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Soutěž pro bystrá očka.

Kolik hadů vidíte na obrázku? 
Odpověď sdělte Fáfi nce (Radce), nebo ji napište na Orlosupí e-mail, nejpozději do konce 
března 2018 .

Prameny:
Neoznačené články:Neoznačené články: Radka Horčíková (Fáfi nka).
Neoznačené fotografie:Neoznačené fotografie: Ing. Jan Vašíček (Jeňýk), pan Landík (soutěž v Šárce), 
 kresby Radka Horčíková (Fáfi nka).
Dohromady poskládali:Dohromady poskládali: Ing. Jan Vašíček (Jeňýk) a Radka Horčíková (Fáfi nka).
Uzávěrka tohoto čísla: Uzávěrka tohoto čísla: 12. 03. 2018.

Zoologická olympiáda

Zoologická zahrada Děčín vyhlašuje 3. ročník vědomostní soutěže v oblasti zoologie (pro 
II. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky gymnázií) Tak co? Půjdete do toho? Podrobnosti vám 
rádi sdělíme. Co nejdříve se nahlaste Radce, nebo Markétě .
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Ahoj přírodovědci

Začátek školního roku je dávno za námi, vánoční prázdniny také a zážitky se kupí. Také 
jsme se poněkud rozrostli . Protože většina z vás sleduje dění v zoo, připravili jsme pro 
vás shrnutí toho, co vás nejčastěji zajímá, „kde“ „co“ a „kdy“ bude stát (to „kdy“ je tedy 
poněkud mlhavé, jeden nikdy neví… ). Pak je pár krátkých reportáží z akcí, nějaká ta fotka 
a hlavně velká jarní soutěž. Takže s chutí do toho…

Organizační

Informace pro druhé pololetí - zookroužek

Máme tu druhé pololetí. Pokud chcete s námi 
setrvat příští školní půlrok, stačí jen svůj zájem potvrdit 
vedoucímu (klidně jen ústně na nejbližší schůzce) 
a v klidu počkat, až vám zoo, prostřednictvím vedoucích, 
doručí fakturu k uhrazení poplatku na druhé pololetí, což 
se už ve většině případů stalo.

Z toho plyne, že druhé pololetí se platí bezhotovostně.

Pro středeční zookroužek

Pokud jste to ještě nezaregistrovali, Radce již povyrostli kluci a tím pádem jí končí 
rodičovská dovolená. Pro středeční kroužek to znamená, že Radku nebudete již vídat tak 
často, jelikož bude v práci. Prosíme proto všechny, aby dotazy ohledně běžných schůzek 
směrovali na Janu, případně dalšího lektora, který přijde místo Radky. Dotazy ohledně akcí 
samozřejmě hrňte na Radku dál .
 

Registrace - MOP

Kdo tápe, tak registrace se týkají těch, kteří odevzdali přihlášku do MOP Orlosupi 
a doposud nezaplatili 300 Kč. Jestli patříte mezi tyto „hříšníky“, pokuste se tento nedostatek 
co nejdříve napravit. Řádný termín jste již profl ákli, tudíž (i když jste odevzdali přihlášku), 
nejste registrovaní, ani pojištění a nemáte nárok na dotovanou cenu akce. Pokud jste přihlášku 
odevzdali a zaplatili, máte do příštího ledna klid .
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Co nového v zoo

Spousta z vás se aktivně zajímá o dění v zoo. Nejčastější otázky, které nám kladete, se 
týkají nových pavilonů a jejich umístění a podoby. Pokusíme se vám nastínit plány nejbližší.

Kdy budou postavené pandy? Kdy bude panda? Už bude panda?...
Panda velká bude. Pavilon pro 

pandy vznikne v místě dnešních 
ledních medvědů, takže se nejdříve 
musí postavit pavilon pro medvědy. 
Pavilon pro medvědy (a nejen pro 
ně) bude stát na místě výběhu pro 
kiangy a spolkne i budovu ubytovny 
pro zaměstnance. Tudíž se ještě 
dříve musí postavit nové bydlení 
pro zaměstnance. To bude stát 
v místě parkoviště před pavilonem 
žiraf. Ovšem úplně nejdříve se 
zoo musí postarat o nový pavilon 
gorilám, protože ty jsou neustále 
ohroženy potenciální povodní. 
Takže shrnuto:

Otevření Rákosova pavilonu pro 
velké papoušky – stavba pavilonu 
goril – stavba nové ubytovny 
a dalšího zázemí – stavba nových 
ledních medvědů – stavba pand 
(a případný příchod pand). K tomu 
všemu se samozřejmě musí více 
či méně přestěhovat i „sousedé“ 
nových pavilonů, protože stavby 
ovlivní vzhled a chod zahrady.
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na kole pro rohlíky. Pokud je služba na kolo příliš podměrečná, vyrazí rychlá jednotka 
v podobě starších táborníků. Ovšem nejlepší jsou společné zážitky . Umíte rozdělat oheň 
bez zápalek? Poznáte, kde je sever, bez použití kompasu? Uvaříte vodu jen za pomoci archu 
papíru a zápalek? Víte, jaké bude zítra počasí? Kam se poděly kachny z rybníka? Kdo 
nerušeně hnízdí v jídelně? A kdo okousal zeleninu ve špajzu?... Tak nejen tohle po návratu 
z tábora budete vědět/umět .

Navíc se nám dostaly do rukou jisté mapy, které jsou opatřeny nesporně pirátskými 
značkami. Bohužel bude jejich luštění a hlavně prověření nějaký ten čas trvat, ale pokud 
nám s tím v srpnu pomůžete, to by v tom byl čert, abychom ten poklad nenašli...

Součástí tohoto Atlasu je i přihláška na letní tábor. Pokud s námi nepojedete, klidně ji vraťte 
Radce nevyplněnou (ale doufáme, že takových moc nebude ).
Pokud se s námi chcete podílet na nových dobrodružstvích, odevzdejte přihlášku co nejdříve.
Cena pro registrované členy je 3400 Kč
Zálohu 1400 Kč uhraďte, prosíme do 20. dubna 2018
V ceně je pronájem tábořiště, jídlo 5x denně, pití dle libosti, doprava na tábořiště a zpět 
(opět nejspíše úžasný historický autobus Ikarus), doprava a vstupné na výletech, materiál 
a pomůcky na hry… pojištění registrovaných účastníků.         
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Přítomnost rodičů na akcích MOP a zookroužku 

Obecně platí, že přítomnost rodičů na akcích není možná, pokud vedoucí neurčí jinak. 
Občas jsme se s někým z rodičů domluvili a toto pravidlo porušili. Bohužel se nám to 
poslední dobou několikrát vymstilo.

Naposledy při návštěvě Mořského světa. Původní domluva byla: rodič „host“ bude 
prakticky neviditelný, nebude zasahovat do programu, před vstupem se odpojí a v akváriu 
se bude pohybovat samostatně.

Realita byla jiná. Rodič „host“ vyrazil rychlostí jelena na tramvaj, nerespektoval 
vedoucího akce, dožadoval se vstupu „zdarma“ a navrch oznámil, že až si to prohlédne, 
odejde i se svou „ratolestí“ domů. Ona ratolest, byla přihlášena, jako standardní účastník.

Můžete namítnout, že vedoucí je vedoucím od toho, aby si zjednal pořádek, a akci 
„ošéfoval sám“. Jenže jak by vám bylo, kdyby vás „stavěl do latě“ někdo cizí a před vašimi 
dětmi? Ne vždy je prostor, vzít si hříšníka nenápadně stranou.

Věřte, že tato akce byla poslední kapkou. Omlouváme se všem ukázněným rodičům, 
kteří teď budou trpět za ty neukázněné. Ale od vydání tohoto čísla platí, že rodiče namají 
na akce přístup. Děkujeme za pochopení.

Přihlašování na akce

Opět budeme muset upravit pravidla pro přihlašování na akce. Na některých nedávných 
akcích, se mám vyklubal díky zmateným, případně nerozhodným (netroufám si říci 
nezodpovědným), účastníkům dost nepříjemný organizační zmatek. Sice se dotknul „pouze“ 
vedoucího akce, nikoliv účastníků, ale přeci jen, máme jen jedny nervy a předpokládám, že 
byste rádi, abychom vám nějaký ten pátek ještě vydrželi v použitelném stavu .

