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Ve dnech 14. - 16. května se Průzkumníci po několika le-

tech opět dostali na základnu ČTU u Lipnice nad Sáza-

vou. Bylo tam opravdu krásně, takže není divu, že je zá-

kladna stále obsazená. Obrazovou reportáž najdete na 

straně 9. 

 
 

Blonďák hlavním vedoucím 

Vzhledem k Buggyho odcho-

du na vojnu byl na poradě ve-

dení klubu 19. března zvolen 

nový hlavní vedoucí Blonďák. 

Přejeme mu mnoho nadšení a 

úspěchů v jeho nové funkci. 

Buggymu děkujeme za vše, co 

pro klub během svého půso-

bení ve funkci hlavního ve-

doucího udělal a přejeme mu, 

ať mu vojna rychle utíká. 
 

Buggy rukoval 1. dubna na 

vojnu do Opavy. Podle svě-

dectví Blonďáka, který v Opa-

vě studuje, se zde Buggy do-

cela zabydlel. Z jeho zasněné-

ho výrazu na fotografii lze 

soudit, že se mu tam líbí. 

Nyní byl Buggy převelen do 

Týniště nad Orlicí. 
 

Na straně 8 přinášíme reportáž 

z Buggyho přísahy. 
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INFORMAČNÍ SERVIS 
Termíny výprav 

5. června 

18. - 20. června vyvrcholení celoroční hry 

Termín tábora 

10. - 31. července   pro všechny táborníky 

  1. -  7. srpna    pokračování pro zdatné táborníky 

24. července    návštěvní den  
 

 

KRÁTCE
Čarodějný záblesk 

30. dubna, jak je všem dobře 
známo, se každoročně upalují čaro-
dějnice. I na nouzovském tábořišti se 
upalovalo. Slétly se sice jen tři čaro-
dějnice, Káťa, Šárka a Sysel, ale na 
síle ohně to neubralo. Martina byla 
upálena jen v papírovém zastoupení, 
protože byla zrovna v nemocnici, 
a ostatní měly slet jinde. 

„Ve 23:22 uvidíte na obloze 
záblesk,“ tvrdí pořád dokola Slon. 

Trvá mu dlouho, než ostatní pře-
svědčí, že ještě není unaven, ale že to 
myslí vážně. Pak chvíli spekuloval 
nad tím, kde je azimut 253°. Když to 
vymyslel, bylo mu jasné, že z tábořiš-
tě nic nebude vidět, a vyhnal všechny 
k rybníku. 

Nějakou dobu se nedělo nic. 
Když si ze Slona dělali všichni legra-
ci, náhle se nad lesem rozzářil jasný 
bod, který po několika vteřinách opět 
pohasl. 

„Viděl jsem ji,“ opakoval pak 
Slon v transu celý zbytek večera. 

A 
co to vlast-

ně viděli? Nebylo 
to nic jiného než 

odlesk slunce od sluneč-
ních panelů komunikační 

družice Iridium 58 sloužící pro sa-
telitní telefony sítě Iridium. 

 

Vlajková hra 

1. až 2. května proběhla vlajková 
hra, ve které se utkala čtyři družstva. 
Akci narušil noční déšť, který silně 
utlumil veškeré aktivity. 

Největší pozornost si zasloužil 
Slon, který po startu doběhl za pět 
minut z tábořiště na kraj Nesměně. 

 

1. Eridanus 2. Průzkumník A 

3. Arnika 4. Průzkumník B 

Olympijské hry 1999 

 
 

13. května v 17:15 přednesl pro-
jev zásadního významu představitel 
olympijského výboru k nadcházejí-
cím olympijským hrám. 

 

Vážení přátelé, sportovci duší i 
tělem. 

Každý z vás je individuální osob-
nost a přeci máte něco společného – 
rádi děláte něco pro zdraví, rádi 
sportujete. Pojďte tedy změřit své sí-
ly, pojďte soutěžit. 

Všichni jste se celý rok pečlivě 
připravovali, abyste na letošních 
olympijských hrách obsadili ty nej-
lepší místa. Vaše olympijské hry bu-
dou neobvyklé, neboť budou zahrno-
vat disciplíny jak letních, tak zimních 
sportů. 

Olympijský výbor měl tedy mož-
nost vybírat pouze ze 3 kandidátů na 
post pořádajícího města. Keňského 
Muddo Gashi, perského Chala a čín-
ského Wan-Sien. Kdo tedy splnil veli-
ce přísná kriteria? Které město je 
schopné zabezpečit průběh olympij-
ských her po všech stránkách? Pro 
letošní rok bylo po důkladném zváže-
ní všech variant vybráno město 
Muddo Gashi v Keni. Především pro 
svou geografickou polohu, pro pro-
pagaci sportu na černém kontinentě 
a také z důvodu symbolického. Tyto 
hry jsou poslední v tomto tisíciletí, 
a ještě se ani jedny nekonaly na úze-
mí Afriky. 

Doufáme, že olympijské hry pro-
běhnou u vás v srdci Afriky v napros-
tém pořádku podle pravidel a v du-
chu fair-play. Všem účastníkům 
 

 přejeme mnoho štěstí, úspěchů a 
dobrých výkonů. Věříme, že právě ty 
letošní olympijské hry v Muddo Ga-
shi budou patřit k vašim nezapome-
nutelným zážitkům. 

  Olympijský výbor 
 

Fotbalové utkání Průzkumník 

vs. Církvice 

30. května se uskutečnilo fotbalo-
vé utkání mezi Průzkumníkem a 
Církvicí. Začátek utkání byl stanoven 
na 10:00, ale družstvo domácích se 
sešlo až v 11:00. 

První gól dali Průzkumníci. Poté 
Církvice srovnaly na 1:1. Do pře-
stávky byl stav upraven na 3:3. Po 
přestávce přišla pohroma, během 
chvíle Průzkumníci prohrávají 3:5. 
Asi 15 minut před koncem utkání do-
chází ke zvratu a Průzkumník  
se dostává do vedení čtyřmi rychlými 
góly na 7:5. Poté ale díky malé chybě 
v obraně dostává Průzkumník gól a 
stav je 7:6. 

