


Seznam účastníků letního sportovního tábora ASPV 
Kocourkův mlýn 1998 

 
 

1. Boháčová Petra 
2. Boháčová Lenka 
3. Březík Jakub 
4. Dlouhá Lenka 
5. Habartová Veronika 
6. Hanzálková Petra 
7. Hnilička Jiří 
8. Hnilička Ondřej 
9. Hovančíková Lucie 
10. Hrdlička Pavel 
11. Chudá Kateřina 
12. Kohlová Martina 
13. Kotrba Ladislav 
14. Koudelka Tomáš 
15. Krejčí Tomáš 
16. Ledinská Kateřina 
17. Marunová Petra 
18. Němec Miroslav 
19. Pěkný Jiří 
20. Pěkný Michal 
21. Petrů Kamila 
22. Podlaha Zdeněk 
23. Pohanová Yveta 
24. Porubská Leona 
25. Porubský Roman 
26. Pospíšilová Kamila 
27. Prouza Pavel 
28. Sedláček Michal 
29. Slabá Kamila 
30. Slabý Petr 
31. Svatoňová Michaela 
32. Weinfurtová Sandra 
33. Zemanová Lucie 
34. Zemanová Štěpánka 
35. Zmečko Jan 
 



Hurá, jedeme na Kocourkáč!!!! 
 
Ozvalo se dne 8. července 1998 v Sezimáku před hotelem, kde banda 35-ti účastníků letního tábora 
sešla se k společnému odjezdu. Pravda, skupina to byla poněkud podivná, neb lyže a sáňky ve svém 
vybavení měla a batoh každého účastníka obsahoval šálu, čepici a rukavice. Podivné  se to však mohlo 
jevit jen na první pohled. Každý zasvěcený věděl, že se jede dobývat jižní pól a taková výprava  je bez 
zimních doplňků prostě nemyslitelná. 

 
 
 
 
 
 
Hned po příjezdu 
následovala vstupní 
prohlídka. Speciálně 
vycvičená 
protichemická jednotka 
si vzala do parády 
každého jednotlivce.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zvláštní pozornost byla věnována partiím za 
ušními boltci (brambory nebrat), zaměřili se i 
na zmapování výskytu vši dětské a vůbec 
důkladně posoudili celkový zdravotní stav 
táborníků. 
 



Tématika dobytí jednoho z pólů, ať už jižního či severního, nás sezimácký lákala už delší dobu. A tak 
jsme si jí prostě bez větších námitek prosadili jako letošní etapovou hru. Nakonec jsme usoudili, že 
lépe se nám bude hodit jižní pól, a tak etapovka měla název 
 
 

DOBYTÍ JIŽNÍHO PÓLU 
 
 
Na takový jižní pól se nedá jít jen tak, bez přípravy a vybavení, protože už v úvodním letáku dostaly 
děti instrukce, že povinným vybavením jsou letos šála, čepice a rukavice; lyže, sáňky vítány. 
 
Tématické byly i názvy družstev, která jsme pojmenovali po význačných polárních badatelích a 
mořeplavcích. Vybrali jsme taková jména jako: 
 
− Robert Falcon Scott    Scottové 
− Roald Amundsen    Amundseni 
− Ernest Henry Shackelton   Shackeltoni 
− James Clark Ross    Rossové 
− James Cook     Cookové 
 
 
 
Na nástěnku jsme vyvěsili jejich stručné životopisy (viz příloha 1), aby každý táborník věděl, po jak 
významném polárníkovi se jmenuje jeho družina. 
 



Severní pól 
 
Oblast okolo severního pólu je oceán vroubený evropským, asijským a severoamerickým pobřežím, 
pokrytý plovoucím mořským ledem, nazývaný též Arktida. Není zde pevnina, jen ledovec. 
Jako první dosáhl severního pólu americký námořní důstojník Robert Edward Peary a to 6. 4. 1909. 
Jeho americký krajan Frederick Cook sice tvrdil, že byl na severním pólu už 21. 4. 1908, ale pro 
nedostatečné měřící metody to nemohl dokázat. 
 
 
 

Jižní pól 
 
V nejjižnějším cípu světa leží mohutná pevnina, o níž ještě počátkem našeho století někteří geografové 
mínili, že je to pouze skupina ostrovů. Antarktida – sedmý světadíl – je pevnina rozlohou větší než 
Evropa, obklopená souvislým vodstvem Atlantského, Indického a Tichého oceánu. 
Při pobřeží Antarktidy, kde lidé přezimovali, zaznamenaly teploměry až minus 62 °C. V létě, když na 
chráněná místa svítí slunce, se člověk může klidně svléci do půl těla. Léto začíná v listopadu, zima 
nastupuje v červnu. Za jižním polárním kruhem je léto obdobím denního světla a zima vládou tmy. Na 
pólu pak je půl roku světlo a půl roku tma. Z jižní točny míří všechny směry pouze na sever. 
Antarktida je pokrytá mohutnou ledovou vrstvou, která je místy silná až 2,5 km. Z pod ledového 
krunýře vystupují jen nejvyšší vrcholky hor, ojediněle se i na pobřeží najdou místa holé země. Jinak je 
Antarktida samý led a sníh. 
 
 
 
Život na jižním pólu 
 
Mezi nejvýznamnější živočichy obývající tento kout světa patří: 
 
- plejtvák obrovský – velryba 
- kosatka – velryba 
- tuleň – savec 
- chaluhy – ptáci 
- tučňáci – jsou nejtypičtější ptáci Antarktidy 
 
 
Co se týče říše rostlinné, nenajdete v Antarktidě jediný strom. Nejrozšířenější jsou zde lišejníky, 
kterých bylo určeno víc než sto druhů, dále pak zde můžeme najít na padesát druhů mechů a jednu, či 
dvě odolné trávy. 
 



Dobývání jižního pólu 
 
Zájem o jižní pól se projevil v 18. století, kdy se konala řada polárních výprav za účelem 
objevení nové země. Představy o této zemi však byly poněkud odlišné od skutečnosti. 
 
Ona jižní pevnina, již žádný mořeplavec ještě přesně neurčil, kterou však všichni touží 
objevit jako první, jeví se v 18. století jako nový ráj, úrodná oblast s tropickým podnebím, 
obývaná „šťastnými lidmi, kteří nepracují“. 
 
S vidinou takovéto požehnané země započaly přípravy první opravdové antarktické expedice 
Jamese Cooka – britského mořeplavce a objevitele, která se uskutečnila v letech 1768 – 1771. 
Tato expedice však existenci jižní země nedokázala. 
 
V letech 1772 – 1775 se koná další expedice pod vedením Jamese Cooka. 17. ledna 1773 je 
poprvé překročen polární kruh. Ani tato výprava však nepřinesla důkazy o existenci jižní 
země. 
 
Roku 1819 se vrhá do antarktického dobrodružství také car Alexandr I. a vypravuje 
Bellinghausenovu expedici (1819 – 1821). Ta uvidí r. 1820 jako první pevninu. 
 
 
V polovině 19. století (přesněji v letech 1838 – 1843) se na jih vydávají další expedice: 
 
- francouzská pod vedením námořního důstojníka Dumonta d´Urville 
- anglická v čele s Jemesem Clarkem Rossem 
- americká pod vedením Charlese Wilkese. 
 
Každá z nich objeví část pobřeží Antarktidy. 
 



ERNEST HENRY SHACKLETON 
 
Byl poručíkem na Discovery při první Scottově pokusu o dosažení 
jižního pólu, který začal 2. listopadu 1902. Skupinu tvořil 
kapitán Scott, dr. Wilson a poručík Ernest H. Shackleton. Pro 
nedostatek potravin jsou nuceni otočit se na 82°jižní šířky. 
Postupně celá skupina onemocní kurdějemi a jen se štěstím se 
jim návrat zdaří. Shackleton brzy po návratu do Anglie na jaře 
1903 zdolal svou nemoc a dal se do přípravy vlastní výpravy. 
Díky přednáškám a novinovým článkům získal značnou popularitu i 
finanční podporu. Většinu prostředků dodal jeho bohatý přítel 
William Beardmore. Jejich expediční loď Nimrod opusitla 1. 
ledna 1908 Nový Zéland a zamířili do Velrybí zátoky. Kvůli ledu 
však byli nuceni zřídit zimoviště u McMurdova průlivu. Cílem 
bylo dosažení jižního zeměpisného a magnetického pólu. Jedním 
z prvních úspěchů byl výstup na sopečný vrchol Erebus. Samotná 
výprava k pólu začala 29. října 1908 a pod Shackletonovým 
vedením se jí zúčastnili Marshall, Adams a Wild. 
22. listopadu dosahují místa, kde se musel Scott před 6 lety 
otočit. Cesta nebezpečným terénem je však postupně připraví o 
všechny 4 poníky, takže jsou nuceni táhnout saně sami. Vánoce 
oslaví na 85° j. š. v nadmořské výšce 2900 m, řídký vzduch a 
teplota kolem –40 °C ztěžuje dýchání a potravin zoufale ubývá. 
6. ldena je rozhodnuto. Dosáhli by pólu možná za 6 dní, ale 
potraviny se zmenšily natolik, že cesta na pól by znamenala 
jistou smrt. Dosáhli bodu 88°23´, pól leží pouhých 179 km před 
nimi. Zpáteční cesta Shackletonova točnového oddílu je 
nepřetržitý závod s hladem. Jsou sužováni úplavicí, omrzlinami 
a následky otravy zkaženým koňským masem. 4. března jsou 
konečně na pobřeží na palubě Nimroda. Shaackleton byl v Anglii 
přijat jako národní hrdina. Točnový pochod jeho oddílu znamenal 
127 dní cesty za vichřice a mrazů a přes 2825 km těžkým 
terénem. 