Příklad: Zoo Jihlava

Protože do Jihlavy je nejrychlejší, nejjednodušší 
a hlavně nejlevnější doprava autobusem, bylo potřeba včas 
koupit místenky. Zvolený dopravce navíc postupně jízdenku 
zdražuje, tudíž „čím dřív, tím líp“… Přihlašování bylo 
stanoveno do pátku, ale kapacita se nám raketově naplnila 
už ve čtvrtek, a místa v autobuse povážlivě mizela. Takže 
jsme nelenili, stopnuli přihlašování a koupili poslední místa. 
A pak to začalo…

Účastník A: „já bych jela, ale jen tam. (OK, byli jsme 
varováni včas, takže lístek zpět jsme nekupovali.)

Účastník B a C: „no my možná pojedeme také jen tam“ 
(Uáá, no dobře, ještě to půjde zařídit, tak jen tam…)

Účastník B a C: „tak my dojedem i tam, jo? A domů 
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pojedem taky autem.“ (No to si dělají…. srandu? Budu muset vrátit lístky.)
Mezitím se hlásí další zájemci, kteří ještě než jim stačí vedoucí odpovědět, že již plno 

(je to i na stránkách), aktivně pošlou peníze na účet (které obratem s omluvou vracíme).
Volá maminka dítěte D, které se nevešlo, jestli by se přeci jen nevešlo. Opravdu už máme 

místenky a autobus je plný. Volá druhému vedoucímu, kdyby ten první byl třeba špatně 
informovaný, přesto že je „velitelem a hlavním mužem (ženou) akce“. I druhý vedoucí je 
„tvrďák“. Opravdu již není místo. Pokud se na stránkách dopravce objeví volná místa, jsou 
již do dalšího autobusu. Není možné, aby měl jeden vedoucí děti ve dvou autobusech.

Volá tatínek účastníků B a C. Proč nepoužijeme spoj XZ, nebo spoj Fň? Nepotřebujete 
pomoci s organizací akce? (Nenenene, jste moc hodný, děkujeme.)

Účastník E: „jeje, já mám nějaké soustředění a nemůžu jet. Sem si všimla.“ (OK, píšeme 
prvnímu, co se nevešel, aktivně zaplatil, my mu také aktivně vrátili peníze a teď jsme za 
mamlase, protože jsme nechtěli být za lumpy.) 

Objeví se nepodložená informace, že přihlášený účastník F, bez nevejdevšího se D asi 
nepojede. (????)

Účastník F: „nemůžu jet, něco mi do toho vlezlo.“ (Jasně, tvou místenku si zarámujeme 
v klubovně. Voláme dalšího, co se nevešel. Ještě že to není D, on by se pak také odhlásil, 
až by zjistil, že nejede F.)

Dostáváme vynadáno, že jsme naší výpravou nabourali rodinný program na prodloužený 
víkend. (Ale ona fakt není povinná! Původně měla být pro děti, které nemají v tomhle čase-
nečase „do čeho píchnout“. Ach jo.)

Tři dny po původním termínu uzávěrky přihlašování volá maminka dětí G a H, jestli 
máme ještě volno. (Uáááááááááá.)

Na schůzce se nenápadně informuje babička dětí G a H, jestli by šlo, že je maminka do 
Jihlavy doveze a pak si je odveze. (???) 

Výsledek přípravy akce: dva vedoucí s hadrem na hlavě, přehřátý počítač, zavařený 
telefon a 12 jízdenek s místenkou. K tomu jako bonus jedna polosamostatná motorizovaná 
jednotka odvážející si dítě A na další rodinný program, dvě totálně samostatné motorizované 
jednotky jedoucí tam i zpět a vezoucí děti B, C, G a H.

Berme to z té lepší stránky. Je přeci úžasné, že někomu tak záleží na tom, aby si 
s kamarády z oddílu užil prohlídku zoo, že kvůli tomu podnikne rodina takové manévry .

Dva dny před odjezdem onemocní náhradník onemocnělého účastníka. Pomalu docházejí 
náhradníci. Stále ještě máme v rezervě jízdenky po B a C, které by mohli využít alespoň 
na cestu tam G a H. Volá maminka účastníků I a J, jestli by si děti nemohla vyzvednout 
v Jihlavě. Šmarjá… To by G a H mohli jet tam i zpět (maskovaní jako B, C, I a J )...

