následovalo provizorní zvednutí lávky na 

velké kulatiny, díky kterému byla lávka zachrá-

něna. Ještě ten den voda kulminovala a po třech 

dnech bylo možné lávku opět uložit na staré 

místo. Díky Vavřineckému rybníku stav hladiny 

o mnoho nepřekročil úroveň obvyklou při pod-

zimním vodáckém sjíždění Vavřince. 

Zvláštní na tom všem bylo, že na louce bylo 

tehdy podstatně méně vody než před rokem, kdy 

se vlastně žádné velké záplavy nekonaly. 

 

          příště Myši a další zvířátka 
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BAVÍME SE NA NÁŠ ÚČET

Buggy: Nejdřív úvod... Ne, já to přečtu celý. 
 

Lasse: Tome, co znamená červenej baret? 

Tom: To je příslušnost k parašutistům. 

Lasse: Já myslel, žes byl u paraglánů. 
 

Sysel: Chce někdo žvejkačku? 

Slon: Ano! Chci! 

Sysel: Nemám! 

 

 

   

Slepý rytíř Lasse zvaný Drtič Není nadto mít dobré kama-

rády, kteří vám při poplachu 

zatarasí východ 

Služba v kuchyni je namáhavá, 

psychicky náročná, a hlavně tak 

dlouhá ... 

 

   

Slonovy vodní hrátky přiváděly v úžas nejen diváky, ale především samotné hráče. Zatímco 

Krokodýl a Míša zkušeně chytají vodu, Štěpán se nestačí divit. 

 

 
 

 