Rozhodčí 20 minut před koncem 
plní to, co slíbil na začátku. 

„V poslední minutě písknu penal-
tu, aby to bylo zajímavé.“ 

A tak ji pískl. Faul to určitě byl, 
ale ne na penaltu. Stalo se. Střelec 
Církvice samozřejmě z 8 m do malé 
brány neminul a stav byl vyrovnaný. 

Následují penalty, kde se přeci 
jen projevila větší profesionalita do-
mácích. Zvítězili 4:2. 

Největším hrdinou se stal Blon-
ďák, který byl v útoku nepřemožitel-
ný a dal většinu gólů Průzkumníků. 
Velká pochvala patří také průzkum-
nickým děvčatům, která se houževna-
tě a se vším elánem ve 30° horku dra-
la za každým míčem. Což se o círk-
vických říci nedá. 

Zápas 2 x 35 min. řídil pan Ti-
cháček. Hned po skončení byl naplá-
nován další zápas na církvické posví-
cení, které bude v září. 

  zaznamenal Slon 

 

Nouzovský Žurnál, ročník XIII, číslo 2 vyšlo 4. června 1999 v Kolíně - uzávěrka 30. května 1999, 

foto: Šéďa, Jaruška, Zuzka, Tom, archiv Průzkumník 

číslo 3 vyjde 10. září 1999 

Internet:  http://www.pruzkumnik.cz     E-mail:  info@pruzkumnik.cz 
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LASOVÁNÍ (4)

Figury se svislými kruhy 

Štít - třetí základní figura 

Nejznámější figura po talíři a kri-

nolíně. Nejjednodušší způsob, jak ji 

roztočit je následující. Připravíme si 

spining stejným způsobem jako při 

roztáčení krinolíny. Nyní ovšem ne-

budeme nahazovat smyčku na sebe 

nýbrž se rovnou pokusíme nahodit 

štít. Smyčku nepřevracíme jako 

u krinolíny. Malým nadhozením ji 

rovnou roztočíme. Důležitá je práce 

obou rukou, abychom po nadhození 

měli již rozprostřený kruh. Ačkoliv 

se to mnohým nezdá, je tato metoda 

snadnější, než zvedat štít z talíře. Dů-

ležitou radou by měl být tento pozna-

tek. V případě všech triků se svislými 

kruhy netočíme paprskem stále se 

stejnou intenzitou, nýbrž pouhými 

cuknutími ve směru pohybu ve chvíli, 

kdy jde paprsek k vrcholu své dráhy. 

Opět nezapomeneme naučit se tuto 

figuru pravou i levou rukou. 

 

 

Obr.21 Štít 

 

Štít od sebe k sobě 

Roztočíme štít a během točení 

krátkým malým trhnutí dáme spinin-

gu impuls ve snaze přimět štít 

k pohybu od našeho těla a zpět. Po-

zor na příliš velký prvotní impuls, 

protože při první otočce odlétne štít 

příliš daleko od nás a při dalším ná-

vratu poletí příliš rychle a narazí do 

našeho tělo. Uvědomme si, že první 

impuls stačí opravdu jen malinký. 

Tato figura je obdobou výhozů krino-

líny díváme-li se na ni na ležato. 

 

Průskok štítem 

Velmi známý a atraktivní trik. 

Roztočíme štít vedle svého boku. Ve 

chvíli, kdy paprsek při svém oběhu 

prochází nejvyšším bodem své dráhy 

převedeme ruku s paprskem k dru-

hému boku. Ve stejné době se odrá-

žíme k výskoku a necháme projít 

smyčku. Doporučuji při nácviku prů-

skoku štítem nejdříve natrénovat ča-

sování pouze s kusem lana dlouhým 

asi půl metru. S nímž provádíme ty-

též pohyby jako s celým spiningem. 

  
 

 

 

Obr.22 Průskok štítem 

  

 

Obr.23 Po průskoku štítem 

 
Skip - několikanásobný průskok 

Z názvu je patrné, co je podstatou 

zmíněné figury. Tato figura je-li per-

fektně provedena patří k mistrovským 

kousků. Pokud máme průskok na 

jednu stranu již dokonale natrénova-

ný. Druhý průskok nám přijde celkem 

samozřejmý problém nám bude při-

nášet spíše čistota skoku a udržení 

letícího štítu v jedné rovině. Musíme 

si dát pozor především na to, aby-

chom vskakovali vždy do dobře roz-

točeného štítu je zbytečné se pokou-

šet o průskok, kdy se nám štít různě 

bortí. 

Akrobatický průskok štítem 

Od předchozího provedení se liší 

pouze tím, že během průskoku se na-

še tělo otočí o 180 stupňů. Tuto figu-

ru je snadnější začínat zleva. Důležité 

je stihnou celý průskok a obrat bě-

hem jednoho otočení spiningu. 
 

Zprava doleva 

Během průskoku štítem si při pře-

chodu paprsku před naším tělem pře-

dáme konec z pravé do levé ruky. Po-

té protočíme štít levou rukou a při 

zpětném průskoku si paprsek opět 

předáme do druhé ruky. 
 

Přetočení štítu do krinolíny 

Jistě jste si uvědomili, že během 

průskoku štítem se mění rotace kruhu 

ze směru proti chodu ručiček do 

opačného. Toto má jednu velkou vý-

hodu. V jedné fázi se vám lano v ruce 

zamotává a po průskoku zase na opak 

rozplétá. Pro tuto figuru je tedy vhod-

né nejdříve roztočit štít poté jím pro-

skočit a změnit jeho rotaci na směr 

dle chodu ručiček hodin. Poté za po-

malého zrychlování točení zvedáme 

ruku s paprskem nad hlavu, jakmile 

překročíme hranici naklonění 45 

stupňů začneme zpomalovat točení. 