...Co je to organizování mezinárodního hudebního festivalu (pro 150 tisíc lidí) oproti 
pořádání výletu do zoo (pro 15 dětí).
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Tentokrát v létě, program bude odpovídat ročnímu období, takže si užijeme více „akce“ 
venku. Pokud jste prošvihli předvánoční přespání, nezoufejte a přihlaste se včas

Letní tábor 28.7. až 11.8.2018

Bukanýři, piráti a skryté poklady – opět na tábořišti 
v Kolinci. Kdo o něm ještě neslyšel, tak se jedná o tábor 
na „zelené louce“. Žádná elektřina, žádná budova, jen 
útulný otevřený srub jako kuchyně s jídelnou a stany 
s podsadou. Koupaliště co by (zdatný olympionik) 
kamenem dohodil, sovy, netopýři a spousta dalších 
spolubydlících. Ovšem také hry, soutěže, nějaké to 
bádáníčko, stopování, vaření spolutáborníkům, noční 
hra a hlavně „Johohóóó, ať teče…čaj“ .   

Letní tábor podrobněji

Letošním tématem jsou piráti, 
bukanýři, poklady více či méně ukryté 
a vše co s tím souvisí. Ale jelikož 
tábor pořádají Mladí ochránci přírody, 
Orlosupi je jasné, že příroda (nejen ta 
spojená s vodou) nás bude provázet celý 
tábor .

Pokud jste s námi ještě nebyli, tak 
tady je stručná charakteristika průběhu 
tábora (bez ohledu na téma):

Tábořiště se nachází 3 km od obce Kolinec poblíž Klatov. Tábor stojí na zelené louce, kde 
mimo dobu „táboření“ stojí jen otevřený srub. V průběhu tábora je využíván jako kuchyně 
a krytá prostorná jídelna. Vaříme si sami. To znamená, že každý den má v kuchyni službu 
některý z vedoucích a k ruce má dva až tři táborníky, kteří se aktivně podílejí na přípravě 

jídla. Nebojte se, vždy je brán ohled na 
schopnosti služby . Jo a brambory 
škrábou všichni  . Vodu dovážíme 
z veřejného vodovodu. Součástí tábořiště 
je umývárna a „sprcha“, ale rozhodně do 
ní nebudete potřebovat pěnu do koupele 
a kachničku. Označovat kadibudku za wc 
by asi nebylo úplně přesné (tedy pokud 
zrovna neprší) .

Ráno začínáme tématickou 
minirozcvičkou. Služba mezitím sjede 
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Návštěva Mořského světa

Počasí nic-moc, půlka lidí na horách, 
nebo nemocná, případně nemocná na 
horách... Tak kam vyrazit? Jasně, do 
akvária .

Výpravu lehce narušila přítomnost 
jednoho rodiče, ale o tom jsme se zmiňovali 
již na začátku tohoto čísla. Jinak voda čistá, 
rybky hbité, krevetky barevné, co víc si 
v akváriu přát...

Zoo Plzeň

 Tentokrát to bylo bez převádění znalostí a neznalostí, naopak, dalo by se říci, že účastníci 
perfektně poreferovali o tom, co je zaujalo, a ostatní mohli jen a jen závidět . Sice se 
vyskytli jedicni, kteří se pokusili ostatním odjet trolejbusem, pod průhlednou záminkou, že 
si ještě před výstupem musí štípnout lístek, nebo největší adrenalin – označovač jízdenek 
v tramvaji – představte si to – manuální!!!!! Když už konečně zjistíte, kterým koncem tam 
lístek strčit, ono se nic neděje... Starší ročníky se dobře bavily pohledem na zmatené „mládí“, 
které čekalo, až se lístek proštípne sám .

Akce budoucí - zaktualizovaný plán

28.3. až 1.4.2018 – velikonoční prázdniny 
v Brně

Tradiční akce za záhadami, strašidelnými místy 
a poklady. Tentokrát budeme pátrat po vejci 
bájného fénixe. 
Cena: orientačně 950 Kč
Přihlašování: do 23.3.2018 Radce

21.4.2018 – výprava „Po Zoo českých“

Podrobnosti upřesníme podle zvoleného cíle. 
Před touto akcí, nebo po ní proběhne výprava do přírody, upřesníme do konce března.

