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Pomáhat a chránit

Anabáze s občankou

RozhovorŠťourá Radan Kulič

Fascinoval mě Wehrmacht
P áteční večer okořenil svými historkami z jeskynních výprav odborník na 

slovo vzatý - předseda České speleologické společnosti Marek Audy. Ten 
se do dějin zapsal hned dvěma událostmi: objevil nejdelší pískovcovou jes-
kyni na světě ve Venezuele a zároveň natočil náš první 3D dokumentární 
film.

Jak ses ke svému koníč-
ku dostal?

K jeskyňaření jsem se 
dostal přes rodiče. Mamin-
ka i tatínek byli velmi ak-
tivní jeskyňáři, tatínek byl 
dokonce i docela známý. 
Zaregistroval všechny jes-
kyně v Moravském krasu, 
kterých je asi 1200. A tak 
jsem prožíval dětství s 
ním: chodili jsme od 
jeskyně k jeskyni. 

V pubertě mě to 
pak pře-
stalo bavit, 
chtěl jsem 

chodit i na 
jiná místa. 

Později jsem 
se k jeskyním vrátil. 

Jak jsi přišel na ste-
reoskopické focení 
jeskyní, tedy na fo-
cení za pomocí 3D 
technologie?

Vzniklo to vel-
mi zajímavě: 
měli jsme 
doma takovou 
krabičku, ve 
které byla dvoji-
ce stereoskopických fo-
tografií. Byl jsem dítě a ne-
uměl jsem ještě ani číst. K 
té krabičce byl takový malý 
stereoskop a když se ta kra-
bička do něj zastrčila, tak 
najednou byl obraz plastic-
ký. To mě fascinovalo. 

Hodně jsem se k tomu 
vracel, líbily se mi ty 
obrázky. Až později 
jsem zjistil, že na zadní 
straně je nějaký němec-
ký nápis. No a ukázalo 
se, že jsou to obrázky 

propagující Wehrmacht 
v době Protektorátu. 

Jaké by měly být první 
kroky každého zájemce o 
speleologii?

U nás vstoupit do jes-

kyně není tak jednoduché. 
Dá se sice dobrodružně 
vlézt do jeskyně někde po 
republice, ale budou to jes-
kyně kratší. Delší jeskyně 
jsou u nás zamčené. 

Rozhodně bych dopo-
ručil kontaktovat nějakou 
pobočku České speleolo-
gické společnosti. Ta může 
zorganizovat exkurzi pro 
nějakého laika a vzbudit v 
něm zájem. 

Ještě u nás existuje spe-
leoškola, která poskytuje 
velmi dobrý úvod do spe-
leologie. Má ji pod sebou 
zájmová oblast Rudice v 
Moravském krasu. 

Může se laik nějak aktiv-
ně zapojit do průzkumů?

Pobočné spolky mají 
různé zájmové oblas-

ti, které zkoumají. 
Někteří jeskyně ko-
pou. Co u nás nevy-
kopeš, to nemáš. 

Velký potenciál 
má Javoříčský kras 

u Prostějova. Tam ješ-
tě budou velké objevy. 

Jsou tam asi 2 až 3 orga-
nizace, které tam pracují, 
a určitě budou rády za ka-

ždou pomocnou ruku. 
Nejvíce oblastí je váza-

ných na Moravský kras. 
Na druhém místě je Český 
kras. Slovenská vápenco-
vá oblast je však podstatně 
větší a třeba Balkán je ve-

lice málo prozkoumán. 
Nejméně prozkouma-
ná je Bosna a Herce-

govina. 

Jaká je podle tebe nej-
hezčí jeskyně u nás, kam 
se laik může dostat?

Rudické propadání. Je 
tam nádherná krápníková 
výzdoba. Sestupuje se sto 
metrů hluboko na aktivní 
tok Jedovnického potoka. 
Je tam dokonce nejvyšší 
vodopád na Moravě. Ru-
dické propadání spolu s 
Býčí skálou je jeden sys-
tém, který lze celý projít. 
Na délku má asi 12 km.

O bezpečí letošní CVVZ se – jako 
již tradičně – starají hoši ve sluši-
vých stejnokrojích. Redakci našeho 
časopisu zajímaly postřehy ze živo-
ta „vyhazovačů“.

Staráte se tady na CVVZ 
o ostrahu. Můžete čtenářům Na-
foukaného světoběžníka prozradit 
něco o vaší organizaci?

Strážci: My jsme skauti. Službu 
bereme jako součást roveringu.

Máte na to nějaký speciální od-
díl? Účastníte se i dalších akcí?