Štít nám spadne okolo těla v krino-

línu. Během tohoto pádu změní opět 

kruh svou rotaci a my tedy točíme 

opět krinolínu po proti směru hodi-

nových ručiček, jak jsme zvyklí. Na 

tuto figuru již můžeme navázat kte-

roukoliv další, kterou známe z krino-

líny. Tato figura lze rovněž velmi 

efektně provést pouhým stržením ští-

tu po průskoku na sebe. Jakmile pro-

skočíme štítem necháme jej proletět 

co nejdále a trhneme k sobě. Kruh 

svou hybností letí zpět. Díky trhnutí 

ovšem neletí svisle k zemi, ale již 

skloněn. Stačí tedy jej jen správně 

zpomalit. Po chvíli experimentů se 

vám to jistě také podaří. 
 

Přetočení krinolíny do štítu 

Roztočíme krinolínu, zrychlíme 

otáčení. Překlopení pomůžeme tím, 

že se nakloníme v pase doleva. Uvě-

domíme si, že výsledkem přetočení 

bude štít, který se točí po směru ho-

dinových ručiček. Můžeme navázat 

průskokem štítu, a tedy i změnou ro-

tace. 
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Obr.24 Z krinolíny do štítu 

 

Štít v talíř a naopak 

Obě předchozí figury můžeme 

prodloužit tím, že budeme pokračo-

vat, popřípadě začínat již z talíře. 

Tak nám vznikne přechod, který lze 

provést tam i zpět. Tedy talíř – štít – 

krinolína – štít – talíř. 
 

Motýlek 

Na první pohled jde o trik tak pů-

vabný, že se zdá vhodný jen pro sleč-

ny a mladé dámy z rančů. Ve skuteč-

nosti patří k vrcholům zručnosti. Na 

Západě pro něj doporučují provaz 

dlouhý 14 stop, tedy 422 cm s le-

houčkou hondou. Podívejme se na 

obrázek. Vytočíme svislý kruh na 

pravé straně a „osmičkovým přecho-

dem“ jej převedeme ve svislý kruh 

vlevo. Tajemstvím motýlku je tedy 

v té osmičce. Předvádí se v sérii 

vpravo – přechod – vlevo – přechod, 

atd. 

 

 

Obr.25 Znázorněný motýlkový pře-

chod 

 

 
 

 

Obr.26 Dvě fáze motýlku  

 
Motýlek v před a vzad 

Jakmile se nám podaří zvládnout 

motýlka před sebou můžeme přistou-

pit k jeho modifikaci a posílat ho 

vpřed a vzad. 

 

Hrot šípu 

Hrot šípu je spojením motýlku 

s variací vpřed a vzad. Pohyb kruhu 

začíná ve svislé poloze u pravého 

boku následuje motýlkový přechod 

vpřed a dalším motýlkovým přecho-

dem k levému boku. Odtud opět mo-

týlkovým přechodem dopředu, a tak 

stále dokola. Tento trik je často na-

zýván trianglem či motýlkem do troj-

úhelníku. 

 

 

Obr.27 Trojúhelník 

 

 

Další variace s motýlkem 

Tak jako jsme prováděli kolotoč 

s talířem, je možné provést jej i se 

svislým kruhem a motýlkovými pře-

chody. 

 

 

Obr.28 Mořské vlny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Náčrtky pocházejí z knihy F. A. 

Elstnera Uzly a laso. 

 

 

  Pokračování příště 
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OPERACE TORNADO 

12. 3. 1999 02:30:15 

Washington D.C., USA 
 

Hacker z východní Evropy pro-

bourává ochranný systém interní 

komunikace vládních úředníků 

Bílého domu. Jsou zcizeny tajné 

šifrovací klíče pro kódování in-

terní pošty. 
 

12. 3. 1999 02:35:11 

Washington D.C., USA 
 

Přesně lokalizováno místo naru-

šení. Vláda USA pověřuje mar-

shala Johna Hackmana, zmoc-

něnce pro střední Evropu, vede-

ním mise, která má vést k naleze-

ní a zničení šifrovacích klíčů. 
 

12. 3. 1999 03:52:48 

Paris, France 
 

Hackman kontaktuje e-mailem 

T. K. Průzkumník s žádostí o po-

moc (viz vpravo). 
 

12. 3. 1999 19:05:48 

Kolín, Czech Republic 
 

Na poradě vedení klubu je před-

ložen mail. Vedení klubu rozho-

duje o zapojení se do operace 

URAGAN a vydává všechny po-

třebné pokyny nutné k uskutečně-

ní operace. 
 

15. - 19. 3. 1999 

Kolín, Czech Republic 
 

Během schůzek probíhá příprava 

speciálního týmu pro operaci 

URAGAN. 
 

19. 3. 1999 18:35:42 

Kolín, Czech Republic 
 

Přichází druhý mail oznamující 

prozrazení operace URAGAN. 

Vzhledem k tomu, že situace je 

velice vážná, mění se jen některé 

původní pokyny a operace dostá-

vá nový název TORNADO. 

Všechny dokumenty, které budou 

označeny slovy URAGAN, jsou 

odteď z bezpečnostních důvodů 

považovány za podvrhy. Je určen 

nový kód pro šifrování mimo Ko-

lín (viz vpravo). 
 

Je sobota 20. března 1999, přesně 

8:27 a v klubovně Průzkumníku se 

schází účastníci akce Tornado. Vče-

rejší blesková změna akce Uragan na 

Tornado se neobešla bez zmatků. 

