
Jedna z prvních expedic profesora Sneihubera 

Zúčastněte se s námi další expedice. Poslední zprávy od skupiny profesora 
Sneihubera říkají, že Yetti zamířil na sever Čech! Pomozte nám hledat… 

 
Vydávají Duhové oddíly KSKD a Kapka Cena: poděkování 
 

ZÁVĚRY PRVNÍ EXPEDICE
Na konci roku 1995 se sešli oddíly DUHA – KSKD, DUHA – KAPKA, 

ATLANTIS a NATURO, k první společné expedici Po stopách sněžného 
muže Yettiho. Pátrali jsme také po výpravě profesora Schneihubera, který v 
nedávné době objevil stopy pobytu sněžného muže v Orlických horách a 
hlavně u obce Klášterec nad Orlicí. Bohužel však profesor po uveřejnění své 
zprávy v některých odborných časopisech zmizel.  

Profesora Schneihubera jsme nespatřili, ale nalezli jsme stránku z jeho de-
níku a několik krvavých skvrn. Proto jsme usoudili, že patrně zahynul (?) 
rukou sněžného muže.  

V místě, které bylo profesorem popsáno jako hodovní síně Yettiho, jsme 
uchystali past a postavili ze sněhu návnadu – sněžnou ženu. Při nočním hlíd-
kování se skutečně jedné skupině podařilo sněžného muže zahlédnout. Něko-
lik členů hlídky však vyvolalo paniku, zatímco jiní se rozběhli za Yettim v 
touze získat všechny vavříny slávy jen a jen pro sebe. Pokračování na str.2 

Historie expedic Po sto-
pách sněžného muže 
Yettiho a výpravy pro-
fesora Schneihubera. 
 
Přednultá výprava: 
KDY: 28. - 30. 12. 1993 
KDE: Nýřany u Plzně 
 
Nultá výprava: 
KDY: 26. 12. 1994 - 1. 1. 1995 
KDE: Klášterec nad Orlicí 
 
První výprava: 
KDY: 27. 12. 1995 - 1. 1. 1996 
KDE: Klášterec nad Orlicí 
 
Druhá výprava: 
KDY: 27. 12. 1996 - 2. 1. 1997 
KDE: Andělská Hora 
 
Třetí výprava: 
KDY: 27. 12. 1997 - 2. 1. 1998 
KDE: Broumov 
 
Čtvrtá výprava: 
KDY: 27. 12. 1998 - 2. 1. 1999 
KDE: Klášterec nad Orlicí 
 
Pátá výprava: 
KDY: 27. 12. 1999 - 2. 1. 2000 
KDE: Harrachov 
 
Šestá výprava: 
KDY: 27. 12. 2000 - 2. 1. 2001 
KDE: Frenštát pod Radhoštěm 
 
Sedmá výprava: 
KDY: 27. 12. 2001 - 2. 1. 2002 
KDE: Broumov 
 
Osmá výprava: 
KDY: 27. 12. 2002 - 4. 1. 2003 
KDE: Vyšné Hágy - Vysoké 
Tatry 
 
Devátá výprava: 
KDY: 27.12. 2003 – 2. 1. 2004 
KDE: Frenštát pod Radhoštěm 
 
Desátá výprava: 
KDY: 27. 12. 2005 - 2. 1. 2006 
KDE: Frenštát pod Radhoštěm 

V ÍTE ,  ŽE  
Slovo yetti, slože-
né z nepálských 
slov YE a TE, 
znamená zvíře z 
masa a krve?! 

Dole na obrázku je jedna 
z fotografií, která byla poří-
zena minulý rok a která doka-
zuje  existenci Yettiho. 

PF  2007 

CO NAPSALI O EXPEDICI 
Myslím si, že Silvestr byl docela fajn, a 

přestože to mohlo být třeba i lepší, pro 
mne to byl můj nejlepší Silvestr v životě. 
Byl také můj první v životě. Bylo vybrá-
no dobré místo, které mi vrátilo vzpo-
mínky z minulosti. Výpravy do Brou-
movských stěn i Ostašských skal byly 
pěkné a velmi se mi líbily. Pokračování 
na straně 3 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Rok 1995 – Frenštát pod Radhoštěm 

Závěry první expedice 
…pokračování ze strany 1 

Místo pozorování vznikl chaos, ve kterém 
se Yetti ztratil. Největší zklamání jsme zaži-
li, když bylo zjištěno, že fotograf expedice 
– Koky, sněžného muže nevyfotil.  