19.5.2018 – výprava do Zoo i do přírody 

15.6. až 16.6.2018 – letní přespání v Zoo
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Pravidla přihlašování na akce 

1. vedoucí zveřejní akci na stránkách (avizuje na schůzce, případně rozdá lístečky na 
schůzce).
U akce je dán termín „přihlašování do…“. To znamená, že přijímáme přihlášky do naplnění 
kapacity, nejpozději do daného data. Přeci jen o některé akce bývá větší zájem než o jiné, 
takže se mohou naplnit před datem uzávěrky. Kapacita je vždy nějak omezená, zdůrazňujeme 
to jen v případě, že je výrazně omezená. Prostě vždy platí „kdo dřív přijde, ten dřív jede“.
2. zájemce o akci se přihlásí vedoucímu. Pokud neuloví přímo vedoucího akce, může zkusit 
štěstí u jiného a ten pak informaci předá, případně zájemce nasměruje na vedoucího akce 
(pomůže s jeho odchytem).
3. vedoucí potvrdí zájemci, že jeho přihláška padla na úrodnou půdu – že s ním počítáme.
4. následuje platba vedoucímu akce, nebo na účet oddílu. Tím zase potvrdí svou účast 
přihlášený.
Až teď je zájemce o akci skutečně přihlášen.

Toto opatření je z toho důvodu, že na delší trasy, frekventované spoje, nebo vlastní 
objednaný autobus, musíme koupit místenky (zařídit odpovídající vozidlo) se značným 
předstihem. Místenky u veřejných dopravců mizí rychle a mnohdy není možné (i když 
bychom opravdu chtěli), jízdenku dokoupit. Pokud jich pro jistotu koupíme více, musí je 
vedoucí zaplatit ze svého a pak doufat, že se v odhadu trefi l. Některý dopravce při vracení 
místenky před odjezdem vrátí plné jízdné, některý si odečte storno. V každém případě je to 
nevítaná (a často nehospodárná) komplikace.

U výprav, kde stačí dát si sraz o 10 minut dříve, pak se přepočítat a prostě koupit 
jízdenky těsně před odjezdem, stačí platit až na srazu. I tak je vhodné dát vedoucímu vědět, 
že hodláte strávit den v jeho společnosti, aby tušil, s jak velkou účastí má počítat (třeba 
kvůli materiálům, které vám chce dát, nebo přípravě programu). I zde totiž platí, že má 
vedoucí právo zájemce odmítnout. (Na minulé výpravě dloubal klackem do čolka, pokusil 
se vypadnout za jízdy z vlaku, tykal průvodci na hradě a tím dělal oddílu ostudu, …). Tento 
typ výprav bude jasně označen už v prvních zveřejněných informacích. Pro příklad, jsou 
to výpravy do přírody „Na ještěrky“, „Na zkameněliny“, „Vltavské tůně“, … prostě výpravy 
převážně příměstskou linkou vlaku apod.

Prosíme, neplaťte před potvrzením od vedoucího. Neděláme to proto, abychom vám 
komplikovali život, ale nebo chtěli hrát důležité, jen někdy prostě nemůžeme vzít všechny 
zájemce. Asi byste nechtěli, aby s vámi jel na výpravu jeden vynervený vedoucí, který se 
bude snažit hlídat směr chůze, hlídat „ocásek“ výpravy, odpovídat na vaše dotazy, cpát 
jízdenky průvodčímu a během toho všeho klidnit rozjásané účastníky. Ne vždy mohou jet 
na akci všichni vedoucí. Děkujeme za pochopení. 
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Akce minulé

Přírodovědná soutěž v Šárce

Letos vás musíme pochválit, protože účast 
byla perfektní. Sešlo se šest soutěžících, 
takže se za oddíl vrhly so soutěže tři hlídky. 
Zvolené názvy lahodily uchu. No posuďte 
sami :
Maty a Žofka – Smrtící nákyp (1. místo – 
kategorie mladší, 1. místo na týmy);
Áňa  a Ljuba – Šunkový chlebíček 
(3. místo – kategorie starší);
Šimon a David – Přírodovědci (4. místo – 
kategorie mladší, 1. místo na týmy).