Vedoucí družin se po zjištění posunu 

 

From: John_Hackman@whitehouse.gov 

To: info@pruzkumnik.cz 

Message-ID: <C125672B.005A336C.00@monitor.whitehouse.gov> 

Date: Fri, 12 Mar 1999 03:52:48 +0100 

Subject: Uragan se zrodil 

Mime-Version: 1.0 

Content-type: text/plain; charset=us-ascii 

Content-Disposition: inline 
 

Dobry den, 

  v Bilem dome byly zcizeny sifrovaci klice, ktere 

pouziva tajna sluzba pro kodovani interni korespondence. Vime 

pouze to, ze Ceska republika je poslednim mistem, ktere se nam 

podarilo lokalizovat. Zde by se mohly kody nalezat. V nasich 

internetovych databazich jste byli nalezeni jako jeden z mala 

moznych oddilu, ktere by nam mohly pomoci v nalezeni a zniceni 

ztracenych tajnych klicu. Vedenim akce na uzemi Ceske republiky 

poveruji jednoho z vasich pocitacovych specialistu. 

name: Ondrej Chobot 

alias: Slon 
 

AKCE s krycim nazvem "URAGAN" 
 

sraz:  u klubovny 20.3. 1999 v 8:57:00 
 

poloha:  sirka 50°01'33.26" delka 15°11'37.08" 
 

s sebou: tuzku a papir, 

  plastenku (URAGAN se riti i v nepriznivem pocasi), 

  jidlo (URAGAN ani ohen nezastavi),  

  maskovaci obleceni (URAGAN uderi znenadani), 6 Kc, 

  signalizacni praporky - kazda jednotka(druzina) vlastní 
 

navrat:  u klubovny 20.3.1999 v 18:00:00 
 

Na spolupraci a zdar operace se tesi 
 

 Marshal John Hackman 

 zmocnenec pro CE Europe 
 

translate to czech / preklad do cestiny: 

john_hackman@whitehouse.gov 

_______________________________________________ 

e-mail: john_hackman@whitehouse.gov 

department of state 

White House 

From: John_Hackman@whitehouse.gov 

To: info@pruzkumnik.cz 

Message-ID: <C125672B.005A336C.00@monitor.whitehouse.gov> 

Date: Fri, 19 Mar 1999 18:35:42 +0100 

Subject: Uragan prozrazen !!!! 

Mime-Version: 1.0 

Content-type: text/plain; charset=us-ascii 

Content-Disposition: inline 
 

Operace URAGAN byla prozrazena. Znicte vsechny materialy o teto 

akci. Klice jsou stale ztracene. Pomoci vaseho interniho 

zpravodajskeho systemu informujte cleny vaseho seskupeni o 

techto zmenach. Vsechny dokumenty oznacene slovem URAGAN jsou 

podvrhy !!!! 
 

Operace prejmenovana na "TORNADO". 
 

!!!! ZMENA !!!!! 
 

sraz:  u klubovny 20.3. 1999 v 8:27:00 
 

poloha:  zustava sirka 50°01'33.26" delka 15°11'37.08" 
 

Marshal John Hackman 

zmocnenec pro CE Europe 
 

translate to czech / preklad do cestiny: 

john_hackman@whitehouse.gov 
 

klic pro kodovani informaci mimo Kolin 

2546879556433132545685455323554534664545554546334335455879665433

31154 

_______________________________________________ 

e-mail: john_hackman@whitehouse.gov 

department of state 

White House 
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srazu málem poprali o volné telefony. 

Sysel, který přišel na poradu později, 

měl smůlu a obvolával družinu až 

v sobotu ráno. Zpravodajský systém 

zafungoval v jednotlivých družinách 

různě, nicméně platilo, že čím mladší 

družina, tím obtížněji se informace 

předávají. 

Dle instrukcí zanechaných tajným 

agentem vyráží jedna skupina podle 

plánku na nádraží k telefonní budce 

očekávat telefonát. 

 

 

Plánek pro skupinu „nádraží” 
 

Druhá skupina se vydává k vo-

dárně, kde u dopravního hřiště na-

chází zprávu a podle instrukcí telefo-

nuje na udané číslo. Je to číslo tele-

fonní budky u nádraží, kde čeká první 

skupina na smluvený signál. 

„Tady něco pípá,“ hlásí Aleš 

v budce. 

„Tak to zavěs,“ poradil mu někdo 

chytře, takže první pokus o spojení se 

nezdařil. 

Další pokus už je úspěšný a druhá 

skupina se snaží předat první skupině 

po telefonu zakódovaný obsah zprá-

vy. Zprávu přijímá zmatená Ferča, 

která si počíná naprosto nenápadně: 

„Jo … co? … opakuj!“ 

Další zpráva se nachází v bezpeč-

nostním boxu v nádražní hale pod 

kódem A337. Skupina „nádraží“ vy-

ráží do haly a zde metodou pokus 

omyl objevuje v boxu č. 14 další 

zprávu. 

Mezitím se v 8:57 schází několik 

jedinců, kteří se dostavili na akci 

Uragan a netuší, že místo ní už před 

půl hodinou vypukla akce Tornado. 

Před desátou se obě skupiny vrací 

do klubovny a referují o svých nále-

zech. Následuje přesun na Šťáralku. 

Do řízení přesunu se aktivně zapojují 

Zuzka a Ferča. Zuzka zdůrazňuje 

svoji světovost neustálým opaková-

ním jediné věty: 

„Let’s go to the bus stop!“ 

To aby bylo jasné, že nám 

v NATO rozumějí. 

Na autobus se Průzkumníci pře-

sunují po značně neobvyklé trase. 

Zuzka a Ferča používají takové náb-

ližky, že i ostřílený agent by byl zma-

ten, kdyby měl Průzkumníky stopo-

vat. 

„To už na nádraží jsme šli místy, 

která jsem dosud neznal,“ kroutí hla-

vou Slon. 

Na autobusové zastávce se chaos 

zvyšuje. Zuzka vybírá peníze na au-

tobusové lístky. Protože nemá drobné 

nazpátky, odchází si do stánku na za-

stávce peníze rozměnit. Vzápětí jde 

k témuž stánku za tytéž drobné kou-

pit autobusové lístky. 

Drama dostupuje vrcholu, když 

přijíždí autobus. 

„To je on,“ prohlašuje Zuzka. 

„Asi,“ dodává vzápětí nejistě. 

To už i dosud klidný Blonďák 

zoufale tluče hlavou o stěnu zastávky 

a hučí: 

„Holky, máte tam ceduli jako 

kráva!“ 

Samozřejmě má pravdu. Na auto-

busu je cedule, na které je velkým 

písmem napsáno ŠŤÁRALKA. 