Přesunuli jsme se do Adršpašsko-
teplických skal, odkud přišly další zprávy o 
Yettim. Ani v této oblasti jsme jej neobjevi-
li. I když není zcela vyloučeno, že se zde 
dříve vyskytoval. 

V závěrečné vědecké diskusi jsme konsta-
tovali, že Yetti je patrně na stejném stupni 
vývoje jako byl Homo Habilis. Dle Kolom-
ba důkazy jasně dokazují, že si potravu te-
pelně upravuje. Patrně vylučuje zelenou 
tekutinu (sliny, krev, …?). Podle Denny a 
Kudrlinky měřil max. šest metrů. Vyluzo-
vané zvuky zněly podle Medvěda: 
hmmmhmmhmmmhmmm a podle Kokyho: 
gřáááá. Yetti je patrně schopen si vyrobit i 
vlastní obuv. 

Dále se diskuse zvrhla v hádku, ve které 
chtěl každý člen expedice prosadit svůj ná-
zor. Došlo i na obviňování jednotlivých 
osob z neúspěchu expedice. Ale všichni se 
chtějí zúčastnit následující expedice. 

Součástí expedice byl i výcvik rychlého 
přesunu na sněžnicích. Medvěd si patrně 
popletl instruktážní filmy a učil se podle 
Maxipsa Fíka. Lyžoval pak také převážně 
na všech čtyřech. 

Společná oslava Silvestra se opravdu po-
vedla. 

PADĚLKY JDOU ODHALIT ! ! ! 
Jedním z nejznámějších sběratelů stop 

je Američan Roger Patterson!! Za 38let 
své praxe shromáždil a prozkoumal na 
55 druhů různých stop, které mají údaj-
ně pocházet od yettiho!! Patterson ří-
ká,že není vůbec jednoduché vytvořit 
odpovídající padělek stopy těchto tvo-
rů!! Na druhou stranu přiznává, že je 
oficiálně zjištěno poměrně velké množ-
ství napodobenin!! Trochu zkušenější 
profesionál je ale dokáže velmi rychle 
odhalit!! 

Poz. šéfredaktora: Názory redakce se vždy nemusí 
shodovat se všemi příspěvky v našich novinách! 
Rozhodně nesouhlasíme se všemi těmi bláboly, co 
píší naši redaktoři. ☺ 

P E R L I Č K Y  
 

Stalo se na Silvestra při přípravě obložených chle-
bů: 
Šroubek: Já Perlu (pomazánkový tuk) nesnáším! 
Matěj: A vajíčka snášíš? 
Šroubek: Jó. 
KO-KO-KO-DÁK 
 

Kolombo ve videostopu hrál Mrazíka a místo vy-
rostla štíhlá jedlička zpíval já s písničkou jdu jako 
ptáček. 
 

  ♥ ☯ T ♥ ☯ T ♥ ☯ T ☯ T ♥ ☯ T ♥ 

Tak tohle je Yettí rodinka v našem podání 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CO NAPSALI O EXPEDICI 
…pokračování ze strany 1 
Nemohu též zapomenout na cestu lanovkou na Sněžku a ještě zají-

mavější cestu dolů po tmě, když jsme se spojili s Němci a Rusy. Ukáza-
lo se, že i potíže mezi dorozumíváním se částečně odstranily a že v nesnázích 
všichni drží pohromadě. Celkově byl Silvestr pěkný. Zvláště ten hlavní půl-
noční rituál a zpívání písní. Pro mne to bylo vše velmi dojemné a doufám, že 
příště pojedu zase. Určitě  si však nenechám ujít Silvestra v roce 2000. I 
kdybych již do oddílu nechodil. (PEPPE, 1997) 

 

Užili jsme si. Měla jsem strach, zda někteří z nás nezkazí tu náladu a vyvr-
cholení celého večera. Ovšem i ty největší frajeři poplakávali. A TOHO SI 
VÁŽÍM! (PINGU, 1997) 

 

Podle mě byl lepší minulý Silvestr. Bylo nás tam mnohem víc a byla tam 
lepší atmosféra. Dozvěděla jsem se hodně věcí o lidech a jsem ráda, že to 
můžu vědět. (ŠROUBEK, 1997) 

 

Silvestr byl perfektní. Opravdu jsme se všichni poznali a blíže seznámili. 
Možná by se nám hodila trocha sněhu. (BÁRTY, 1997) 

 

Bylo to super, a ke všemu super a ještě super. Mám památku na běžky v 
podobě modřin. (LVÍČE, 2000) 

 

Tato expedice byla výborná. Lepší než minule. (FRODO, 2000) 

P E R L I Č K Y  
 

Medvěd v Kufru: Je to 
v lese. Je to hrouda a 
leze to po sobě. (mra-
venec) 
 
Výprava do Adršpaš-
ských skal: 
Matěj: Tady je to řím-
ské divadlo. 
Myš: Ne. Tady je prv-
ní pomoc.  
 

