
Expediční Listy 
5 hal V Jankově, pondělí 29.7.1919 číslo 4 ročník 1 

 

Ománské nástrahy překonány!

Podpora z celého 
světa 

Expedice Variola 
nabrala již světového 
významu a není na 
světě jediné médium, 
které by o expedici 
nehovořilo. Dostáváme 
od stovek a tisíců 
jedinců z celého světa 
povzbudivých 
rekomand: "Jsme s 
vámi! Vytrvejte! 
Hrdinové!".  

Expedice nelení a den 
za dnem, míli za mílí, 
letí vstříc svému osudu. 
Přes všechny nástrahy 
se dopracovala do 
druhé poloviny své 
cesty směrem k 
nejvyšším horám světa. 
Ty jsou však i přes 
rychlost expedice stále 
tisíce kilometrů 
vzdálené.  

Krýčeho opět 
přesný odhad 

Za účelem doplnění 
zásob a vody a 
drobných oprav balonů 
rozhodl doktor Žába i 
vzhledem k 
převládajícím 
nepříznivým větrům, že 
dalším místem pro 
mezipřistání se stane 
Sultanát Omán.  

A opět se ukázalo, že 
prozatím neznámá 
osoba zasílající svou 
korespondenci pod 
pseudonymem Krýča, 
je opět ve svém úsudku 
bezchybná. V poslední 

korespondenci od 
tohoto neznámého 
odborníka na 
vzduchoplavbu se 
doktoru Žábovi dostalo 
stran Ománu cenných 
rad. 

Sultán nad 
zákonem 

Krýča varoval, že v 
zemi vládne 
neomezenou mocí 
sultán, jehož slovo je 
zde i zákonem. K 
doplnění zásob a k 
získání povolení 
přeletu nad touto pro 
nás téměř neznámou 
zemí bude jistě potřeba 
sultánovo svolení, 

které však nebude 
snadné získat. 

Toto varování se 
ukázalo více než 
pravdivé. 

Sultán se rozhodl 
výpravu využít ku 
svému prospěchu. Jako 
podmínku pro udělení 
letového povolení 
sultán požadoval, aby 

vzduchoplavci poskytli 
ochranu několika 

členům jeho dvora. 
Země Omán je i přes 
svou orientální krásu 
stále plna jistého 
nebezpečí v podobě 
loupeživých band. 
Cestování na delší 

vzdálenosti 
tak v této 
zemi není bez 

rizika. 
Ozbrojené 

stráže bývají 
až příliš 

běžnou 
součástí 

větších i 
menších 

karavan.  

Vzduchoplavci tak měli 
za úkol přepravit 
chráněné osoby a 
nevystavit je přitom 
žádnému riziku. 
Klíčovým se ukázal 
zejména transport přes 
vodní plochy, kde 
hrozilo zejména 
nebezpečí utonutí 
šlechticů a členů rodiny 
sultána, neboť umění 
plavání není v těchto 
zeměpisných šířkách 
příliš pěstováno. 

Díky přesným radám a 
poznatkům Krýčeho, 
které byly součástí jeho 
korespondence, 
nakonec vše dopadlo 
dobře. Všechny 
přepravované osoby se 
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dočkaly uvítání ve 
svých příbytcích a 
Expedice Variola 
mohla vybavena 
příslušnými 
povoleními opět 
odstartovat vstříc již 
poslednímu 
mezipřistání, které se 
dle všech výpočtů 
uskuteční v Číně. 

Na počest expedice 
předvedli ještě herci 
Národního ománského 
divadla 
vzduchoplavcům 
tradiční ománskou hru 
s pohádkovými 
motivem. 

 

Karel Čapek: 

Proč se 

koupeme? 

V těchto teplých dnes 

jistě kdokoliv a každý 

z nás nepohrdne 

chladivou lázní, 

koupelí či obyčejným 

rybničním rácháním. 

Proč se ale koupeme 

večer, po celodenní 

dřině na poli? A proč i 

ten nejlínější úředník 

večer svlaží své 

sněhobílé tělo kapkami 

vody?  

To se rozumí, že proto, 

že je to zdravé a 

čistotné; ale hlavní 

příčina je ta, že se to 

stalo zvykem. V 18. 

století se Evropané 

vůbec skoro nekoupali; 

teplé koupele užívali 

jen na lékařský předpis. 

První země, kde vešlo 

ve zvyk se pravidelně a 

pokud možno denně 

koupat, je Anglie; ale 

tam se ten zvyk 

nevynořil sám od sebe, 

nýbrž přišel… z Indie. 

Angličtí vojáci a 

úředníci exponovaní v 

Indii si tak navykli po 

indicku denně koupat, 

že když se vrátili do 

vlasti, zaváděli ten zvyk 

i doma. Ještě lord 

George Sackville ve 

svých pamětech 

vypravuje, jak užasl, 

když jeho host, vrátivší 

se z Indie, se sháněl po 

studené koupeli, pro 

kterou v celém zámku 

nebylo žádného 

zařízení. Tak Indie dala 

Evropě nejen pyžama a 

ventilační vějíře, nýbrž 

i blahodárný zvyk 

koupat se. 

 

Vzhůru do 

biografu! 

Nejen záchranou světa 

před zhoubnou 

nákazou živ jest člověk. 

Hrdinové mohou 

dozajista plachtit ve 

vzdušných vírech 

mnoho dní a týdnů, 

aniž by kulturně 

strádali. My, obyčejní 

lidé, jsme však v tomto 

i v mnoha dalších 

ohledech méně odolní. 

Je nám třeba též 

zábavy. A jakou jinou 

zábavu si vybrat v letní 

večer, než například 

návštěvu biografu? A 

proto, nezdráhejme se 

a vydejme se do 

některého z pražských 

či jiných biografů.  

Chcete-li shlédnout 

původní tvorbu 

československou, 

doporučujeme na 

základě positivních 

recenzí jistě navštívit 

znovuotevřené biograf  

Kino Vitagraf. Biograf 

se nachází na adrese 

Prážská 55 (dříve 139). 

Znovuotevření kina se 

uskuteční dne 30. 

srpna 1919. 

K předvádění se kinu 

podařilo získat skvělé 

mystické pětiaktové 

drama Oběť bohyně 

Isis a dále oblíbenou 

třídílnou veselohru 

Divoká Maryna.  

Biograf bude v provozu 

vždy od 5, 7 a 9 hodin.  

Ve večerních hodinách 

je kino v provozu jen a 

pouze pro dospělé! 