JAMES CLARK ROSS 
 
Cílem jeho výpravy bylo hlavně objevení jižního magnetického 
pólu. 
Ross byl specialistou na polární život. Nikdy předtím do 
jižních moří nevyrazil člověk zkušenější a povolanější, než on. 
Právě on byl člověkem, jež první stanul na severním magnetickém 
pólu. A zatím co ostatní se honili za mnoha cíli, jeho výprava 
se úzce specializovala právě na magnetický pól a další 
prozkoumání polárních oblastí. Ross organizoval celkem tři 
výpravy za polární kruh. 
První vyplula roku 1840 z Hobartu. Vyplula se dvěmi loděmi 
Errebus – podsvětí a Terror – Hrůza. Na Nový rok roku 1841 
přeplula výprava polární kruh a zastavila se na hranici 
plovoucí ledové tříště. 4. ledna zazněl povel a lodě se začaly 
prodírat k pólu. Už 9. ledna stanuly lodě opět na volném moři. 
Byly na 70° jižní šířky a 22. ledna padl Weddellův rekord a 
překročili 74°15´ j. š. 
28. 1. 1841 se před nimi objevily dvě sopky. Pojmenovali je po 
svých lodích. Vyšší činná 4000 metrů vysoká sopka se jmenuje 
Errebus a druhá, nižší, 3300 metrů vysoká Terror. Toho dne také 
stanuli nejdál, jak se kdo prozatím dostal, a to na 76°6´. Toho 
dne narazili na ledovou bariéru, která jim znemožnila další 
postup. Tato bariéra byla pojmenována po samotném Rossovi a 
moře před ní také. Pluli kolem ní, avšak dál se již nedostali a 
museli se vrátit. Právě při této výpravě přesně lokalizovali 
jižní magnetický pól a to na 75°15´ j. š. a 153°50´ v. d. 
Na Nový rok roku 1842, tedy o rok později se Ross vydal k pólu 
podruhé. Při této výpravě se dostává ještě dále, než minule, 
avšak jižní magnetický pól opět nedobyje. 
17. prosince 1842 začala poslední výprava Jamese C. Rosse do 
Antarktidy. tentokrát se vydal do Weddellova moře, kde 
všakneměl mnoho štěstí, a tak se 3. září 1843, tedy po 4 roky 
trvající plavbě, vrátil do domovského přístavu. 
Touto poslední výpravou skončila první éra objevování 
Antarktidy, kdy se lidé dostali za polární kruh, avšak na 
pevninu nevystoupili. 
Sir James Clark Ross – byl významným anglickým polárníkem a 
velmi se zasloužil o objevování a prozkoumání břehů Anarktidy. 
Jižního pólu však nikdy nedosáhl. 



ROBERT FALCON SCOTT 
 
Od dětství mu byly poskytnuty všechny možnosti, aby šel za svým 
cílem; ve službách anglického námořnictva podnikal výzkumné 
cesty, především v Antarktidě. Na lodi Discovery dosáhl v roce 
1903 nejjižnějšího bodu, kam do té doby lidská noha pronikla – 
82° jižní šířky. 
Od roku 1909 se Scott začíná soustavně připravovat na svou 
největší antarktickou cestu, s pevným rozhodnutím proniknout až 
k jižnímu pólu a získat sobě i Anglii prvenství jeho objevení. 
Svou expedici vybavil vším, nač lze pomyslet: zásobami potravin 
a paliva, dokonalou osobní a věcnou výbavou a četnými vědeckými 
zařízeními. Pro námořní úsek cesty zvolil osvědčenou 
velrybářskou loď Terra Nova (Nová země), pro dopravu po pevnině 
zvolil místo polárních psů, kterých vzal jen několik, skotské 
poníky a pak troje motorové saně, poslední vynález mladé 
automobilové techniky. 
Terra Nova vyplula v červnu 1910 a později se vylodila na 
Evansově mysu, aby zde postavila svůj základní tábor. Tam 
přezimovali a připravovali se na pochod k pólu. 
V listopadu r. 1911 nastupují pochod k točně. Je to bohužel až 
10 dní po Amundsenovi, s jehož výpravou tímto začíná boj o 
prvenství. Až do poslední chvíle pochodu kapitán Scott doufá že 
z dálky nespatří na pólu norskou vlajku. Jeho nejhorší obavy se 
však naplnily. 
Je 18. ledna 1912 a Scottova výprava se dovídá z Amundsenova 
dopisu, že jižní pól byl dobyt 15. prosince 1911, tedy že je 
Norové předběhli o necelé 4 týdny. Dosažení točny tedy oddíl 
nepovzbudilo, ale velmi sklíčilo. Zpáteční cestu dlouhou 800 
mil* nikdo z nich nepřežil. 
 
 
 
 
 
 
*námořní míle = 1852 metrů 
 



JAMES COOK /Džejms Kůk/ 
 
Byl to anglický důstojník, který objevil Austrálii. Jeho druhá 
objevitelská plavba byla namířena na jih – do Antarktidu! Byla 
to první státem financovaná výprava. Došlo k ní roku 1772, kdy 
anglická vláda vypravila zkušeného mořeplavce Jamese Cooka 
s dvěmi loděmi aby s konečnou platností rozřešil otázku, zda se 
na jihu vyskytuje nějaká pevnina, či neexistuje. Instrukce, 
které Cook od svých úředníků obdržel, mu určovaly ještě další 
badatelské úkoly (zeměpisné, astronomické, národopisné) a 
konečně měl podle ní „s cizími národy podle možnosti uzavřít 
pevné přátelství, darovat jim potřebné předměty a vůbec ukázat 
jim veškeré výhody styku s naší civilizací.“ Prostšími slovy 
řečeno to znamenalo zjistit a pokud možno i zajistit nové 
oblasti pro anglický obchod. 
Když se Cook po třech letech ze své cesty vrátil, zodpověděl 
otázku o existenci jižní pevniny (Terra Australis) záporně: 
„Provedl jsem plavbu kolem jižního moře ve vysokých šířkách, 
křižoval jsem po moři tak, že byla vyloučena možnost, abych 
nespatřil pevninu, když by tam byla... A tak si lichotím, že 
účel této mé cesty byl v každém ohledu dosažen, jižní polokoule 
byla důkladně prozkoumána a byl učiněn konec pátrání po jižní 
pevnině, která po dvě století poutala pozornost námořních 
velmocí a byla zamilovanou teorií zeměpisců všech časů.“ 
Přes tento omyl vykonal Cook velký čin i v tomto případě – 
obeplul kolem dokola jižní pól v kruhu tak těsném, jak daleko 
se dosud žádný mořeplavec neodvážil. Dráha Cookovy lodi 
probíhala přibližně podél jižního polárního kruhu, který však 
několikrát překročila, nejdále až na 70°jižní šířky, tedy blíže 
k pólu, než se kdy ocitl nějaký smrtelník před Cookem. Cook 
prohlásil: „Dál, než jsem já pronikl, se nikdy nikdo neodváží a 
končiny kolem jižního pólu zůstanou navždy neobjeveny a 
neprozkoumány.“ 
 
 



ROALD AMUNDSEN 
 
Narodil se roku 1872 v Norsku, ale záhy po narození se rodina 
přestěhovala do Oslo. Kvůli své matce zapíral svůj životní sen, 
který se v něm probudil již v mládí. Po smrti své matky se 
snaží rychle získat zkušenosti mořeplavce, slouží na lodích a 
roku 1903 koná svou první výzkumnou polární výpravu na sever, 
při níž objevil „Severní průjezd“ a jako první jím proplul. 
Tento výkon byl AMundsenovi jen zkušebním stupněm na cestě za 
jeho celoživotním cílem: DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU! A právě tento 
sen začal později proměňovat v praktický plán. 
Roku 1909 však Amundsena zastihne zpráva, že právě na severní 
točně vztyčil Robert E. Peary vlajku USA. Co nyní zbývalo? 
Jedině jižní točna zůstávala dosud neobjevena! Ale tady nebylo 
radno odkládat – Scott byl již na cestě za stejným cílem. Jeho 
loď Fram je odborně vybavena – byť s nepoměrně menšími 
prostředky, než Scottova Terra Nova (Nová země). Vedle 
speciálně upravených saní bere Amundsen s sebou přes 100 
polárních psů. Když Fram 7. června 1910 vypluje, nikdo ve světě 
neví, že Amundsen zatím změnil úmysl. Teprve z první zastávky 
ohlásí Amundsen své posádce nový cíl: JIŽNÍ PÓL! A tady také 
odesílá telegram Scottovi, kde mu poctivě oznamuje svůj úmysl. 
14. ledna 1911 zakotví Fram ve Velrybí zátoce a rozhodne se tu 
přezimovat. Amundsen spoléhá na osvědčené psí spřežení. Na 
rozdíl od Scotta počítá Amundsen po celou cestu tam i zpátky se 
psy. Pro lidi i psy bylo počasí snesitelné. Pro Scottovy poníky 
byl mráz však příliš velký. 
15. prosince 1911dosáhl Amundsen jižní točny. Polárníci se na 
točně zdrželi 36 hodin. 18. prosince 1911 se Amundsen se svými 
druhy vydali na zpáteční cestu. 
 



První večer jsme v táborové jídelně (neb pršelo a táborák nebyl možný) přečetli úvodní 
motivaci (viz příloha 2) a pro dokreslení atmosféry sehráli vedoucí  
první dějství divadelní hry Dobytí severního pólu od Járy Cimrmana. 
 
 
 
 
 
 
 

Vojta coby potah, povoz, 
primitiv Varel Frištenský.  
Role se zhostil opravdu skvěle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ostatní členové české polární expedice na severní pól. 

Zleva: náčelník Karel Němec (Máňa), lékárník Vojtěch Šofr (Atina), 
pomocný učitel Václav Poustka (Martin). 