Strážci: Býváme i na jiných ak-
cích, většinou na skautských. Jsme 
v zásadě celorepublikový oddíl, tak-
že když se objeví nějaká poptávka, 
prostě jedeme. 

A jak často takhle vyjíždíte?
Strážci: Může to být dvakrát, tři-

krát, čtyřikrát ročně. (okd)

Poklidné vody čtvrtečního podveče-
ra rozvířila zpráva, že jeden z VIP 
hostí, Nemo, postrádá občanský 
průkaz. Situace byla o to pikantněj-
ší, že u prezence v té době neúřado-
val nikdo jiný než autor textu. Hro-
zící skandál se po několika hodinách 
podařilo odvrátit. Občanka tiše a po-
kojně odpočívala v nadité papírové 
obálce. (okd)

Přiznání cvrčka
Potkali jsme se na programu Sebe-
obrana na ulici v pátek po obědě. 
Já hezká blondýna a ty pohledný 
vysoký asi dvacetiletý mládenec. 
Nějakou část programu jsme spolu 
cvičili, a to, jak jsi mě skoro uškrtil, 
nemůžu doteď dostat z hlavy. Jsme 
si souzeni! Zanechej na sebe kontakt 
u kola štěstí, najdu si tě!



V Lidicích je temno.

co vylezlo z díry
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Číslo dopoledne

kdo vyhulil toner?

Nafoukané dívky

Třičtvrtěsta učeben, tělocvičen, jí-
delen a přednáškových sálů je vám 
k dispozici na šumperské CVVZ

75
Mimo ubytovacího komfortu 

dbáme ovšem také na vyváženou 
výživu účastníků.

231 kJ
obsahuje průměr-

ný šálek masaly v 
cvvzkové čajovně

Na vyžádání je možné připravit rov-
něž masalu bez mléka, čaje i koření.

Šárka a Lenka přijely spolu na 
CVVZ poprpvé. Obě chtějí zase po 
letech jezdit s dětmi na tábory. Po-
znejte, která je která, když víte, že 
Lenka není kozoroh, blondýna není 
střelec a samozřejmě zejména Šárka 
nikdy nebyla zrzka.

V minulém čísle mnozí z vás zare-
gistrovali, že došel toner. Kdo za tím 
hledal technickou chybu, nechť nyní 
otevře oči a sezná, že se stal obětí 
dezinformační kampaně. 

Zatímco redakce mlžila a sváděla 
vše na tiskové nedostatky popřípa-
dě rovnou na všemocného Strejdu 
Vláčka, ve skutečnosti věděla své a 
tajně se smála.

Teprve pátrání investigativní sku-
piny Upýr leaks poodhalilo roušku 
pečlivě skrývaného tajemství. Kde-
pak kokain, tato dávno překonaná 
retrolajna. 

Už je to tak, milí přátelé. V redak-
ci Nafoukaného Světoběžníka fičí-
me na toneru! 

Nejen Vláček ví, že byly 
i různé jiné, dosti nepěkné 
vlaky. V tělocvičně řeče-
né Barcelona se odvíjelo 
české  a slovenské století 
nejen před očima, ale za-
díralo se doslova pod kůži.

Začínalo to vcelku idy-
licky, zrozením a oslavou 
první republiky. V násle-
dujících dějích si však 
účastníci prošli stavbou 
opevnění, Mnichovskou 

dohodou, ale i druhou 
světovou válkou, pováleč-
ným komunistickým reži-
mem a jeho konečným 
svržením v roce 1989. 
Zážitek proudil skrze his-
torické situace, propojené 
slovem uvaděče. 

Kdo se v tělocvičně ocitl 
jaksi mimochodem, mohl 
nabýt dojmu, že jedni si 
léčí své ego na druhých 
prostřednictvím řevu. Ale 

ne, to byla skutečně sou-
část hry, podobně jako 
když sledujete filmy o na-
cismu či komunismu. Her-
ci v tu chvíli pro vás ne-
ztělesňují herce, ale právě 
hrané historické postavy. 

Padouch nebo hrdina? 
Cesta časem to mohla 
trochu nasimulovat, ale 
zároveň ukázat složitost 
rozhodování ve vypjatých 
životních okamžicích.

Československo ve 20. století

anketa: jaký je největší průšvih na cvvz?

kdo z nás by netoužil cestovat časem, jako se to povedlo legendárnímu 
panu broučkovi z pera svatopluka Čecha? znalec 20. století by se při ta-

kové představě jistě otřásl. cestovat nejnovějšími československými dějina-
mi není skutečně žádný med. 

cesta časem vyšetřuje a pátrá olda kdoule

Danča, 16 let:
Jsem úplně mimo. Vůbec se 
neorientuju v pláncích bu-
dov a neorientuji se ani ve 
zbytku světa.

františek, 42 let:
Asi objednávání na jídlo. 
Udělat to tak, aby to nekoli-
dovalo s žádným programem 
a dalo se přihlásit i minutu po.