Celý tým nasedá do autobusu č. 2 

a odjíždí na konečnou stanici na Šťá-

ralce. Cesta probíhá v klidu, od Tesly 

už jsou v autobusu jen Průzkumníci. 

„Važte si toho, kdy se vám to sta-

ne, že vám někdo zajistí autobus,“ 

vytahuje se Slon. 

Na konečné stanici je nalezena 

další zpráva, která udává místo, kde 

se nalézají podrobnější informace. 

Drobná chybička se vloudila v určení 

směru, místo severu je zde napsán 

jih. 

„To bude určitě chyba vzniklá 

překladem z angličtiny, protože jih se 

řekne south a to je od s jako sever,“ 

maskuje chybu Slon. 

„Jih máme úspěšně za sebou,“ 

oddechl si za chvíli. 

Na okraji Šťáralky nacházejí po-

drobnou zprávu, která obsahuje způ-

sob značení další cesty. Průzkumníci 

se po rozšifrování zprávy vydávají po 

stopách speciálního agenta, který ná-

hodou odhalil dodávku potravin tero-

ristické skupiny ABASHIL. Podle 

informací americké tajné služby 

ABASHIL nyní vlastní zcizené šifro-

vací klíče. Postup je opatrný a poma-

lý. Uvedení teroristé údajně vlastní 

velké množství chemických zbraní. 

V blízkém lesíku je nalezena další 

zpráva. Průzkumníci opět luští. 

„Počkej, já ti udělám stolici,“ na-

bízí Lenka Jitce svoje záda. 

Zpráva upozorňuje na minové po-

le. Každá ze skupin vysílá svého py-

rotechnika napřed. Je rozpoznán no-

vý typ miny reagující na kovové 

předměty. Pyrotechnici postupují 

vpřed oblečeni pouze do oděvů neob-

sahujících kovové prvky. Odstranění 

všeho kovového z oblečení se neobe-

šlo bez obtíží, všichni s překvapením 

zjišťují, kolik na sobě mají kovových 

věcí, kromě hodinek, řetízků, prstýn-

ků a náušnic také zip u kalhot, zpev-

nění dírek pro tkaničky na botách, 

a podobně. Buggy vyrazil do terénu 

v kožených botech o 3 čísla menších 

a vypadá v nich jako baletka. Zuzka 

odkládá náušnice se slovy: 

„Tak já si teda ty náušnice sun-

dám. Když mě nepraštěj ty miny, tak 

mě praští doma máma, jestli je ztra-

tím.“ 

Jen Tom je v pohodě. Vojna nau-

čí. 

Po překonání nebezpečného úse-

ku a zjištění, že většina min již byla 

zneškodněna agentem postupujícím 

před nimi, vysílají pyrotechnici po-

mocí praporků zprávu ostatním 

o bezpečném průchodu polem. Ti za 

nimi pro jistotu postupují v zástupu 

za sebou středem cesty. 

Další zpráva od týmu zabezpečení 

varuje před použitím chemických 

zbraní v sektoru, kde se právě nachá-

zejí. Byla použita nová chemická lát-

ka s krátkodobou, ovšem 100% účin-

ností. Všichni teroristé i agent, který 

se zúčastnil předání potravin, jsou 

mrtvi. Jsou nalezeny a posléze zniče-

ny diskety s šifrovacími klíči. 

Operace Tornado je oficiálně 

ukončena. 
 

22. 3. 1999 13:21:10 

Praha, Czech Republic 
 

Ministerstvo obrany popírá jaké-

koliv použití chemických zbraní 

na území ČR. Dementuje též 

všechny zprávy o nasazení spoje-

neckých vojsk NATO na území 

Kolína. 
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SPORTOVNÍ MARATÓN 

Od pátku 26. března 17:00 do stejné 

doby druhého dne se v tělocvičně kolín-

ského gymnázia odehrál sportovní sou-

boj našeho klubu s dvacítkou protivníků 

z T. K. Eridanus. Celých 24 hodin se 

dokola opakoval tento koloběh sportů: 

košíková, kopaná, volejbal a floorball. 

Po dni stráveném v tělocvičně nakonec 

vítězně vyšel tým T. K. Eridanus, který 

porazil T. K. Průzkumník 6,19 : 5,81. 

Než abychom popisovali těžko po-

psatelnou atmosféru tohoto náročného 

zápolení, přibližme si ji raději pomocí 

obrázků a některých zajímavých výroků. 
 

Hráč z Eridanu kouká na dvojčata Káťu 

a Šárku: „Já už vidím dvakrát.“ 
 

Kosa: „Dáme taktiku, hlavně neběhat!“ 
 

Šárka: „Důchodci jsou dobrý, hlavně 

Lucie.“ 
 

Blonďák Slonovi: „Hrajou dva kluci a 

dvě holky, Kosa, Čert, ty a Šárka.“ 
 

Marian: „Mě bolí břicho, jen je vidím 

běhat.“ 
 

A jak to viděly noviny? 
 

Kolínské noviny, 31. březen 1999 - 

Sport Kolínska - str. 19 
 

Čtyři sporty střídali hráči během čtyřia-

dvaceti hodin 
 

MARATON / Basketbal, floorball, sálo-

vou kopanou a volejbal provozovaly 

týmy celý den. 

K o l í n - V tělocvičně gymnázia změřili 

síly ve čtyřech sportech členové tábor-

nických klubů Průzkumník a Eridanus. 

„Jsme parta lidí, kteří sportují nepravi-

delně, spíše se věnujeme dětem,“ odhalil 

sportovní předpoklady dvacítky smíše-

ných členů obou týmů ve věku od pat-

nácti do pětatřiceti let hlavní organizá-

tor celého maratónu Ondřej Chobot. 

Sporty střídali nadšenci po dvou hodi-

nách a jejich výsledky porovnávali pro-

centuálně. K dispozici byla nejen odpo-

činková místnost, kde se mohli účastníci 

chvíli vyspat, ale i zásoba dobré vody 

s vitamíny. 