Červík roku – Jedlík roku – Videostop – Rohlík roku – Přefoukni jej – Lachtaní soutěž – Reklama – 
Slepý malíř -  Šlápni mu na něj – Kohoutí jatka – Kufr – Safari… 
 
Tak to jsou názvy jen několika z mnoha báječných her a soutěží, kterými oslavujeme konec starého  a 
příchod nového roku. Zpravidla s prvním soumrakem začínáme blok, ve kterém soutěžíme o tituly 
Rohlík, Červík a Jedlík roku. Tyto soutěže prokládají naše ztvárnění známých her: Videostop – Kufr – 

Chcete být milionářem. V překotně běžícím času zrychlujeme tempo a je tu 
Lachtaní soutěž, Reklama, Módní přehlídka a Zlý vítr. Za příznivých pod-
mínek potom vyrážíme ven, stavíme dráhu ze svíček a soutěžíme 
v jezdeckých disciplínách. Je tu půlnoc, odpálení ohňostroje, přání do nové-
ho roku, přípitek kofolou a další tradiční rituály. Mísí se slzy a smích. Ces-
tou zpět je obsazena telefonní budka nebo „žhavíme“ mobily, neboť všichni 
voláme domů, abychom slyšeli také naše nejbližší. Je nám sice trochu smut-
no, ale rozhodně bychom neměnili. Doma bychom si asi jen stěží tolik uvě-
domili, jak moc nám rodiče chybí a jak je máme rádi. 
Ale my tím ještě nekončíme. Nespavci, tedy ti, co nemají ještě potřebu bla-
hodárného spánku, zpívají dlouho do noci za doprovodu kytary naše písně.  
 

JAK SLAVÍME S ILVESTRA?  

P R V N Í  B Y L  Č Í Ň A N  
Jedna z nejrozšířenějších teorií nás informuje o tom, že první domovskou 
oblastí yettiho byla Čína, kde ho pojmenovali latinským označením GI-
GANTOPITHICUS!! Pozůstatky tohoto obrovského lidoopa skutečně exis-
tují pouze v Číně!!!  Většinou to jsou zuby a čelistní kosti!! 



INFORMACE K ROKU 2006/2007 
KDY: středa 27. prosince až pondělí l. ledna 2007  

 
Pozor, pozor! Všem, kteří již několik let spolu s 
námi pátrají po stopách sněžného muže, i těm, 
které možnost objevení Yettiho zlákala poprvé, 
dáváme na vědomí, že jsme objevili další 
zprávy od expedice dr. Schneihubera, které 
naznačují, že se sněžný muž znovu objevil.  
Tyto zprávy v současné době bedlivě zkoumáme. Budeme mít tentokráte 
více štěstí? Čekají nás vavříny slávy? Neváhejte a přidejte se k nám? Na-
stává čas již jedenácté expedice… 
 
ODJEZD: ve 14.45 hodin z vlakového nádraží (sraz ve 14.35 hod) 
PŘÍJEZD: v 19.11 hodin na vlakové nádraží 
 
UBYTOVÁNÍ: ZŠ Povrly (Ústecký kraj) - mimochodem škola s vlastním bazénem 
STRAVOVÁNÍ: společné od čtvrteční snídaně do pondělního balíčku na cestu 
S SEBOU: (nejlépe v batohu) spacák, karimatku, přezůvky, hyg. potřeby, volnější oblečení na 
spaní, ručník, plavky, teplé oblečení, rukavice, čepice, šála, dobré boty, baterku, svíčku, po-
známkový blok, tužku, jídlo a pití na středu, průkaz ZP a DUHY, úsměv a v případě sněhu si 
zájemci mohou vzít i běžky. 
 
CENA: 1000,- Kč (vybíráme až ve vlaku) Členové oddílů DUHA, 
kteří se závazně přihlásí do 20.12. mají slevu 100,- Kč. 
Přihlášky do: 22. 12. 2006  
 
Vedoucí akce: Václav Srb 
Případné další info na tel.: 602 582 476 
 
PROGRAM: pátrání po sněžném muži, závody a hry na sněhu, děčínský aquapark, hry a sou-
těže. Oslava Silvestra při tradičních hrách a soutěžích. Opět budeme soutěžit o tituly „Rohlík 
roku, Červík roku a Jedlík roku“. Tradičně bude připraven také Videostop,  soutěž Šlápni mu na 
něj aj. 
 


