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Turecké nesnáze!

Tlaková níže nad 
jihovýchodní Evropou s 
sebou přinesla vzdušné 
proudy, které balóny 
Expedice Variola 
zavlály do Orientu, 
přesněji do Turecka.  

Ministerské uvítání 

Po bezpečném přistání 
byla expedice přivítána 
ministrem 
zdravotnictví.  

To bylo poněkud 
překvapivé, neboť 
expedice takového 
zaměření, jaké má 
právě expedice Variola, 
jest zpravidla vítána 
zástupci z řad 
ministerstev pro 
vnitřní věci, popřípadě 
zástupci z ministerstva 
pro věci zahraniční. 

 

Další zákeřná 
choroba? 

Turecký ministr 
kultury však svou 
přítomnost vysvětlil 
dosti 
jasně a 
příkladně. 
V zemi 
turecké 
právě 
vládne 
epidemie 
jiné 
choroby, a 
sice 
choroby 
takové, 
která 
napadá 
centrální 
nervovou 
soustavu 
a 
způsobuje ztrátu zraku 
a pohyblivosti 
některých končetin. 
Ministr ukázal několik 
pacientů v pokročilém 
stadiu napadení 
chorobou a nebylo 
sporu o tom, že se jedná 
o skutečně vážný 
problém. Celá expedice 
se tak musela mít při 
mezipřistání v zemi 
turecké velice na 
pozoru. 

Nakaženi! 

Bohužel, jak se vzápětí 
ukázalo, mezi davy lidí, 
které přišly Expedici 

Variola přivítat, bylo 
zřejmě i několik 
nakažených osob. Při 
nevyhnutelném 
kontaktu mezi 
místními obyvateli a 

členy expedice tak 
došlo k přenosu 
zárodků nemoci a 
následně k jejím 
projevům v řadách 
vzduchoplavců. 
Pokračování expedice 
tak bylo vážně 
ohroženo! 

Krýče opět 
zasahuje! 

Tu se však objevil další 
dopis od autora, který 
našim dobrodruhům 
poradil, kterak se s 
touto tureckou 
zákeřnou chorobou 
vypořádat. Dopis byl 

podepsán iniciály OTA 
KRÝČE, Pálov. Pan 
Krýče upozornil na to, 
že pokud se expedice s 
touto tureckou nemocí 
nevypořádá, turecká 
vláda by zcela logicky a 
v souladu s 
mezinárodním 
vzduchoplaveckým a 
zdravotním právem 
pokračování v další 
cestě zabránila, aby 
nedošlo k roznesení 
nemoci do dalších 
zemí. Je zjevné, že 
tento neznámý pan 
Krýče je o celé výpravě 
dopodrobna 
informován.  

Z textu jeho dopisu 
dokonce vyplývá, že 
Krýče zná téměř přesně 
všechny jednotlivé 
aspekty výpravy a má 
znalosti, jak se 
vypořádat snad s 
každým úkolem, který 
na naše dobrodruhy 
čeká. 
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Zachráněni! 

Dopis Krýčeho 
přispěchal na pomoc v 
pravou chvíli. Na jeho 
základě doktor Žába 
velice bryskně 
zorganizoval vše 
potřebné tak, aby 
jednotlivé spolky byly 
schopné tuto 
nepříjemnou chorobu 
porazit. 

Výprava se nakonec 
díky svým znalostem, 
dovednostem, dopisu 
od pana Krýčeho a 
podpory z naší vlasti, 
vlasti Československé, 
s tureckou chorobou 
popasovala příkladně a 
ve večerních hodinách 
již byla hotova vyrazit 
na další cestu. 
Přesvědčila totiž 
turecké úřady, že žádné 
nebezpečí ze zavlečení 
choroby do dalších 
zemí nehrozí. 

Držme našim 
dobrodruhům palce a 
přejme jim jen to 
dobré! 

Kam dál? 

Zvedá se vítr, balony 
stoupají a nabírají 
výšku. Jejich směr je 
daný. 

Omán… 

  

 

 

Kdo je 
Krýče? 

Redakce Expedičních 
Listů, stejně jako 
každý, komu není osud 
Expedice Variola  
lhostejný, si klade 

otázku nejpalčivější: 
Kdo je OTA KRÝČE? 

Tato osoba již 
poněkolikáté 
přispěchala v situaci, 
kdy byla expedice 
v nouzi a její osud visel 
na vlásku, se zásadní 
radou, která 
pomyslnou misku vah 
zvrátila v expediční 
prospěch. 

 

Vacátko pátrá 

Redakce se pokusila 
vypátrat nějaké 
informace o tomto 
neznámém zachránci. 
Avšak nepodařilo se 
nám ji nijak dohledati. 

Vedení redakce se 
proto obrátilo na 
orgány nejpovolanější, 
a sice orgány policejní. 

Jak nám prozradil nový 
pan policejní rada 
Vacátko, žádná taková 
osoba s tímto jménem a 

příjmením 
nebyla v archivu 
republikovém 
nalezena. 

„Na vypátrání 
této identity jsem 
vyčlenil své dva 
nejlepší 
detektivy, pány 
Bouše a Brůžka. 
Osobně se 
zaručuji, že 
pražská policie 
učiní vše, co je 
v jejích silách, 
aby tuto osobu 
vypátrala. V tak 
důležité věci, 
jako je úspěch 
expedice, není 
možné setrvávat 
v nejistotě!“ prohlásil 

policejní rada ve své 
tiskovém vyjádření. 

O vývoji a případných 
průlomech v pátrání 
vás budeme na našich 
stránkách samozřejmě 
informovat. 

Letu zdar! 