Za čtyřiadvacet hodin zápolení padlo 

celkem 428 košů, 224 fotbalových bra-

nek, 207 gólů ve floorballu a 713 volej-

balových bodů, přičemž T. K. Eridanus 

zvítězil celkově 6,2:5,8. Roztržený ret a 

monokl pod okem byly jedinými lehkými 

zraněními. 

    hej 

 

 

Je tam! Skoro, snad … možná … 

   

Tak kde je ten míček? 

 

Hrr na ně! 
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DOBRÝ VOJÁK BUGGY 

(vypráví Tom) 
 

Každý voják, který chce sloužit 

své vlasti, jí to musí náležitě slíbit. 

Nejde jen říct: „dobrá - budu sloužit“, 

to se musí přísahat. 

Buggy si své „Tak přísahám!“ za-

křičel spolu s ostatními spolubojov-

níky v pátek 7. května roku 1999 

v Hrabyni u Opavy. 

Na Buggyho přísahu se vydala ce-

lá tlupa senzacechtivých nadšenců 

s vidinou zdařilé akce - Slon a já. 

Protože Buggy, známý anarchista, 

bude ve své roli vycepovaného vojína 

vždycky exot. 

Opava je pro nás kapánek z ruky 

a abychom stihli, co jsme stihnout 

chtěli (a nebyla to jen přísaha), vlak 

okolo sedmé ranní byl pro nás nevy-

hnutelný. O co vítanější byla pro nás 

nabídka od paní Houdkové: 

„Kluci, my jedeme za Pavlem jen 

tři a máme v autě místo. Autem tam 

budeme hned. Sejdeme se v 6:00 

před naším barákem.“ 

Maličko opožděný odjezd pěti 

cestujících ve škodovce byl O.K. Na 

Moravu nevede žádná dálnice, jen 

kanály, ale s nádhernými jmény: 

Heřmanův Městec, Hrochův Týnec, 

Stradouň, atd. A touto cestou neces-

tou se blížila kýžená Opava. Bohužel 

nám bylo šibalsky zatajeno, že auto-

mobil občas vaří. Poznali jsme to 

sami na vlastní kůži.  

V Opavě nás po 4 hodinách jízdy 

autem nejvíce zajímal oběd. Ten byl 

k dispozici v „hranaté“ restauraci 

s hranatým stopem, hranatými stoly, 

židlemi, popelníky, skleničkami, do-

konce i vrchní byl hranatý. Asi ne-

chtěli, aby je zpozoroval nepřátelský 

radar. Pod tou tíhou hranatosti jsme 

si svorně dali hranolky s masem. 

Po jedné hodině už tachometr 

ukusoval kilometry z Opavy do 

Hrabyně. Cestu nám trasovala auta 

vojenské policie doprovázející auto-

busy branců na místo akce. Naše auto 

se šplhalo po silnici do kopce a před 

našimi zraky se začal vylupovat be-

ton. Tisíce tun betonu uplácaných na 

počest našich sovětských hrdinů. 

Místo přísahy se nedalo přehlédnout 

asi z 5 kilometrů. Mezi žlutými květy 

řepky olejky jak lentilky rozprostřené 

roty zelených a šedých baretů slav-

nostně oděných vojáků. 

 

 

Potřebuje to podepřít 

Ptát se, jestli někdo nezná 

Buggyho, nám přišlo neúčinné. Vy-

stopovali jsme ho v předposlední četě 

(bylo tam asi 700 vojáků). 

„Tak jste přijeli …“ 

Buggy zazářil a evidentně neměl 

slov.       

 

Tak přísaháme! 

Protože po přísaze si Buggy na-

plánoval spíše rodině laděné odpo-

ledne, my se Slonem jsme odjeli do 

Ostravy – z Opavy asi 3/4 hodiny 

cesty vlakem. Vlastně celá druhá po-

lovina akce, polovina civilní, se měla 

odehrát v duchu sentimentálních 

vzpomínek na naši první ostravskou 

Velkou cenu v lasování. Při zdánli-

vém potulování po Ostravě se dá ob-

jevit maturitní tablo velikosti billbo-

ardu (doslova), ochutnat vařená ku-

kuřice na papírovém tácku. Pro kni-

homoly bych měl zajímavý tip na os-

travský výprodej knih, plakátů, CD, 

LP, které se už normálně nedají se-

hnat, a ještě se slevou až 80%. 

Čas odjezdu našeho IC se přiblížil 

a my se vydali šalinou na jedno 

z ostravských nádraží. Na perón při-

jel vlak skoro dřív než my. Co by se 

stalo, kdyby se nám zpozdila tram-

vaj? Slona napadlo něco o jarním vě-

tru.  

Na zpáteční cestě nás zachránily 

nové levné knihy. Tenhle pátek měl 

nejmíň 26 hodin. 

Na závěr stačí připomenout, že 

Buggy změnil své působiště a ze za-

rostlého písaře se stal ještě zarostlejší 

skladník v Týništi nad Orlicí. 

 

Buggyho nová adresa:         VÚ 1337 

     517 21 Týniště nad Orlicí 

 
 

 

Nezapomeneme… ! 
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VÝPRAVA NA LIPNICI 

Ve dnech 14. až 16. května se 

Průzkumníci vydali na základnu ČTU 

u Lipnice nad Sázavou. Byla to po-

klidná výprava. O to poklidnější, že 

se na ní sešlo jen 8 dětí a 3 vedoucí. 

Nízkou účast způsobilo příliš velké 

množství akcí v květnu. 

Nicméně kdo jel, ten nelitoval. 

Kdo nejel, ten se může aspoň podívat 

na následující obrázky. 

 

 
 

V sobotu jsme se vydali na hrad 

Lipnici. Počasí bylo proměnlivé. Slu-

níčko se střídalo s deštěm, a hlavně 

bylo poměrně chladno a větrno. 
 

 
 

V Lipnici nás pozval jeden pán do 

svého hospodářství, abychom si moh-

li pohladit koně. Veškeré zvířectvo 

hned ochotně přiběhlo. 