Podzimky

Opět jsme se ubydleli v Mladkově. 
Chalupa je nám notoricky známá a máme 
ještě rezervy ohledně cílů na výlety. No tak 
rezervy ještě zůstaly i na případné příště . 
Ne, že bychom byli bábovky. Občasný deštík 
nás nerozhází. Ani když občas prší prakticky 
celý den. Ani větřík by nás tak úplně 
neodradil. Ale je pravda, že hustý vytrvalý 
déšť, vichřice a občasný trakař řítící se 
z oblohy, už naše turistické ambice „trošku“ 
přibrzdil.
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Výprava do zoo v Jihlavě

Tak k tomu už asi není moc co říci . Ale snad jen to, že někteří z vás nás překvapili 
svými „ne“znalostmi. Ach to byla ostuda… Pokud se někdo pohybuje v zoo tak často jako 
vy, je překvapující, že se najdou tací, kteří nepoznají lemura a jemu podobná (hlavně známá) 
zvířata. Uf, tak třeba jste jen neměli svůj den…

Vánoční přespání v zoo

Naše (zatím velmi mladá) tradice 
před vánočními prázdninami, se 
tentokrát odehrála v noci z pátku na 
sobotu. Co se dělo? Tak samozřejmě 
klasické vánoční tradice, jako netradiční 
rybolov, soutěž v perníčcích a hlavně 
konkurz na ředitele zoologické zahrady 
– pozor, novým ředitelem se stává… 
(chvilka napětí) …František Lelek . 

Na dobrou noc jsme si připravili promítání fotek z akcí (včetně těch úsměvných, které 
potřebují komentář). Nesměl chybět ani „přírodopisný dokument“ Ropáci a tradiční Santa 
a tři prasátka. Také jsme se prošli po ztemnělé a opuštěné zoo. Díky tomu všichni viděli 
vlčí rodinku, která jindy bývá ukryta před návštěvníky. Ráno na nás čekala ještě tombola 
a prohlídka zoo za světla. Pokud právě teď propadáte v usedavý pláč, jelikož jste předvánoční 
akci nestihli, můžete se v klidu vysmrkat. Na předprázdninový čas plánujeme další .
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Hlasitá pošta

Znáte to. Někomu něco řeknete, on to poví dalšímu, ten pak dalšímu, a na konci byste 
vlastní historku nepoznali. V praxi to vypadá tak, že cestou do školy zakopnete na schodech, 
a než skončí vyučování, celá škola ví, máte tříštivou zlomeninu a letěl pro vás vrtulník.

Hlasitá pošta je hra, při které jsme si vyzkoušeli, jak snadno se informace nechtěně 
přetváří. Ze skupiny jsme vybrali pět dobrovolníků, kteří šli za dveře. Dalšímu dobrovolníkovi 
přede všemi přečetl předčítač krátkou zprávu. No a pak už jsme se jen bavili tím, jak vybraný 
jedinec převypráví její obsah prvnímu z pětice. Ten pak další mu a tak to šlo až do vyčerpání 
všech pěti. Poslední nám všem pak řekl vlastní verzi textu. Abychom se nebavili jen my, 
máme pro vás ukázky čtyř textů a jejich fi nální verzi. Ne že by se moc podobaly…

Do zoologické zahrady v Košicích přivezli 15 losů a 4 soby ze zoo v Kodani. Na oplátku 
jim darovali sobola a bednu hoblin, kterou dovezl ředitel zoo osobně.

Pražská zoo dostala 4 koně z Liberce a poslala jim pytel slámy.

Při výlovu rybníka došlo k drobné nehodě, kdy se zvrhla pramice porybného a ten spadl 
do sítě se dvěma kapry a sedmi sumci. Nikdo nebyl zraněn, jen jeden kapr utrpěl mírný šok.

U výlovu rybníka spadl rybář do jámy. Měli kapry a štiky a jeden byl poškozenej.

Ve skleníku botanické zahrady vyrostla masožravá rostlina s patnácti květy a pouze 
jedním listem. Během prvního dne snědla 5 návštěvníků, z toho 2 děti a 1 psa. Obratem byla 
za trest vyhozena na kompost.

V zoo vyrostla masožravka s patnácti okvětníma lístkama a sežrala 2 děti a psa.

Kůň uhynul poté, co snědl 10 hrstí tisového jehličí. Hlavní zahradník přilehlého parku 
pokácel 17 keřů tisu, aby zbylé 3 koně ochránil.