ANTARKTIDA 
 
 
„Co vede muže k tomu, že se vracejí znovu a znovu do Antarktidy, až 
tu nakonec umírají... Je to nákaza, která prosakuje do krve 
objevitele. Nikdo ještě nevyrobil dokonalý lék proti této chorobě. 
Neboť vzrušení, které poskytuje pohled na něco, co nikdo předtím 
nespatřil, je zážitkem, jaký zná jen objevitel.“ 
 
Když se evropským mořeplavcům podařilo dosáhnout jižních cípů 
Afriky a Ameriky, už tehdy je začala znepokojovat otázky, co se 
nachází ještě jižněji, tam, kde ovzduší je čím dál drsnější a 
chladnější a kde lodi potkávají plovoucí ledové kry. Až ze 
starověku doznívala pověst, že tam kdesi na chladném jihu se 
rozkládá neznámá pevnina, kterou dosud nikdy nikdo neviděl. 
Antarktida se stala dalším lákavým cílem podnikavých dobrodruhů, 
zvídavých učenců a ctižádostivých zkušených plavců. 
 
K první takové státem financované výpravě do neznámého chladného 
jihu došlo r. 1772, kdy anglická vláda vypravila zkušeného 
mořeplavce Jamese Cooka s dvěma loděmi, aby s konečnou platností 
rozřešil otázku, zda se na jihu nachází nějaká pevnina či zda 
neexistuje. Instrukce, které Cook od královských úředníků obdržel, 
určovala mu přitom další badatelské úkoly (zeměpisné, astronomické, 
národopisné), a konečně měl podle ní „s cizími národy podle 
možnosti uzavřít pevné přátelství, darovat jim potřebné předměty a 
vůbec ukázat jim veškeré výhody styku s naší civilizací“ – 
prostšími slovy řečeno to znamenalo zjistit a pokud možno i 
zajistit nové oblasti pro anglický obchod. Byla to druhá ze tří 
velkých Cookových objevných cest a nás z ní v této souvislosti 
zajímá právě jen její hlavní poslání: Existuje vůbec bájeslovná 
jižní země? Pevnina, která bys e rozkládala v oblasti jižního pólu? 
Když se Cook po třech letech ze své výzkumné plavby vrátil, 
zodpověděl tuto otázku záporně: 
„Provedl jsem plavbu kolem jižního moře ve vysokých šířkách, 
křižoval jsem po moři tak, že byla vyloučena možnosti, abych 
nespatřil pevninu, když by tam byla... A tak si lichotím, že účel 
mé cesty byl v každém ohledu dosažen, jižní polokoule byla důkladně 
prozkoumána a byl učiněn konec pátrání po jižní pevnině, která po 
dvě století poutala pozornost námořních velmocí a byla zamilovanou 
teorií zeměpisců všech časů.“ Přes tento omyl vykonal Cook veliký 
čin, i v tomto případě: Obeplul kolem dokola jižní pól v kruhu tak 
těsném, jak daleko se dosud žádný mořeplavec neodvážil. Dráha 
Cookovy lodi probíhala přibližně podél jižního polárního kruhu, 
který však několikrát překročila, nejdále až na 70. stupeň jižní 
šířky, tedy blíže k pólu, než se kdy ocitl nějaký smrtelník před 
Cookem. Ale nad tuto hranici dál spatřoval Cook a jeho námořníci 
jen kry a ledové plochy se zasněženými pláněmi a zase do ostrých 
hrotů nakupené ledové skály. „Pokusit se o další pronikání touto 
ledovou spoustou je spojeno s takovým nebezpečím, že neváhám – já, 
Cook – bezostyšně prohlásit: Dál, než jsem já pronikl, se nikdy 
nikdo neodváží a končiny kolem jižního pólu zůstanou provždy 
neobjeveny a neprozkoumány.“ 
 
Provždy? Neuplynulo od té doby ani padesát let a z ruského přístavu 
Kronštadtu vyplula korveta Vostok, provázená další lodí nákladní, 
s cílem – jižní pól. Výpravě velel ruský kapitán Bellingshausen, 
carská vláda jej vybrala nejen pro jeho osobní vlastnosti, nýbrž i 



proto, že se v letech 1803 – 1806 účastnil prvního obeplutí 
zeměkoule ruskými loďmi pod velením admirála Krusenšterna. 
 
Bellingshausenova plavba, která obkroužila jižní pól prstencem 
ještě užším, než byla dráha lodi Cookovy, se stala památnou tím, že 
první objevila na jižním pólu – pevnou zemi! Tedy již nejen sněžné 
pláně a ledové hory, nýbrž skutečnou novou pevninu.“17. ledna 
r. 1821 o 11. hodině dopolední,“ zapsal Bellingshausen do svého 
lodního deníku, „Spatřili jsme zemi! Vysoký skalní hrot se tyčil 
před námi severním směrem, oddělený nižšími místy od dalších hor. 
Byl právě nádherný den, tak jasný, že jsme takový po celou dobu 
naší plavby dosud nezažili... Označuji tento objev nikoli jako 
ostrov, nýbrž jako pevninu, protože jsme viděli holé vrcholky bez 
sněhu ještě mnohem dále v pozadí, takže je zcela odůvodněný 
předpoklad, že se odtud rozprostírá dále na jih rozlehlá země, 
pravděpodobně mnohem dál, než kam můžeme dohlédnout, i když je 
z největší části pokryta ledem a sněhem... Blíže jsme nemohli 
k této zemi proniknout pro množství ledových ker.“ Nově objevenou 
zemi nazval Bellingshausen zemí Alexandra I., jménem ruského cara, 
z jehož rozkazu byla tato polární expedice vypravena. 
 
Od té doby již pokusy o proniknutí do tajemství jižního pólu 
neustaly. A neodradilo od nich ani druhé Cookovo proroctví, když 
tvrdil, že nehostinná Antarktida nikdy nemůže nikomu přinést užitek 
– ani vědě, ani obchodu. Teď naopak se o poslední neprobádanou část 
zeměkoule začaly zajímat vedle států a vědeckých společností čím 
dál tím hojněji společnosti obchodní, především ty, které se 
obíraly zpracováním polárních úlovků, tuleňů a velryb. A tak 
z mnoha a z nejrůznějších pramenů vyvěral nový a stále 
intenzivnější zájem o nejjižnější pevninu, o jejíž povaze bylo 
dosud mnoho nejasností, např. jde-li vskutku o souvislý kontinent, 
či jenom o seskupení větších a menších ostrovů a podobně. Přitom 
začala vystupovat do popředí otázka – kdo první stane na jižním 
pólu? 
 
Je řada jmen, která by bylo nyní možno vypočítat, jmen mužů, kteří 
čím dál tím hlouběji pronikali za jižní polární kruh a krok za 
krokem, stupeň za stupněm se přibližovali k pólu. Uveďme aspoň 
jednoho za všechny, Ernesta Shackletona. tento anglický polárník, 
rodem Irčan, dospěl ještě se třemi druhy až za 88. stupeň jižní 
šířky. (Přesněji na 88. stupeň a 23. minutu, zbývalo tedy překonat 
1 stupeň a 37 minut.) Bylo to 9. ledna 1909, kdy si Shackleton 
zapsal do svého deníku: „Zbývá jen 180 km a vítězství je naše... 
Jistě by bylo možno pólu dosáhnout – ale nikdo z nás by se pak domů 
nevrátil.“ Vědom si odpovědnosti především za své druhy, dal téhož 
dne rozkaz k cestě zpátky. A tak měly uplynout ještě dva roky, než 
se jižní pól konečně dočkal svého objevitele. Došlo k tomu za 
okolností nesmírně dramatických, kdy o dosažení téhož cíle závodili 
tehdy dva nejzkušenější polárníci, Angličan Scott a Nor Amundsen. 



Celotáborová hra rozdělena do etap. 
 
1. etapa – shánění prostředků na cestu k jižnímu pólu 
 
Motivace 
 
Dne 1. června roku 1910 vyplula z Londýna expediční loď Terra Nova s britskou jihopolární 
výpravou vedenou kapitánem Scottem. Výpravu tvořilo 65 mužů. Důstojníci – např. vojenský lékař, 
poručík námořní pěchoty, poručík záchranné služby, dále důležitý vědecký štáb, ve kterém byli 
geologové, zoologové, fyzikové, meteorologové, fotograf i odborník pro tažné psy. Na lodi je ještě 
mužstvo a lodní posádka, ke které patří např. topiči, kuchaři, námořníci, strojníci, vozkové, psovodi a 
také navigátor. Několik týdnů před vyplutím proběhlo v takovém chvatu, že i kapitán lodi Scott 
zanedbával deník, který později jen zpětně dopisuje. Bylo potřeba udělat mnoho prací. Celý náklad se 
musí důkladně prohlédnout, roztřídit, zapsat a důmyslně uskladnit tak, aby bylo vyšetřeno co nejvíce 
místa. Na lodi to vypadalo jako v mraveništi. Lodní důstojníci a mužstvo se skupinou dokařů pilně 
nakládali. Jiní lidé budovali stání pro koně, ucpávali koudelí paluby a zabezpečovali palubní kajuty. 
Strojníci a topiči prohlíželi stroje, vědci zařizovali laboratoře, kuchaři uklízeli v kuchyni a tak dále – 
všude se pilně pracovalo. 
Náklad byl rozdělen do několika skladišť. V hlavním skladišti jsou veškeré potraviny a část 
rozebraných chat, na hlavní palubě je úsporně složený zbytek dřeva na chaty, motorové sáně, vědecké 
přístroje a vědecká zařízení větších rozměrů, v příďovém podpalubí jsou stáje pro 15 poníků a úzký 
nepravidelný prostor před stájemi je plný píce. Uvnitř lodě je i chladírna, kde je vtěsnáno maso z 200 
kusů skopového a 10 kusů  hovězího dobytka, 3 tuny ledu a dokonce i několik beden brzlíku a 
ledvinek. Maso skladují ve vrstvách oddělených od sebe prkny, což by jim měli zajistit čerstvé 
skopové po celou zimu. 
V hlavním nákladovém prostoru jsou i troje motorové saně před nimi je pyramida sudů s benzínem, 
parafínem a lihem, plus další balíky píce pro poníky. Do hlavního skladiště a do zvláštního bednění se 
jim podařilo vměstnat 500 tun uhlí. Takový náklad je pěkně těžký a člověku je při pomyšlení na něj 
pochopitelně úzko. Všechno je ale pečlivě upevněné. 
Dojem zmatku na palubě dovršuje 40 psů přivázaných ke vzpěrám a zástrčkám na chladírně. 
K nákladu patří ještě krmivo pro poníky a pro psy. Pro poníky seno a píce, pro psy psí suchary, 
později budou krmeni tulením masem. Některá ze zvířat cestu k pobřeží Antarktidy nepřižijí, těžce 
nesou houpání lodě a neustálé změny počasí, námaha jim ubírá na váze a zhoršuje jejich kondici. Psi 
na palubě jsou pochopitelně přivázáni a nemají to právě nejlehčí.. Snášet houpání  lodi ze strany na 
stranu, den po dni a po celé týdny je pro zvířata hroznou zkouškou. Navíc když zesílí vítr, moře se 
prudc e zvedá a přívaly vody zalévají palubu a protékají dolů. Moře se valí přes zábradlí, občas 
některého psa těžká vlna málem odnese, zachrání ho jen řetěz a i ten často zapříčiní jeho uškrcení. 
Vichřice si vynucuje daň, ale když se výprava dokáže vypořádat s vodou bude všechno v pořádku. 
 