„A ke mně přiběhne koza,“ stěžo-

vala si Katka. 
 

 
 

Hrad Lipnice je už mnoho let 

opravován a je to na něm znát. Dří-

vější ruiny se mění do podoby mo-

hutného hradu. Oproti naší dřívější 

návštěvě před osmi lety je to rozdíl. 

Cestou ke skautskému tábořišti Ji-

řího Wolkera začalo silně pršet, ale 

to nás neodradilo. 
 

 
 

 
 

Na závěr jsme se ještě projeli na 

loďkách v lomu u základny. Marian 

sledoval ze břehu, jestli se někdo ne-

topí a neustále měl podezření, že 

všichni schválně houpají lodí. 
 

 
 

 
 

 „Holky, jestli se utopíte, tak mi 

nechoďte na oči.“ 
 

 
 

 „Nefotit, netočit!“ 
 

 
 

„Jestli mě naštvete, tak vám vy-

pustím vodu.“  
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NOUZOVSKÁ TŘÍSTOVKA 

Již druhý ročník soutěže hlídek se 

konal v Nouzově 29. května. Oproti 

loňsku byla vyšší účast, na start se 

postavilo 18 tří až pětičlenných hlí-

dek. 

A jak dopadli naši? Už letmý po-

hled na výsledky vzbuzuje spíše roz-

paky. Pochválit za solidní výkon lze 

snad jen nejmladší Vlčata ve složení 

Áťa, Aneta a Kájina. Hlídka XXX 

neoslnila a ostatní propadli. 

A tak nejúspěšnějšími zástupci 

Průzkumníků se staly Šárka a její 

dcera Terezka jako členky Rychlé 

roty, které se radovaly ze skvělého 

druhého místa. Ještě zlepšit ten lov a 

není co řešit. 

Jo, co se v mládí naučíš … 

 

 

Vítězní Stopaři a putovní pohár 

 

 
 

 

Igridovi nepomohli ani dva poradci 

 

 
 

 

Vlčata podala snaživý výkon 

C
elk

o
v

é p
o

řa
d

í 

S
ta

rto
v

n
í číslo

 
Hlídka Klub 

T
á

b
o

rn
ick

á
 la

tin
a

 

L
o

v
 

P
řístř

eší a
 b

a
to

h
y

 

S
ig

n
a

liza
ce

 a
 šifry

 

P
říro

d
a

 

O
h

n
ě a

 n
á

stro
je

 

U
zle

 a
 la

n
a

 

Z
d

ra
v

í a
 b

ezp
eč

n
o

st 

C
esto

v
á

n
í a

 h
ra

d
y

 

O
rien

ta
ce

 

C
elk

em
 

  1.   3 New Generation T. K. Stopaři 10 4 9 9 10 10 9 10 10 90 171 

  2. 16 Rychlá rota - - - - - 10 0 10 10 9 10 10 10 10 90 169 

  3.   9 SKAMEU T. K. Eridanus 10 0 10 10 8 9 10 10 10 90 167 

  4. 13 Drsňáci T. K. Arnika 10 2 10 10 7 10 8 10 10 90 167 

  5.   8 Íkváci T. K. Havráňata 6 0 10 10 9 10 8 10 9 90 162 

  6.   2 Bistro T. K. Eridanus 6 2 10 10 6 10 10 9 9 90 162 

  7. 17 3. MRS T. K. Arnika 10 0 8 9 7 10 10 9 9 90 162 

  8. 10 XXX T. K. Průzkumník 10 2 9 9 8 10 8 7 9 90 162 

  9. 14 Mikrouši T. K. Arnika 10 4 5 8 7 10 7 10 6 90 157 

10.   1 Havrani Junák Kolín, Havrani 0 0 6 8 9 10 10 9 7 90 149 

11.   5 Vlčata T. K. Průzkumník 10 0 4 10 4 8 9 8 4 90 147 

12. 12 Želvičky T. K. Eridanus 6 0 5 5 4 8 10 9 3 90 140 

13. 18 Klíče Junák Starý Kolín 6 0 4 10 9 8 - 10 10 80 137 

14.   7 Staré pařezy T. K. Průzkumník 10 - 10 2 8 - 6 10 8 70 124 

15. 15 Bylo nás 5 Junák Starý Kolín 10 0 8 9 8 - 9 9 - 70 123 

16.   4 Šumáci T. K. Průzkumník 10 2 3 8 - 10 6 - 8 70 117 

17. 11 Netopýřata T. K. Eridanus 3 0 5 - - 9 4 - 7 60   88 

18.   6 Larvy T. K. Průzkumník 10 0 - 9 - 9 - - 4 50   82 
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ŽIVELNÉ POHROMY (6)

9. Problémy s pitnou vodou 

Největším problémem všech tábo-

řišť bývá voda. Pitná k pití a vaření a 

užitková na mytí nádobí a táborníků. 

Kvalitu vody používané během tábo-

ra schvalují hygienici. Před každým 

táborem se jim musí poslat vzorek 

vody k rozboru a pokud je voda 

v pořádku, vydají povolení k táboře-

ní. Bez tohoto povolení se tábor ne-

může konat. 

A teď zkuste najít pitnou vodu. 

Pitná voda ze studánky, to je zázrak 

(i když existuje, například v Maloti-

cích). Vykopat studnu a doufat, že 

voda, která se zde objeví, bude pitná, 

to je naivita. Je-li voda zakalená, ne-

vadí, kal se usadí nebo přefiltruje. 

Jsou v ní baktérie? Nevadí, dají se 

zničit desinfekcí (známý chloramin a 

další). Ale s největší pravděpodob-

ností jsou v ní dusičnany a tady jsme 

v koncích. Běžnými prostředky se du-

sičnanů nezbavíme a kde je nablízku 

pole, tam si můžeme být téměř jisti, 

že dusičnany jako pozůstatek po hno-

jení ve vodě jsou. To byl i případ na-

ší studny pod věží v Nouzově. Tato 

voda je aspoň vhodná jako užitková. 