Renča, 49 let:
Já mám osobní průšvih, pro-
tože mě bolí záda. To mě hod-
ně limituje. Jinak si myslím, 
že letošní CVVZ nemá vadu.

ježek, 28 let:
Jsem na stánku s Mexičanem 
a máme tady malou tržbu. Ji-
nak žádný průšvih mě nena-
padá.

jankouš, 36 let:
Hele, asi největší průšvih je 
ten, že musím odjet o den 
dříve. A taky, že mě lezou 
fousy z obrázku. 

Vendy, 20 let:
My třeba máme problém vejít 
se do třídy, kde spíme. Je nás 
tam pětadvacet a musím ty spí-
cí chudáky furt překračovat. 

různých místností
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Forever Jung, zní diagnóza
P řednosta ostravské geriatrie profesor Kauflrohlík se rozhodl porušit lékařské ta-

jemství a odtajnit záznam jednoho ze svých pacientů. „Za celou svoji dlouholetou 
praxi jsem se s něčím takovým nesetkal,“ odůvodňuje svoje rozhodnutí Kauflrohlík.

InvestigativaReportuje Radan Kulič

Řeč je o vzácném syn-
dromu Forever Jung, ne-
boli syndromu věčného 
stáří. V případě pana Me-
xičana se jedná o obzvlášť 
fulminantní formu.

V pondělí 13. listopadu 
byl na geriatrický příjem v 
pozdních večerních hodi-
nách přijat pan Ivan Jung. 
Pacient si stěžoval na 20 
let přetrvávající symptomy 
staří, které se u něj speci-
ficky projevovaly přede-
vším šedavou pigmentací 
vlasových vláken, opako-
vaným stěžováním si na 
zdravotní stav, přetrvávají-
cími oplzlými poznámkami 

k sesterskému personálu a 
výrazně vzedmutým bři-
chem nad úroveň hrudníku. 
Pacient udává alergii na 
věčně pozdní doručování 
časopisu Bobří stopa. Bio-
chemické vyšetření odhali-
lo několikanásobně zvýše-
nou hladinu prostařinu. 

„Problém je, že hladina 

prostařinu se u pana Junga 
za posledních 20 let vůbec 
nezměnila. S nadsázkou 
lze říct, že pan Jung dosáhl 
svého stárnoucího vrcholu 
a v uplynulých dvaceti 
letech se vůbec nemění,“ 
dodává Kauflrohlík. Re-
dakci se podařilo zjistit, 
že za tímto stavem může 
být změna Mexičanovy 
životosprávy. Sám totiž 
udává, že v posledních 
letech začal především ve 
večerních hodinách holdo-
vat zeleninovým orgiím. 
Nezbývá, než Mexovi 
závidět. Zkrátka zapo-
mněl stárnout.

Postavme pyramidu
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Kuchařkám velice děkujeme za jejich výkony, bylo to velké!

Kdo by nechtěl být stavitelem báj-
né Cheopsovy pyramidy? Já třeba 
ne. Úplně se mi rosí čelo při před-
stavě té otročiny. Ale na CVVZce si 
pyramidu postavím rád.

Jak na to? Navštivte čajovnu, 
dejte si čaj – a vyklepněte lístky na 
speciální tác, kde naše nejlepší ča-
jovnice založily novodobou tradici 
tzv. organické pyramidy. 

Uvidíme, jak naroste do neděle! 
Podhůří Jeseníků se má nač těšit! 
(okd)

Soutěž o kafe!

Pozor, pozor! Třem nejrychlejším 
soutěžícím nabízí redakce Nafou-
kaného světoběžníka poukázku na 
kafe zdarma v CVVZetkové kavár-
ně v Kathmandů. Co pro to udělat? 
Vyhledat co nejrychleji šéfredaktora 
časopisu a o poukázku si říct!

Kam jede čajovlak?

Když odhrnete závěsy a podíváte 
se z okýnka, uvidíte, kam jede náš 
čajovnový vlak. Nahlaste jméno 
této země při placení v čajovně (Ku-
ala Lumpur) a máte čaj za polovic! 
Akce platí pouze v sobotu od 14:00 
do 16:00.

Kuchařský majstrštik , ne?
Hej bro, dej 

si sádlo
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