Úkol 
Jak je vidět z ukázky, taková polární expedice vyžaduje velké přípravy a značné materiální 
zabezpečení. Vaším úkolem je proto dojít do osady vyznačené na mapě a zde získat: 
- 1 kg pšenice pro poníky 
- zásobu vitamínu C proti kurdějím v podobě nějakého ovoce. 
Dále zde najdi nejjižněji položené stavení a zapiš jeho číslo popisné. 
Vzhledem k tomu, že nastala polární bouře, musíš celou trasu projít v zimních doplňcích (šála, čepice, 
rukavice), které z důvodu možných omrzlin nesmíš v žádném případě sundavat. Lyže a sáně jsou další 
samozřejmou součástí výpravy. 



2. etapa – cesta mezi krami 
 
Motivace 
 
Vyplutí lodí bývá velkou událostí. Oznamuje se předem kdy a od jakého nábřeží se loď odpoutá a tam 
se potom shromáždí davy lidí. Loď doprovází množství malých člunů daleko na moře. Potom na širém 
moři se už každý plně věnuje své práci. Loď lehce klouže vodou, palivo ubývá a denně za sebou 
nechávají kolem 100 mil (námořní míle = 1852 m). Někdy vítr zesílí, moře je neklidné a silné houpání 
znemožňuje spánek posádce a ztrpčuje život poníkům a psům na palubě. Očekává-li se špatné počasí, 
zůstává vzhůru v noci směna dobrovolníků, kteří ochotně přikládají ruce k dílu bez ohledu na 
nebezpečí a nepohodlí – jedni jsou připraveni zasáhnout v případě potíží s poníky a psy, jiní při 
napínání a skasávání plachet, další obstarávají přepravu uhlí z paluby do kotelny atd. Čím více na jih se 
výprava dostává, tím je i chladnější ovzduší, tím jsou častější změny větru ve vichřici, které loď často 
strhávají o několik stupňů z kurzu. Postup je velmi zpomalen. Přímo na jih se musejí doslova probíjet. 
Kolem lodi je množství ptáků, buřňáci, chaluhy, albatrosi, doprovod dělají delfíni, občas jsou vidět i 
modré velryby, které se všeobecně považují za největší savce, jací kdy žili.  
Na obzoru se už objevují první plovoucí ledovce a souvislý kerný led. V takovém ledovém poli jsou 
však i otevřené plochy bez ledových ker, které se lodě snaží co nejlépe využít k rychlejší plavbě stále 
na jih. Čím dále k jihu, tím jsou ledové pásy širší a plovoucí ledovce častější. Jsou omšele rozeklané a 
mají fantastické tvary. Obloha tu bývá také nádherná, pokrývají ji mračna všech druhů a ve všech 
odstínech, občas se v mracích objeví slunce a ozáří část ledového pole, strmá plovoucí ledovec nebo 
kousek modrého moře. Loď se prodírá ledovou tříští a když led zhoustne, musí se zastavit a počkat 
třeba i několik dní, až se cesta uvolní. Při takové přestávce posádka nabírá pitnou vodu z povrchu ker, 
provádí měření hloubky, mapuje oblasti, jimiž propluli a také lyžují na svazích ker. Ledová pole se 
samozřejmě pohybují, trhají a vrásní, prodírají se jimi tisíce ledovců, které vytvářejí nakupeniny a led 
opět zamrzá a vytváří nová, slabší pole. Loď plovoucí ledovým polem se musí krami buď prodírat, 
odsouvat je stranou nebo je obeplouvat, protože kry dlouhé dvě stě nebo i tři sta metrů odsunout 
nedokáže. Zda loď může proplout či ne závisí na tloušťce a povaze ledu, velikosti ker,  na tom, jak 
jsou u sebe a i na síle lodi. Na hustotu nakupení ker má velký vliv i vítr, který se chvíli co chvíli mění a 
způsobuje tak nemožnost odhadnout situaci pro příští dny. Když se člověk podívá na pusté pláně 
kerného  ledu, netuší jak bohatý život existuje bezprostředně pod jeho povrchem. Síť mořských řas 
dokazuje, že je tu mnohem bohatší flóra než v mořích mírného či tropického pásma. Řasy jsou 
potravou pro korýše a ti pro spoustu větších i menších živočichů – tuleňů, tučňáků a různých druhů 
buřňáků a nespočetného množství ryb.  
 
Úkoly 
Jednalo se o závod jednotlivců po vyfáborkované trati, kdy cestou byly 4 živé kontroly: 
- výprava bloudí v mlze a ztratila orientaci: 
 urči bez použití buzoly jih  (hodnotí se přesnost) 
 pro další pokračování v cestě najdi v pytli plném peří schovanou  buzolu 
- loď uvízla v ledové tříšti, je třeba zdokonalovat se v lyžování 
 běh na lyžích po vyznačeném úseku 
- tvým úkolem je ulovit tučňáka 
 hod na vytyčený cíl (hodnotí se počet zásahů) 
- je noc, loď se porouchala, nezbývá než dojít po tmě do kotelny a závadu odstranit 

se zavázanýma očima dojít po nataženém provázku na určené místo a zde identifikovat 
předmět, který závadu způsobil (použili jsme staré lyžařské brýle bez  skel, ne všichni polárníci 
je identifikovali správně) 

 



Kromě živých kontrol čekala na závodníky ještě další nebezpečí v podobě ker. Cestou bylo proto 
třeba dávat co největší pozor a vše si dobře prohlížet. Na trase byly umístěny kartičky velikosti C6 s 
jednoduchými obrázky. Úkolem bylo jich co nejvíc zaznamenat na startovní kartu. 



A aby to nebylo tak jednoduché a polárníci nám na trati neomrzli, celá soutěž probíhala ve 
speciálním polárním vybavení (tzv. atombordelech).  
 
Tato etapa se uskutečnila přesně v době, kdy nám přijeli opravovat příjezdovou cestu. Chlapi - 
silničáři, poté, co kolem nich proběhl asi dvacátý člověk v tomto nezvyklém ustrojení, nabyli 
přesvědčení, že tu máme odtučňovací tábor. Marně jsme jim vysvětlovali, že se snažíme dosáhnout 
jižního pólu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jirka i přes náročnost tratě stačí ještě 
pózovat pro kameru. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lucka a kopy na cíl.  
 
 



3. etapa - budování základního tábora 
 
Motivace 
V podvečer, když se zvednou mračna, byly v dálce zřetelně vidět hory a staly se tak význačným 
orientačním bodem pro loď. Při vyjasnění je vzduch nesmírně průzračný a proto je možné pevninu 
spatřit i když je až sto padesát mil daleko. Také hloubka moře s přibližující se zemí klesá. Avšak k 
hladkému přistání je zapotřebí také dobré počasí - lehký vítr, žádné vlnobití. Nejprve se k pevnině 
vydala  část posádky ve člunu, veslovali podél rozmanitých útesů a hledali vhodné místo k vylodění. 
Rozsáhlá mělčina je ideálním kotvištěm, těžko však lze nelézt takové pobřeží, do něhož neustále 
nebije příboj. To by pak trvalo týdny, než by posádka vylodila nejnutnější zásoby  a bůhvíjak by se 
dostali na břeh poníci a motorové saně. Místo, kde má skupina přezimovat, by mělo být celkově 
příhodné – dostatek místa pro chaty, dostatek ledu na pitnou vodu, sníh pro zvířata, svahy na lyžování 
a mohutné pásy skal na procházky. Místo, které našli, odpovídalo těmto požadavkům. v blízkosti pak 
byly ještě hnízdiště tučňáků, dobrý terén pro biologické výzkumy a především snadný přístup k 
jižnímu traktu. Začalo vyloďování. Nejdříve se na ledě ocitly motorové saně, po nich přišli na řadu 
poníci, kteří jsou hubení a naprosto vyčerpaní. Psi byli hned po vyvedení z lodi zapřaženi do lehkých 
postrojů, aby v nich mohli volně pobíhat. Značnou část zásob dopravují na břeh motorové saně. Také 
se postupně vyloďuje chata, převáží se všechno stavební dříví a nářadí, veškerý benzín, parafín, 
nejrůznější oleje a krmivo pro poníky a pro psy. Poníci i psi jsou využíváni pro uspíšení přepravy, 
vyloďují se také vědecké přístroje. Chata kvapem roste, měla by být pohodlná, protože dutá izolační 
stěna byla vyplněna suchými mořskými řasami, zašitými do pytloviny a kromě toho byla okolo stavení 
navršena veškerá píce pro poníky. Vedle rozlehlé chaty dobře izolované proti zimě byly postaveny 
přístavby pro stáje poníků, skladiště,  fotokomora a meteorologický kout. Zde bude výprava 
přezimovat a čekat, kdy teplota stoupne natolik, aby nebránila pochodu k pólu.  
 