Pitná voda ve statku pochází z ar-

téské studně, je to podzemní voda 

z velké hloubky. A i ta se musí pře-

vářet. 

V Hryzelích byl s vodou problém. 

Užitková voda se přiváděla hadicí 

z potůčku z protější stráně samospá-

dem a pitná voda se vozila z tábora 

ZPA Pečky. Teoreticky by tedy s pit-

nou vodou neměly být potíže, byla to 

přece voda ze stálého tábora. Jenže 

opak byl pravdou. 

Roku 1982 poslal šéf oddílu Láďa 

Novák na rozbor užitkovou vodu z 

potůčku a pitnou vodu z pečeckého 

tábora. Od hygieniků mu přišlo, že 

oba vzorky vody vyhovují normě pro 

užitkovou vodu. V tom případě by 

tedy oba tábory byly bez pitné vody! 

Láďa odebral nový vzorek pitné 

vody a poslal ho opět hygienikům. 

Výsledek byl stejný. Voda je pouze 

užitková. To už se Láďa naštval. Na-

točil doma v Kolíně vodu z vodovo-

du a poslal ji na rozbor. Výsledek od 

nic netušících hygieniků předčil oče-

kávání: Voda není vhodná ani jako 

užitková! 

To Láďovi stačilo. Zabalil vzorek 

kolínské vody i s výsledkem rozboru 

a k tomu přidal vzorek vody hryzel-

ské s průvodním dopisem, kde mimo 

jiné napsal: 

„Voda, kterou jste vyhodnotili ja-

ko nevhodnou pro jakékoliv použití, 

je voda z vodovodu města Kolín.“ 

A požádal o nový rozbor vody 

z Hryzel. Rázem byla tato voda pitná. 

Tábor byl zachráněn. 

Tím to však neskončilo. Během 

tábora přijeli hygienici na kontrolu, 

v obou táborech se totiž vyskytla 

úplavice (u nás jeden případ, ovšem 

na celodenní výpravě), těžká infekční 

nemoc. Všichni táborníci se museli 

podrobit vyšetření včetně výtěru, a 

kdyby se prokázala nákaza, byli by-

chom na táboře uvězněni v karanténě. 

Vedoucí strašili děti tvrzením, že se 

tábor obsype chlórovým vápnem a 

všichni tam budou muset měsíc zů-

stat. Protože byla už druhá polovina 

srpna, dětem se to celkem zamlouva-

lo, protože by tím pádem nemusely jít 

do školy. 

Hygienici mimo jiné zkontrolova-

li také vodu v pečeckém táboře. Zdá-

la se jim málo vydezinfikovaná, a tak 

přidali trochu chlóru. Takovou břeč-

ku jste v životě nepili. A jak páchla. 

Ale i na to jsme si zvykli, hlavně, že 

jsme byli zdraví. Když jsme točili 

pitnou vodu do konví, vždycky jsme 

nejdříve něco odčerpali, aby koncen-

trace chlóru aspoň trochu poklesla. 

Začalo to nevinně. Ke konci tábo-

ra se objevila jakási divná chřipka. 

Teploty, nevolnost, zvracení. Postihla 

asi 9 táborníků, to bylo ovšem asi 

15% z celkového počtu. Tato „chřip-

ka“ se vyskytla i v pečeckém táboře. 

Zdravotníci se radili a došli k názoru, 

že nejde o chřipku, ale o příznaky 

slabé otravy chlórem. Možná si pa-

matujete ze školy, že chlór je jedova-

tý. Velký šéf Láďa tenkrát řádil a sli-

boval, že bude hygieniky žalovat. 

Všechno ale dobře dopadlo, otrávení 

jsou nadále mezi námi živí a zdraví. 
 

příště Epidemie 

 

 

 

 

 
 

 

Nouzovská bývalá strážní věž s vodní 

nádrží a koupelnou 

 

Umývárka v Hryzelích 1973 (až do roku 1982 se příliš nezměnila) 
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Výběr barvy triček na sportovní maratón. 

Lucie: Černá barva zeštíhluje! 
 

Diskuze o organizaci sportovního maratónu. 

Slon: Přijede i televize. 

Lucie: Televize rozšiřuje! 
 

Marian kýchá a smrká. 

Dáša: Ty máš alergii, nebo jseš nemocnej? 

Marian: Někdo na mě něco prsk. 

Dáša: To teda prsk pořádně. 
 

Šárka: Říkalo se o nějakých brigádách na Žiďáku, abychom se zvi-

ditelnili. 

Marian: Žiďák je za zdí, tam není nic vidět. 
 

Tom vypaluje v ohni prázdnou konzervu. 

Tom: Tak co dělá ta konzerva? 

Matěj: Ještě je tvrdá. 
 

Ještěr Tomášovi: Prej vypadáš jako já. To vypadáš pěkně blbě. 
 

Buggy na opušťáku na tábořišti chodí v maskáčích. 

Jaruška: To tě baví chodit pořád ve vojenským? 

Buggy: To jsou moje maskáče. Já jsem v civilu! 
 

Tom: Kdo jedete Buggymu na přísahu? 

Slon: Já a Buggy. 
 

Lasse o deklinaci: Něco jako to druhý, ale naopak. 
 

Otázka v testu: Kam pověsíš mokré lano? 

Busse: Do tmy. 
 

Otázka v testu: Napiš naše divoké zvíře. 

Štěpán: Kojot. 
 

Marian o Verče: Jako rodič bych ji seřval, ale jako vedoucí … dělej si, co 

chceš. 
 

Míša na lodi: Hele, tady je mrtvá žába. 

Minirys: Tys ji přejela! 

 

 

 

 

 

A co si o tom všem myslí Blonďák, náš hlavní vedoucí? No comment… 

Pro ochlazení ještě vzpomínka na sníh 

 
 

 
 

 

Jedno z Martininých přistání a vy-

prošťování (s vyplazeným jazykem) 

 

To nesjedu, i kdybych se na hlavu 

stavěl! 


