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Ahoj přírodovědci

Dostává se vám do ruky prázdninový speciál (po)táborového Atlasu. Původně měl vyjít 
již během tábora (první polovina) a těsně po návratu (druhá polovina). Naši dopisovatelé 
se ale nějak nedokázali poprat s tím, že mají své postřehy zapisovat na (za tímto účelem) 
speciálně vytištěný papír, který bychom pak jen přefotili. Takže se jednotlivé články 
scházely na listech rozmanité velikosti i původu. Díky tomu byla digitalizace něco jako 
malá bojovka, jelikož se naši roztržití vědátoři nezdržovali ani číslováním stránek☺.

I přes tyto drobné technické nepříjemnosti, je to úžasný literární i výtvarný počin, takže 
přejeme mnoho zábavy při jeho čtení.

Kdo má tohle číslo na svědomí?

Jistě jste si všimli, že většina textu je psána ručně. Je to tím, že naši slovutní badatelé byli 
ve skutečné divočině, tudíž bez elektrického proudu a podobných vymožeností. Přesto, že 
jsme autorům kladli neustále na jejich přírodomilná srdce, aby se pod své texty podepisovali, 
zvládl to nakonec pouze Štěpán Duben. Tímto bychom mu chtěli pogratulovat☺.

Díky tomu, že jeden nejmenovaný vedoucí má jako koníček grafologii, zjistila Fáfinka 
důkladným rozborem písma (s přihlédnutím ke všem vnějším aspektům), že většinu textu 
má na svědomí známý písemný recividista Kuba Trtík. Je tu ovšem několik kratších textíků, 
kde se pisatelé snažili psát čitelně, čímž znemožnili svou identifikaci, jelikož k porovnání 
máme jen z větší části nečitelné výkřiky, kterými nás všichni zásobovali celých čtrnáct dní.

S ilustracemi je to podobné, část (ty velké a barevné) jsme připsali opět Kubovi, ale 
u ostatních můžeme jen hádat. Jsme ale vědci a ti nehádají, oni vědí. Tudíž o tom budeme 
dlouze diskutovat, zpracujeme obsáhlou zprávu a pak slavnostně veřejnost seznámíme se 
svými závěry. Jen ten grant kdyby se našel...☺

Můj deníčku,   

jakožto tajný pozorovatel, vyrážím spolu s týmem badatelů do neznámých končin. 

Předpokládám, že zástupci jednotlivých univerzit budou provádět svědomitou dokumentaci, 

nicméně já a můj asistent jim budeme po celou dobu v patách a zaznamenáme i to, co se 

naši cestovatelé pokusí před veřejností utajit.

Zvolili jsme kvalitní převleky, nepředpokládám tudíž, že bychom byli odhaleni, jako 

špehové. To také v žádném případě nejsme! Budeme pouze monitorovat, zapisovat 

a informovat...
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Můj deníčku,   

přestože na nás čas od času zaprší, všichni se pilně věnujeme svým úkolům (v našem 

případě tajným). Tak například v klubovně na přípravu kdosi okousal odloženou Fidorku. 

I s obalem...
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Můj deníčku,  

v záznamu našich slovutných univerzitních profesorů se nepíše o jedné podstatné věci. 

Skupina Beta sice měla rozchod, ale po něm se hbitě vydala na cestu. Obratem zakufrovala. 

Pokusila se pomocí domorodců určit svou polohu, což se nepodařilo. Za použití mapy 

z roku 1992, obhlídky terénu, již zmíněného domorodce a také přítele na satelitním telefonu 

(pardon poštovním holubu), jsme (byl jsem se svým asistentem součástí skupiny) usoudili, že 

se fakt nenajdeme a vyrazili jsme svižným krokem na sušické nádraží, místo do Hrádku.