Úkol 
Úkolem je zbudovat si základní tábor, umístit si zde veškeré své zásoby a ty dobře ohlídat proti 
případným vetřelcům. Dále je nutné zajistit si ještě další zdroje potravy. Jedná se o noční hru, pravidla 
viz. příloha Na lovu zimních zásob 
                                                                                                                                                                         



Na lovu zimních zásob 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Jak ukázaly výsledky předchozích polárních expedic, v ne 
bližším okolí se nenachází dostatek živočichů vhodných k lovu a 
následnému zpracování na potraviny pro již blížící se polární 
noc. Proto je vaším úkolem zabrousit i do lovišť ostatních pol. 
expedic, jejichž základní tábory máte zakresleny na mapě, a 
opatřit si je lovem v okolí jejich táborů. 
 
V přiložené obálce máte svá zvířata, která umístněte v okruhu 
15 m, ne však méně než 5 m od vašeho tábora, a to na stromy 
max. do výše 2 m. Na každém stromě smí být pouze 1 kartička. 
Tyto si dobře střežte před ostatními hladovými expedicemi. 
Ani tyto vám však nestačí pro klidné přečkání dlouhé zimy a je 
proto nezbytně nutné opatřit si další zásoby. Vaším úkolem je 
nepozorovaně se přiblížit k některému ze základních táborů 
sousedních pol. výprav a ulovit jejich zvířata. Bez těchto 
nových zásob se vám nepodaří přežít dlouhou zimu. 
 
Situace, které mohou nastat: 
1. Člen cizí polární výpravy brání svá zvířata a nechce vám je 
vydat. Stává se z něj váš nepřítel. Buďto přežijete zimu vy, 
nebo on. Zneškodnění nepřítele proběhne tak, že se jej současně 
dotknou 2 členové vašeho družstva. Neplatí dva doteky po sobě, 
tj. když se jednou vytrhne, utíká a cestou se ho dotkne druhý. 
Takto zneškodněný nepřítel se stává vaším zajatcem. 
 
2. Chytneš-li nepřítele sám, smíš jej držet max. 20 sekund 
/odhadem, počítáte oba nahlas/. Nepřijde-li v průběhu této doby 
žádný další polárník, ať z té či oné strany, musíte se navzájem 
pustit. 
 
3. Poté, co zajmeš nepřítele, ještě není vyhráno. Musíš jej 
dopravit do bezpečí, tj. do svého vlastního tábora. Zajatec se 
nesmí vzpouzet a musí jít s tebou. Ve svém vlastním táboře mu 
zuješ boty. 
POZOR: boty zouvat až v táboře a ne v lese. Tím pádem je 
zajatec mrtvý. Mrtvý zajatec = bosý zajatec. 
 
4. Cestou do ležení, kdy zajatec je ještě obutý, má pořád šanci 
se zachránit – můžou ho osvobodit dva polárníci z jeho tábora, 
kteří současným dotykem zajmou nepřátelského polárníka, který 
ho vede. 
 



 
5. Pokud jsi ve vlastním táboře, jsi nedotknutelný. Stačí se 
držet provazu ohraničujícího váš tábor. 
 
6. Každá expedice může ulovit pouze 2 barevná zvířata z okolí 
každého tábora mladších výprav a libovolné množství zvěře /bílé 
kartičky/ z okolí konkurenčního tábora. 
 
Veškeré pakty, spojenectví a spolupráce mezi jednotlivými 
expedicemi jsou zakázány. Budou se provádět přísné kontroly. 
V případě porušení budou provinění diskvalifikováni. 
 
Začátek hry je v 3.00 hod., na tábory mladších výprav /barevné 
kartičky/ můžete útočit až od 4.00 hod. 
 
Konec celé hry je v 5.30, do 6.00 se všichni přesunete do 
tábora. 
 
 



4. etapa - budování zásobovacích stanic 
 
Motivace 
Na závětrném, dobře chráněném místě, kde si výprava zřídila svůj pozemní tábor, expedice tedy 
přezimuje a bude čekat, až teplota stoupne natolik, aby nebránila pochodu k pólu. Tohoto období se 
využije k důkladným přípravám. Hlavním úkolem teď je zřídit v určitých vzdálenostech řadu skladišť, 
kterých bude použito jak při cestě, pólu, tak při návratu. řetězec zásobovacích stanic je rozdělen 
přibližně na 20 km úseky a jednotlivá skladiště jsou spojeny hustým řetězem věžiček postavených z 
ledu, s vlajkou, prknem nebo dokonce se sušenou treskou na vrcholu, to když zásoba vlajek a prken 
došla (všechny tresky přijdou na zpáteční cestě k chuti). Tyto věže jsou vybudovány každý kilometr 
cesty. Náklad dopravený do každého skladu obsahuje několik desítek balíků lisované píce pro poníky, 
několik beden psích sucharů, několik pytlů ovsa a další věci jako výstroj, stany a potraviny pro členy 
výpravy. Tento těžký náklad táhnou obvykle psí spřežení a poníci. Poníci  mají tu nevýhodu, že jejich 
váha způsobuje boření  do sněhu.  Cesta je pak pro ně vyčerpávající a jsou velmi unavení. Poníci 
nejsou zvířata zvyklá polárním podmínkám a postup s nimi je pomalý a náročný. Při samotné cestě na 
pól bude proto nejlepší spolehnout se na osvědčené psí spřežení, které poslouží vedle své tažné síly i 
svým masem jak lidem, tak zbývajícím čtyřnohým druhům.  
V chatovém táboře se mezitím každý věnuje nějaké činnosti. Vědečtí pracovníci provádějí neustálá 
meteorologická  a magnetická měření, hledají souvislosti tohoto místa s elektřinou či radioaktivitou, 
pečlivě se vyměřuje okolí a vznikají spolehlivé mapy. V přírodovědecké laboratoři se zkoumají formy 
života v této oblasti, nikdo tedy nezahálí a nikdo se o to ani nesnaží.  
To vše tedy v měsících čekání, kdy slunce je jen vzpomínkou . Bude to trvat měsíce, než zima přejde a 
teploty se vyšplhají z nynějších 60°C pod nulou na snesitelných stupňů 20.  
 
Úkol 
Cílem této etapy je vybudovat si zásobovací stanice, aby výprava byla schopna přežít jak cestu k pólu, 
tak především cestu zpět. Každé družstvo mělo za úkol vyrobit si saně (k dispozici dostali nářadí a cca 
4 m provázku). Na tyto saně pak naložili náklad, který tvořila připravená polena a  kromě toho si 
každá skupina mohla vzít ještě libovolný počet batohů a tašek, ve kterých přepravovala potřebný 
materiál.  
 
Na startu. Některé sáně, ač esteticky vypadaly velice hezky, však bohužel vydržely jen několik desítek 
metrů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Etapa byla rozdělena do 4 částí: 
 
1. Start probíhal v táboře, odkud byla fáborky značená  trasa. Celé družstvo ji muselo absolvovat 
společně spolu s daným nákladem. Poté, co se polárníci vrátili zpět do tábora, čekaly na ně další 
překážky v podobě provazových žebříků, přes které museli dopravit jak sami sebe, tak i celý náklad. 
 
2. Velmi důležité je také řádné zbudování zásobovací stanice. Úkolem bylo co nejrychleji postavit 
stan. 
 
3. Na stavbu stanů hned v zápětí následovala další část. Expedici zastihla silná bouře, není vidět na 
krok. Všem členům se tedy zavážou oči, pouze jeden z nich vidí a naviguje skupinu správným 
směrem. Veškeré zásoby si polárníci berou s sebou. Tato část je zakončena na skalách, kde je úkolem 
družiny vytáhnou veškeré své zásoby materiálu na laně až na vrchol. Zde se stopuje čas, a to jakmile 
je všechen náklad i všichni členové výpravy nahoře.  
 
4. Poslední část spočívá v určení toho družstva, které přineslo nejvíce zásob (všechny batohy 
zvážíme). Stanovíme pak pořadí podle času i podle váhy nákladu a z celkového součtu  určíme vítěze 
celé etapy.  
 
Hra je poměrně fyzicky náročná. 
 

 



5. etapa - cesta na pól aneb celodenní výlet 
 
spojená s vědeckým bádáním a výzkumem. Jedná se o celodenní výlet družstev s plněním zadaných 
úkolů viz. příloha Vážení polárníci 
 

Příprava na odchod z tábora. Starší kategorie odcházela již večer, mladší táborníky jsme vzbudili  
okolo 5 hodiny. Jak je naším dobrým zvykem, obrali jsme je o veškeré nepotřebné věci jako jídlo, 
peníze, baterky, náhradní oblečení apod.  
 

Jak je vidět, vůbec jim to nevadilo.  
 

 
 

 



Vážení polárníci, 
 
čeká vás poslední a nejdůležitější část vaší expedice. Poslední úsek 
mezi vaší dnešní zeměpisnou polohou a pólem bude vyplněn pozorováním, 
měřením a výzkumem. Jste první, kteří mají příležitost zjistit 
odpovědi na otázky, které si před vámi kladlo mnoho vědců, snílků a 
fantastů. 
 
Co vás tedy čeká: 
 
Vaším úkolem je dosáhnout cíle vyznačeného na mapě v časovém limitu 
/včetně zpáteční cesty/ do 16. 7. 98, 17 hodin – ne dříve, ne později. 
Jelikož vám již došly veškeré zásoby potravin a na zásobovací stanici 
narazíte až po vykonání zpáteční cesty, musíte tento úsek zdolat bez 
přísunu další energie, nebo si tento musíte opatřit lovem či jiným 
čistým a legálním způsobem. 
 