Nějakej kůň sežral nějaký listí a majitel zahrady pokácel 3 stromy, aby zachránil všechny 
koně.

U břehů Velikonočního ostrova ztroskotala loď s 237 cestujícími. Jednalo se o výpravu 
badatelů, zabývající se výskytem datla v tropickém pásmu. Všech 314 studentů a 23 
profesorů, včetně posádky bylo zachráněno lodí Luisa, která plula kolem a bezpečně všechny 
dopravila do Madridu.

Někde u ostrova ztroskotala loď s 3000 lidma. Všechny zachránilo 5 datlů a odvezli je 
do bezpečí.       
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Na druhou stranu, většina účastníků si užívala páteční celodenní výlet jako „akce 
2 v 1“. Pro neznalé situace: středně dlouhý výlet kombinovaný s pobytem v plaveckém 
bazénu (boty). Zahřál nás až pohled na spokojeně spící netopýry, kteří se na zimu stahují do 
vojenských pevností kolem Kralického Sněžníku. V podzemí pevnosti sice nic nepadalo, 
ale bylo tam celkem chladno. S tím se ovšem počítalo, takže na věšáku byly pro promrzlé 
návštěvníky připraveny slušivé bundy a kabáty všeho druhu, barev a velikostí. Prohlídku 
tak absolvovala skupina zachumlaných kukel . Zde jsme se setkali s novým sportovním 
odvětvím – poklusem za průvodcem. Pán, jenž nás prováděl, mylně vyhodnotil, že „děti“ 
(a většinou – představte si tu drzost – holky), jistě vojenská pevnost nebude zajímat. Nasadil 
tempo hodné protifašistického bojovníka a spustil výklad s takovou kadencí, že by mu 
i kulomet záviděl. Nám ale stejně neutekl .

Naším hlavním posláním bylo pátrání po zmizelém profesorovi, jeho ženě a nakonec 
i dceři, která se je vydala hledat. S lítostí musíme přiznat, že záhadu dcery se nám nepodařilo 
tak úplně objasnit. Nějakým nedopatřením s námi do Mladkova nedorazil balíček, obsahující 
důležité indicie k jejímu odhalení. No prostě jistý XX nechal doma přidělenou část materiálu, 
který si před akcí mezi sebe rozdělujeme.

Na druhou stranu, oslava narozenin se povedla nádherně. Diskokoule domácí výroby se 
poroučela k zemi ještě před zahájením párty a vytvořila neplánované překvápko v podobě 
zrcátkového puzzle. Pohoštění se (mírně řečeno) snědlo dřív, než bylo položeno na stůl 
a popkorn tekl proudem i z oken. A to jako fakt, protože poslední várka byla v mikrovlnce 
nějakým nedopatřením zapomenuta a poté ještě čoudící a doutnající vyhozena z okna 
i s roztavenou mističkou. Pak už jsme jen sfoukli nesfukovací (zato značně čadící) svíčky 
na virtuálním dortíku, a následoval šumákový přípitek, kteří někteří nedočkavci vyšuměli 
a vypili dřív, než bylo nasypáno a nalito poslednímu. Hlášku jistého škarohlída, že tohle je 
„děsně nudná párty“, jsme nebrali vážně. Není totiž důležitá pátry jako taková, ale jak na 
ni vzpomínáme. Musím říct, že tuhle párty si budu pamatovat určitě dost dlouho. A to je co 
říct, už jich pamatuji, …no prostě fakt hodně .

Cesta domů proběhala bez větších komplikací. Jelikož jsme měli místenky, strávili jsme 
namačkaní na chodbičce pouze třetinu cesty (to víte, když se pošle náhradní souprava a ještě 
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se objednaná místa prodají několikrát...). Zbylé dvě třetiny si část skupiny užila v jednom 
kupé,  kde bylo zřízeno „letiště“ pro pohodlnější cestování. Náš spoj měl, oproti jiným ten 
den, zpoždění pouze 130 minut. Celé jsme ho trávili v suchu a teple vlaku (na rozdíl od 
chudáků čekajících někde v poli v chatrné budce). Závěr podzimních prázdnin, byl díky 
vrtochům počasí a službám jednoho železničního dopravce opravdu vypečený .
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