Skupina Alfa (s mapou z roku 2013 ☺) sice do Hrádku došla a cestou zdolala vrch 

Svatobor i s rozhlednou, nicméně měla též jisté problémy s turistickým značením. Alespoň 

se nám nemohli smát...
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Můj deníčku,   

noc ze středy na čtvrtek byla velice rušná. Při pohledu na výstižnou ilustraci, mi dovolte 

několik drobných poznámek, které výjev jistě ještě osvětlí. Krátce po nástupu první noční 

hlídky, byl kdosi spatřen, jak se ochomýtá kolem tábora. Hlídka se ho statečně pokusila 

„vysvítit“, ale ti skeťáci dělali jako by nic a dál se plížili kolem. Já a můj věrný asistent 

Václav jsme dostali za úkol střežit kuchyň. Zbytek univerzitního představenstva za pomoci 

dobrovolníků z řad starších profesorů, se jal stopovat vetřelce. Ti se nadále plížili 

zbaběle v křoví a na výzvy jako „vidíme vás“ a podobné odborné výkřiky nereagovali. To už 

přestávala být legrace. Jelikož se nám ani nepodařil určit přesnější počet vetřelců (hlášení 

hlídky 3 až 15 bylo dosti nepřesné) a bylo v podstatě nemožné neustále obíhat tábor, 

zavolali jsme na pomoc muže zákona. Přijeli obratem a diskrétně zaparkovali o louku níže, 

protože zapadli i s autem do bláta. Za pomoci jejich svítilen (nejspíš dobíjených v atomové 

elektrárně), nám pomohli prosvítit okolí. S takovouto posilou už vetřelci zřejmě nechtěli 

poměřovat síly a tak se stáhli.

Ráno se ukázalo, že větší část obyvatel tábora považovala noční světelnou šou pouze 

za výstřelek hlídky a o invazi čtyřiceti vetřelců v kuklách a po zuby ozbrojené policejní 

zásahové jednotce nic netuší.

Spolu se dvěma policisty (ona zásahová jednotka) jsme se shodli, že šlo patrně 

o skupinku vyznavačů airsoftu. Potvrdilo to i množství bílých kuliček v lese a majitel 

tábořiště, který s nimi již měl také tu „čest“. Ještě že jsme měli v tábořišti psa. Jen bylo 

potřeba ho vzbudit a vytáhnout ze spacáku. Ani se moc nebál...
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Můj deníčku,  

konečně se podařilo odhalit záhadného žrouta, který ohlodával Fidorku. Byl to norník rudý. 

Tedy spíše norníková. Její potomci ji nejspíše vyčerpávali natolik, že potřebovala doplnit 

energii něčím kaloricky výživným. Nenechala se odradit ani přítomností čtyř dospělých 

a jednoho podměrečného spícího člena týmu. Před zraky všech vylezla z úkrytu a systematicky 

ohlodávala sušenku. Když došla po třech dnech Fidorka, pustila se do tyčinky Deli, kterou 

odtáhla rovnou celou naráz.
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Můj deníčku,  

čas běží jako voda a tak balíme zavazadla. Při bourání stanů jsme měli možnost seznámit 

se s našimi spolubydlícími z přízemí. Pod podlážkami vládl čilý ruch. Norníci, rejskové 

a hraboši si také museli zabalit svá evakuační zavazadla. Ropuchy a skokani to nijak 

neřešili, jelikož jsou díky lidským předsudkům na ústrky zvyklí.

Mohu jen dodat, že cesta na půdu domovské univerzity proběhla v klidu, jelikož téměř 

všichni usnuli ☺.

Pro vás, co jste neměli to štěstí, a z jakéhokoli důvodu se nemohli zúčastnin expedice 

Kolinec 2014, máme na předchozí dvoustránce malou ukázku táborové osmisměrky. Že to není 

jen tak obyčejná osmisměrka je jistě vidět na první pohled. Doufám, že se s ní vypořádáte 

stejně úspěšně, jako naši badatelé, kteří se s ní poprali celkem rychle, i když nějaká ta 

nápověda by tam byla. Pokud se vám podaří ji vyluštit úplně celou, dozvíte se jméno nového 

druhu zvířete, které naši vědci v kolineckých lesích objevili, spolu se sýkorkou uheráčkem, 

užovkou podpalmatou a molkem.

Doufám, že v příštím roce se řady našich neohrožených cestovatelů ještě rozrostou 

a věhlas Orlosupů tak dosáhne ještě dál.

Gratulujeme vítězné univerzitě Bílý lev, která o ocásek užovky 
podpalmaté zvítězila nad univerzitou Popokatepetl.