Vaše výzkumné úkoly a otázky, na které musíte najít odpověď jsou: 
 
1. Co jsou to zastrugy? 
2. Kdy stanul Robert Scott a kdy Roald Amundsen na jižním pólu? 
3. Jak se jmenovala Scottova expediční loď a jak Amundsenova? 
4. Co je to blizard? 
5. Kolik měří námořní míle, kolik sáh a co je to uzel? 
6. Jaký je nejvyšší bod Antarktidy, kolik měří a jaká je průměrná 

nadmořská výška Antarktidy? 
7. Jaká je min. teplota naměřená dosud na Antarktidě a kdy to bylo? 
8. Co je to skorbut, jak se projevuje a čím je způsoben? 
9. Jakou rozlohu má Antarktida? 
10. Co je to sextant a k čemu slouží? 
 
Odpovědi na tyto otázky můžete získávat buď ve své hlavě, měřením či 
praktickým prozkoumáním, na stránkách odborné literatury, v knihovnách 
veřejných či soukromých u domorodých obyvatel. 
 
Dalším vaším úkolem je prověřit informovanost veřejnosti o polárních 
expedicích.  
 
Postupujte takto: 

1. Podejte informace o vaší expedici, odkud pocházíte, kam a za 
jakým posláním míříte. 

2. Zeptejte se domorodců, kdo jako první stanul na jižním pólu a ve 
kterém roce to bylo. 

3. Svá zjištění statisticky zpracujte a po návratu informujte své 
vedení. 

 
Mnoho zdaru, šťastnou cestu a co nejméně omrzlin na vaší cestě 

přeje 
 
 
 

vedení základny 
 



 
6. etapa - dobytí jižního pólu 
 
Motivace 
Je listopad, letní slunovrat pryč a denní teploty téměř ideální - kolem 22 stupňů pod nulou. 
Optimismus expedice roste a výprava vyráží k veliké cestě. Pro lidi a psi je počasí snesitelné, pro 
poníky je mráz ale ještě příliš velký. Skupina se postupně zmenšuje odesíláním menších skupin zpět 
tak, jak bylo propočítáno spotřebovávání zásob. Hned v prvních dnech se ale dostavují obtíže, se 
kterými se nepočítalo: poníky velmi unavuje sníh a led, po kterém musejí šlapat a motorové saně mají 
časté poruchy. Patrně nejsou přizpůsobeny pro zdejší podnebí. Ale i poníci se záhy ukazují špatně  
způsobilými pro zdejší drsné životní podmínky. Jsou vyčerpaní, sužovaní různými onemocněními a 
neschopní jít dále, proto musí být postupně postříleni.  Poražení poníci slouží pak za potravu psímu 
spřežení a lidem. Také motorový  oddíl je pro poruchovost vrácen zpátky. Počasí se mění ze dne na 
den – někdy je tak hrozné počasí se sněhem a větrnými orkány, že se družina musí utábořit a nečinně 
vyčkávat. A bouře nedovoluje vyjít ze stanu ani druhý, ani čtvrtý den. To vše se opakuje stále dokola. 
Výprava se odhodlaně rve s nepředvídatelnými okolnostmi, polárníci vystupují a slézají obrovské 
ledovce, překonávají rozsáhlé plošiny, bariéry a horská pásma. Měřící přístroje ukazují, že jižní pól je 
již blízko.  
Toho večera byla v jejich stanu nálada jako v předvečer svátku. Bylo vidět, že se chystá něco 
velikého. Ráno, byly to necelé dva měsíce po opuštění chatového tábora, je přivítalo nádherné počasí, 
jako stvořené pro pochod k pólu. Snídaně byla spěšnější než obvykle i ze stanů vyrazili trochu rychleji. 
Kolem poledne dosáhli 89 stupňů a 53 minut jižní šířky a připravili se zdolat zbytek již v nepřetržitém 
pochodu. Kolem třetí hodiny odpoledne zaznělo z  úst všech členů skupiny téměř současně:“Stát!“. 
Pečlivě sledovali měřící přístroje a nyní se podle jejich údajů zastavili. Cíl byl dosažen, pouť skončila. 
Dosáhli pólu. Sestoupili se dohromady a navzájem si blahopřáli. Měli všechny důvody pociťovat 
upřímnou úctu, každý ke svým druhům, pro všechno, co bylo vykonáno. Pak přistoupili k největšímu 
a nejslavnostnějšímu okamžiku celé cesty - vztyčení jejich vlajky. Kapitán rozhodl, že lanko, kterým 
bude vytažena vlajka na stožár, bude taženo pravicemi všech pěti účastníků polárního pochodu 
najednou a týmž dílem, poněvadž to byla jediná možnost, jak projevit na tomto opuštěném místě svým 
kamarádům vděčnost. Polárníci se zdrželi na točně a kolem ní den a půl. Poté se vydali na zpáteční 
cestu, pečlivě a hojně značkovanou, která je měla dovést k jejich polárnímu domovu. 
 
Úkol 
Cílem této etapy je dobytí pólu. Polárníci jsou oblečeni v zimním vybavení, závodí se po družstvech. 
Na cestu si každé družstvo sežene co nejvíce lyží a saní, se kterými pak dobudou pól.  
Etapa začíná zašifrovanou zprávou, ve které je určen azimut a vzdálenost místa, kde je ukryta mapa 
okolí se zakresleným jižním pólem. Jakmile skupina rozluští zprávu a najde mapu, vydá se nejkratší 
cestou na pól.  
Hodnotí se pořadí dosažení cíle, jako doplňkové kriterium je použito množství lyží a saní ve skupině.  
Po zdolání cíle čekalo polárníky sladké překvapení v podobě polárkového dortu.  
 
 



Na pólu 
 
Jižní pól je dobyt!!! Hurrrááá!!! 
 
 
 
 
 

Scottové 
 
Březík Jakub 
Hnilička Ondřej 
Sedláček Michal 
Zrnečko Jan 
Slabá Kamila 
Hanzálková Petra 
HabartováVeronika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amundseni 
 
Hnilička Jiří 
Hrdlička Pavel 
Němec Miroslav 
Pohanová Yveta 
Kohlová Martina 
Weinfurtová Sandra 
Marunová Petra 

 



 
Cookové 
 
Pěkný Jiří 
Boháčová Lenka 
Chudá Kateřina 
Krejčí Tomáš 
Zemanová Štěpánka 
Slabý Petr 
Hovančíková Lucie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rossové 
 
Pěkný Michal 
Ledinská Kateřina 
Prouza Pavel 
Zemanová Lucie 
Petrů Kamila 
Boháčová Petra 
Svatoňová Michaela 

 
 
 
 
 

Shackeltoni 
 
Kotrba Ladislav 
Porubský Roman 
Podlaha Zdeněk 
Koudelka Tomáš 
Dlouhá Lenka 
Pospíšilová Kamila 
Porubská Leona 

 



 
 
 
   Pavlínka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na pólu jsme i soutěžili - sáňkovalo 
se a lyžovalo, jak jinak. Jiřík právě 
provádí běh na lyžích. 
 
 
 
 
 
 
 

Vedoucí 
 
 



Křížovky 
 
Astronmie (Milan) 
 

1. Jak se nazývá větší astronomická délková jednotka? 
2. Nejjasnější hvězda viditelná na severní polokouli 
3. Jak se nazávala 1. umělá družice země? 
4. 1. kosmonaut 
5. Jak se jmenuje hvězda, která určuje sever? 
6. Planeta, která je velikostí nejpodobnější zemi 
7. Jak se nazávala kosmická loď, jejíž kosmonauti jako první vystoupili na měsíc? 
8. Jak se nazývá hvězda v souhvězdí velkého vozu, která tvoří s Alkorem pouhým okem viditelnou 

dvouhvězdu? 
9. Největší planeta naší sluneční soustavy 
 

1.    P A R S E K  
2.     S Í R I U S 
3.  S P U T N I K   
4. G A G A R I N    
5.    P O L Á R K A 
6.   V E N U Š E   
7.   A P O L L O   

8.     M I Z A R  
9.  J U P I T E R   
10.    V E G A    

Astronomie – věda o vesmíru a vesmírných tělesech 

 
Historie polárních výprav (Pavla) 
 

1. Anglický polárník, který jako druhý dosáhl r. 1912 jižního pólu 
2. Zvíře, které používal pro tažení saní Amundsen 
3. Jaké národnosti byl Amundsen? 
4. Název oblasti okolo severního pólu 
5. Jak se jmenovala Amundsenova loď, se kterou podnikl výpravu na jižní pól? 
6. Zvíře, které používala jako tažnou sílu výprava, která jako druhá dosáhla jižního pólu 
7. Anglický důstojník a objevitel, který podnikl roku 1772 výpravu za účelem prokázání, zda na jižním pólu 

existuje pevnina či nikoliv. Mimo jiné objevil též Austrálii 
8. Jak se jmenovala zátoka, kde 14. 1. 1911 zakotvil Amundsen 
9. Křestní jméno Amundsenovo 
 

1. S C O T T      
2.   P E S      
3.  N O R       
4.   A R K T I D A  
5.  F R A M      
6.  P O N Í K     
7.   C O O K     
8.    V E L R Y B Í 
9.  R O A L D     

Terra Nova – Scottova loď, se kterou podnikl výpravu na jižní pól 



 
 
 
 
 
 
 
Zdravověda (Táňa) 
 

1. Prasklá kost 
2. Obvazový materiál 
3. Náhlé zranění 
4. Část v dutině ústní 
5. Spojení kostí 
6. „fáč“ jinak 
7. Vozidlo první pomoci 
8. Pomůcka ke znehybnění 
9. Druhy cévy 
10. Orgán zraku 
11. Zvýšená tělesná teplota 
12. Medikamenty 

 
 

1.  Z L O M E N I N A 
2.    M U L     
3.   Ú R A Z     
4.    Z U B     
5.   K L O U B    
6.  O B I N A D L O  
7.  S A N I T K A   
8.  D L A H A     
           

9. T E P N A      
10.    O K O     
11.    H O R E Č K A 
12. L É K Y       

 



 
 
Přírodní poměry Antarktidy (Martin) 
 
1. Vznešený pták s elegancí labutě a silou orla, přeborník v dálkovém letu, rozpětí křídel až 4 m 
2. Nejrozšířenější rostlina, určeno více než 100 druhů 
3. Ptačí dravec Antarktidy 
4. Tuleň, který raněný nebo nemocný utíká zemřít do vnitrozemí 
5. Nejdravější z tuleňů 
6. Racek typický pro Antarktidu 
7. Tučňák, který staví hnízda z kamínků 
8. Menší z obou kosatek 
9. Tuleň, který rodí mladé na kře a samice je po několika dnech háže do vody 
10. Větší z obou kosatek 
 

1.      A L B A T R O S     
2.     L I Š E J N Í K      
3.       CH A L U H A      
4.       K R A B O Ž R A V Ý  
5.  L E O P A R D Í         
6.      D O M I N I K Á N S K Ý 
7.      K R O U Ž K O V Ý    
8.      Č E R N Á        
9. V E D D E L L Ů V         
10.     D R A V Á         

 
Beardmorův ledovec – pojmenovaný podle Williama Beardmora, který podporoval výpravy na jižní pól. Přítel 
E. H. Shackeltona. 
 
 
 
 
 
1. Rostlina, jež je v Antarktidě zastoupena asi 50-ti druhy 
2. Dravý kytovec, známe dva druhy 
3. Ptačí dravec Antarktidy 
4. Zavalitý ploutvonožec typický pro Antarktidu 
5. Jiný možný název tuleně leopardího 
6. Největší druh tučňáka, měří až 115 cm 
 

1.  M E CH              
2. K O S A T K A           
3.   A L B A T R O S        
4.   T U L E Ň           
5. L E V H A R T Í          
6. C Í S A Ř S K Ý          

 
Chaluha je pták typický pro Antarktidu. 
 



 
 
 
 
 
 
Okolí tábora a bydliště našich účastníků (Pavla a Vojta) 
 

1. Název skupiny obytných a užitkových budov JZ směrem od našeho tábora 
2. Okresní město, ve kterém žije značná část našich účastníků 
3. Město, u kterého se do Labe vlévá řeka protékající Týnem nad Vltavou 
4. Nejbližší osada J od tábora 
5. Středisková obec, ze které pochází značná část účastníků včetně třech oddílových vedoucích a jednoho 

programového 
6. Nejbližší vesnice JV směrem od tábora, pyšnící se kravínem a třešňovou alejí, mající i svou mladou 

jmenovkyni 
7. Naše nejbližší středisková obec S od tábora 
8. Obec poblíž vodního zámečku Červená Lhota 
9. Obec, jejíž název se skládá ze dvou částí a druhá část je synonymem od místa, kde se jeden vodní tok 

vlévá v druhý 
10. Druhá část názvu obce, ve které nás vysadil autobus 
11. Název obce, ze kterého lze usuzovat, že její obyvatelé mají nebo měli značně vyvinutou tu část obličeje, 

jenž se nachází pod rty 
 

1.    B Y D L Í N      
2.       T Á B O R    
3.  M Ě L N Í K        
4.       O S I K O V E C 
5. H L A V A T C E       
6.      D O M A M Y Š L  
7.   P O J B U K Y      
8.     D Í R N Á      
9. S E Z I M Á K        

10.  S V Ě T L Á        
11.  B R A D Á Č O V      

 
 
LT Kocourkáč – letní tábor Kocourkův mlýn 



 
Pozor!!! Nově založená rubrika: 
  

Šárka stokrát jinak 
 
Vzhledem k tomu, že to, co Šárka předvádí je vskutku neslýchané, ba co více především nevídané, 
rozhodla se redakce věnovat tomuto objevu sezóny celou jednu rubriku. 
Začínáme fotografií troufám si říct jednou z nejpodařenějších: Šárka v latríně.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ta nás zaujala natolik, že jsme vypsali soutěž o nejvtipnější komentář a z došlých odpovědí zde 
vybíráme: 
 
...a je to v hajzlu... Vlasta 
...někdo to umejt musí... Jakub 
...nové výkalové lázně, vyzkoušejte to i vy...  Jakub 
...konečně, na to jsem se těšil celý rok... Petra 
...s úsměvem jde všechno líp... Lenka 
...někdo tam vlést musel, nebo ne?...  Jirka ing. 
...to je úleva...  Martina 
...nebylo mi nic a je mi líp... Jirka 
...kam se ten King jenom schoval, tady není... 
...to jsou „sračičky“, ještě si dupnu...  Míša 
...docela velký prostor, že bych si sem dal spacák?...  Petra a Michal 
...tělo úzké, hlava velká, podívejte na Jiříka, nejsem to já nebo ano, teď jsem šláp na velké h...o... 
 Kakačenka 
 



Ani další záběry nejsou k zahození.  
 
Jiříkova hlava se během tábora honosila především dvěmi pohlavními přikrývkami. Nutno 
podotknout, že jedna byla lepší než druhá. První, zvaná též huňatka, byla určena především do 
extrémních mrazů a sněhových bouří. Vhodně ji doplňovaly brýle kdysi lyžařské, nyní však bez 
předních skel, což jim ovšem nijak neubralo na kráse. V Jiříkově provedení opravdu exklusivní model. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Díky druhé pokrývce své šešule si Jiřík 
Veliký Udatný vysloužil přezdívku „letec“. 
Pro našeho fotografa pózuje spolu se 
zvířetem, které má nejraději a kterému se 
nejvíce podobá. Bohužel na této fotografii 
chybí ještě plavecké brýle (typ z roku 
1905), které většinou doplňovaly tento 
model a dodávaly mu tak na fantastičnosti a 
jedinečnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Poslední snímek zachycuje Jiříka coby člena protichemické jednotky při provádění vstupní prohlídky 
účastníků našeho tábora. Zelenou fixou činil křížek na čelo těm jedincům, kteří vyhověli náročným 
požadavkům vstupní kontroly, ostatní získaly křížek barvy červené.  
 



 

Jako již tradičně, není nad to slavit na táboře –  
cokoliv!!! 

Potoční koupel osvěží,  
především když denní teploty často nepřelezly ani  

20°C! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michal Pěkný  
přijetí na vysokou školu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martina Kohlová – svátek 
 
 



Stoupa - ten sice nic neslavil, ale za pokus 
o podvod se sám zcela dobrovolně pod 
bystrým Vojtovým dohledem ponořil do 
ledových hlubin našeho potoka 
  
 
 
 
Petra Hanzálková – narozeniny 
 
 
 
 
Jindra Šmoula – svátek 

 
 
 



Vojta - nemožné ihned, zázraky do tří dnů! 
 
Tak se dá charakterizovat kousek, který se Vojtěchovi podařil. Zapůsobil svým osobním kouzlem a 
šarmem na dělníky budující pár kilometrů od Kocourkáče nějakou silnici   a přesvědčil  je, aby zavítali 
i k nám a trošku nám urovnali velmi nerovnou příjezdovou rádobycestu. Přijely dvě liazky plné štěrku 
a jakási mechanizace F156A s ohromnýma radlicema. Jenom jsme zírali, co všechno to dokáže.  
 



Živé koše 
 
Nutno přiznat, že letos se opravdu vydařily. Terén byl vynikající, Přéma se zde dokonce 
zabodnul tak hluboko, že ztratil sandálu, kteroužto pak ani speciálně kvůli tomu vytvořená 
pátrací rojnice neobjevila.  
Nasazení všech zúčastněných hráčů bylo ohromné, jak to ostatně dokládá i naše 
fotodokumentace.  
Pro bližší seznámení se s atmosférou celého turnaje doporučuji podrobně pročíst Latrínograf, 
kde je celá řada reportáží z tohoto jedinečného sportovního klání. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nakonec se nechali vyprovokovat i „staří vedoucí“, kteří vyzváni „mladými vedoucími“ 
hrdě a plní energie nastoupili k zápasu a rozdrtili mlaďochy 4:4. 
 
 
 
 
 

 



Exurze 
 
„Mladí vedoucí“ zbudovali sobě příbytek tak jedinečný, že „staří vedoucí“ rozhodli o provedení 
celotáborové exkurze do jejich stanu. A takto to vypadalo: 
 
Při pohledu do stanu se vám naskytl jedinečný obrázek  skupiny šesti podivných individuí.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seděli na ohromné posteli s nebesy, která by stačila pro pohodlné přenocování 8 - 10 táborníků. 
Stolek byl čistě prostřený, plný sladkostí a dobrot. Všude bylo čisto a pořádek, kouty byly 
vysmejčené, jen sem tam nějaká ta myš po světnici přeběhla. Hned u vchodu vás do nosu praštila silná 
vůně vonných tyčinek.  
 
Při pohledu ze stanu bylo možno spatřit skupinu několika desítek táborníků, kteří nevěřili svým 
vlastním očím. Z jejich tváří  je možné vyčíst údiv a snad trochu i závist. 
 



Nejvydařenější rozcvička 
 
Když se nám jednoho dne udělalo poněkud tepleji a ranní teploty se vyhouply nad 10°C, využil Vojta 
této příležitosti a zrodila se nejvydařenější rozcvička celého tábora. Nic netušící děti si nastoupily do 
řady, když tu byl vydán povel: “Vaším úkolem je co nejrychleji skočit do potoka a přiběhnout 
zpět. Svlečte si co chcete, do stanů už ovšem nesmíte!“  Nutno podotknout, že od Vojty to byl 
trochu podraz neb on jediný věděl o záměru celé této akce a proto se na ni vyzbrojil plavkami, což 
ostatní možnost neměli. 
 
 
Průběh rozcvičky zdokumentoval náš fotoreportér: 

 
 
 
 
 
 
 
 
8.04 připravte se, 
pozor, START!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
8.05 první odvážlivci 
včele s Vojtou vnořili 
svá těla do vodní 
hladiny a utíkají do 
cíle, co jim nohy 
stačí 
 



8.06 další otužilci  podstupují ranní koupel 
 

 
 
 
 
8.07 Vojta v cíli zaznamenává celkové pořadí jednotlivých závodníků, asistuje sličná 
zapisovatelka slečna Maruška  
 



Zvíře aneb odpolední hříčka 
 
Na každý den jsme měli připraveno jedno zvíře, typického obyvatele antarktické oblasti. Na nástěnku 
jsme pověsili jeho popis a obrázek, aby každý věděl, jak tento živočich vypadá, čím se živí a čím je 
zvláštní. Každý den po obědě jsme měli připravenou  drobnou hříčku motivovanou zvířetem dne. 
 



Většina účastníků asi hned tak nezapomene na tuto soutěž, kdy měli za úkol takto přivázáni k sobě 
projít vytyčenou trasu. 
 
 
Ostatní družstva jim pak celou trasu „zpříjemňovala“ osvěživou sprškou. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shackeltoni bojovali jak o život, „starej Shackelton“ jim byl dobrým vůdcem.



Nejhůře na tom bylo asi družstvo Péti Kinga Velikého. Péťa při dopadu prvních kapek na 
jeho mužné tělo ztratil  hlavu a rozhodl se ničivému náporu vodního živlu utéct. Neuvědomil si však, 
že k jeho nohám přivázán jest celý zbytek jeho družiny, kterýžto nestíhal absolvovat  vytyčenou trasu 
stejně závratným tempem. To mělo za následek postupný pád všech soutěžících, přičemž pouta se jim 
nemilosrdně zarývala do rukou i nohou. King však nehleděl napravo, nalevo a s vypětím všech sil 
dotáhl své zničené a polopřiškrcené svěřence do cíle. 
 
 
Zde ještě spokojení a nic netušící členové Péťova družstva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V cíli 



 
Stoupův memoriál 
 
Letos se konal další ročník již tradičního závodu lodiček - Stoupova memoriálu.  Při této příležitosti 
přijel i sám Stoupa, aby celou soutěž zahájil, odstartoval a řídil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nejoriginálnější byla jistě nákladní loď, jenž 
převážela čaj a kávu a to doslova a do 
písmene. Jejím autorem byl Martin, který 
pak přinutil Vojtu se Stoupou pozřít její 
náklad - Stoupa - kávu, Vojta - čaj, vše 
připravené z vynikající potoční vody.  
 
 
viz dole 
 
 
 



Naše jídelna 
 
 
 
 
 
je praktická, pěkná, útulná, 
vždy čistě uklizená, střecha 
nezatéká, no prostě je  
nej..... 
V pohodě se nám tam 
vejdou všechny děti a ještě 
máme asi 4 místa volná. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
V koutku vedoucích si 
povšimněte především 
tématické výzdoby na 
stěně a praktického 
glóbusu, nepostradatelné 
pomůcky pro polárníka, 
nacházejícího se na stole. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Není ovšem nad to, když je 
uprostřed oběda vydán 
signál „Sněhová bouře!“. 
To pak je třeba nejen šálu a 
čepici sobě nasadit, ale též 
palčáky k ochraně rukou 
použít.  
 



Havlan-houp zasahuje 
 
 
I v letošním roce nezklamala již zavedená soukromá rychlá služba první pomoci Havlan-houp, která 
nesměla chybět u žádného vážnějšího úrazu. Na fotografii právě provádí obzvláště složitý chirurgický 
výkon - obvázání vyvrknutého kotníku. Poraněná je slečna Kamilka, která své poranění urpěla 
špatných došlápnutím při divokém běhu ve zdejších hlubokých lesích.  
 
 



Střípky z táborového dění 
 
Pokračujeme v divadelním vystoupení. Učitel ztratil barevnou tužku. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

Oddíloví  
vedoucí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Společné foto 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kompletní  
vedení 

 



 
 
 
 
 
 
 

Na nástupu 
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a
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Hromadná koupel  
vedoucích po právě 
proběhlém zápase  
v živých koších 
 



U táboráku. Jarda nespí, on se prý  jen nerad fotí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chvíle odpočinku 
 



Závěrečný večer  
 
 

Dne 17.6.1998 se ve večerních hodinách uskuteční  
velká polární veselice 

Vyzýváme všechny polárníky k účasti v následujících  disciplínách: 
 

1) Miss kroupa 
2) Zlatá brusle 
3) Hbitý tuleň 

4) Chytrá beranice 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titul Miss kroupa získal v kategorii 
mladších zcela zaslouženě Ondra 
Hnilička, který zaujal porotu 
především svým volným vystoupením 
na téma: silnice E55 v blízkosti obce 
Dubí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
V kategirii starších se vítězem stal Vlasta, který právě poskytuje exklusivní rozhovor moderátorce 
celého pořadu slečně Lence 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vlasta je prostě jednička a tak se exhibičně zúčastnil i soutěže Zlatá brusle. Předvedl několik 
dvojitých, dobře odpíchnutých skoků a perfektně  provedených piruet. Okouzlující byl i jeho trikot, 
který zdůrazňoval jeho mužnou a svalnatou postavu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Končíme, balíme, jedeme domů. Uteklo to jak voda, než jsme se pořádně rozkoukali,už je tu 
konec. No, co se dá dělat. 
 



 
Tak ještě sundáme vlajku. 

 
 

Nikdo od loňska nekoupil delší lanko, a tak bylo zapotřebí zase použít žebřík. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Těšíme se na shledání v roce 1999. 
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Pěkný Michal 10  16
  

 15
  

 10
  

-2 20 20 10 18 117 20 137 28 165 

Boháčová Lenka 18 10 28 14 0 12 20 18 12 132 12 144 28 172 
Prouza Pavel 5 13 23 12 0 7 15 12 20 107 8 115 0 115 
Zemanová Lucie 7 11 18 10 0 5 15 13 6 85 10 95 26 121 
Hovančíková Lucie 16 9 24 20 0 8 20 8 9 114 13

,5 
127,5 18 145,5 

Krejčí Tomáš 8 12 30 13 0 14 13 20 9 119 9,
5 

128,5 30 158,5 

Pěkný Jiří 13,5 14 29 15 -2 19 10 14 6 118,5 19 137,5 20 157,5 
Ledinská Kateřina 12 7 17 19 0 10 20 15 16 116 6 122 30 132 
Petrů Kamila 4 5 25 6 0 15 19 10 10 94 13

,5 
107,5 30 137,5 

Chudá Kateřina 13,5 6 20 9 0 9 10 10 10 87,5 15 102,5 20 122,2 
Boháčová Petra 11 4 19 11 0 11 18 10 18 102 9,

5 
111,5 28 139,5 

Zemanová Štěpánka 9 18 23 8 0 6 15 10 12 101 5 106 26 132 
Slabý Petr 20 20 21 18 -2 18 20 19 16 150 18 168 16 184 
Svatoňová Michaela 6 8 22 7 0 13 18 9 20 103 7 110 22 132 

Hnilička Jiří 18 18 20 22 0 21 18 30 25 172 8 180 28 208 
Kotrba Ladislav 19 9 16 19 -2 28 20 20 29 158 29 197 15 212 
Březík Jakub 28 17 10 30 0 19 12 18 21 155 19 174 30 204 
Hnilička Ondřej 17 14 18 16 0 18 17 28 23 151 22 173 30 203 
Porubský Roman 21 15 30 24 -2 29 18 6 30 171 12 183 30 213 
Pohanová Yveta 10 24 22 25 0 15 19 28 11 154 24 178 28 206 
Kohlová Martina 15 23 10 12 0 11 19 16 14 120 20 140 14 154 
Dlouhá Lenka 7 7 6 11 0 12 14 26 12 95 18 113 14 127 
Hrdlička Pavel 20 30 6 18 0 13,5 15 12 19 133,5 14 147,5 20 167,5 
Němec Miroslav 23 28 26 20 0 22 20 14 28 181 9 190 15 205 
Podlaha Zdeněk 8,5 16 12 13 -2 13,5 19 10 15 105 13 118 15 133 
Slabá Kamila 24 19 30 21 0 24 16 12 24 170 11 181 30 211 
Weinfurtová Sandra 13 26 8 14 0 16 18 10 13 118 25 143 22 165 
Pospíšilová Kamila 22 11 26 15 -2 20 15 14 16,5 137,5 30 167,5 0 167,5 
Hanzálková Petra 16 20 16 28 0 30 17 18 21 166 15 181 20 201 
Marunová Petra 30 22 18 10 0 17 16 8 20 141 28 169 0 169 
Sedláček Michal 11 12 14 9 0 9 15 26 18 114 17 131 15 146 
Koudelka Tomáš 14 8 8 29 0 23 12 8 10 112 16 128 22 150 
Porubská Leona 8,5 10 14 23 -2 25 16 6 22 122,5 21 143,5 26 169,5 
Zrnečko Jan 12 13 22 17 0 10 16 16 16,5 122,5 23 145,5 18 163,5 
Habartová Veronika 26 21 12 8 0 8 17 20 9 121 10 131 26 157 



 Teplotník (přepis) 
 

  1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 8 h 9 h 10 h 11 h 12 h 13 h 14 h 15 h 16 h 17 h 18 h 19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 24 h 
13.7.1998 Po              27 27 27 26 26 25 23 20 17 17 16 
14.7.1998 Út 16 15 13 15 15 15 13 13 15 16 17 19 18 17 17 18 17 16 17 17 15 12 12 11 
15.7.1998 St 10 10 11 9 9 9 11 13,5 18 18 17 20 18 20 20 21 19 18 18 16 15 14 13 11 
16.7.1998 Čt 10 11 10 10    14  17 19 20 18,5 19   17 18,5 15 14     
17.7.1998 Pá 14 13   12   13 15 16 17 19 20 20 19 20 21 20 19 19    16 
18.7.1998 So 15    10  17 18 18 18   22 21           
19.7.1998 Ne                         
Průměr  13,0 12,3 11,3 11,3 11,5 12,0 13,7 14,3 16,5 17,0 17,5 19,5 19,3 20,7 20,8 21,5 20,0 19,7 18,8 17,8 16,7 14,3 14,0 13,5 

 
 

 




