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ÚVODNÍK
Asi jste si u� zvykli, �e za v�echno mohu já, nicménì je tu zmìna, pøátelé. Za tohle

mù�e Piff. To on zaèal s neèeským (pøímo nechutnì kapitalistickým) zdvojováním písmen
ve jménech, prosím. Uka�me si na nìj, nebo� toto je prokazatelnì jeho vina. Co jiného
pak zbývá nám, odchovancùm ruské poezie, ne� pøejmenovat Pavèu, její� jméno tuto
asociaci pøímo evokuje, na Paffèu (Pafla tak dobøe nezní, no uznejte). Jen�e to zas není
vono. Pavla a jazykový cit (to je to, co vìt�ina Èechù dnes u� má jen jako rudiment na
úrovni slepého støeva a jiných výraznì pou�itelných souèástí osobnosti) se zdvojením
souhlásky pøed jinou souhláskou nedoká�ou �ít. Zaèalo to �západnì�, pokraèovalo to
�východnì�, tak�e jsme si - vìrni postupu èeské historie - pro radu za�li na opìt na
opaèný konec svìta. Co takhle dvojité �w� místo �ff�? Pawèa, to zní líp� Pavle se to taky
moc nelíbí, ale má demokratický výbìr ze dvou variant tak, jak jej zvládal blahé pamìti
u� i Hamlet, tak�e nakonec pod soustøedìným tlakem ustupuje. Pryè s obyèejností� A
je z ní Pawèa. Jméno, které musí ka�dého linguistu pøímo nadchnout svým globálním
vzhledem.

Teï u� zbývá jen otázka, co by se dalo je�tì zdvojit� Dobrovolnì se nabízí jeden z
na�ich �kùdcù s pracovní pøezdívkou Kýblik (slovenské oznaèení pro 7. trpaslíka �mudlu
- poznámka pro osoby pøe�ívající bez klasického vzdìlání). Variantu �Kýbblik� zavrhuje
(viz vý�e citované zbytky zmínìného jazykového citu) a volí variantu �Kýblikk� (nech nám
bratia Slováci odpoustí na�e jazykové hriechy).

Zatím poslední pøezdívka ve kmeni, Rièi, pøímo svádí ke zdvojení poslední slabiky,
èím� by vznikla �Rièièi�, zkrácenì �Èièi� - zde je ale pøeká�kou náèelníkova prokazatelná
nechu� vùèi koèkám, tak�e nemù�eme provokovat, aby se neøeklo, �e chceme provokovat.

Co dál? S hrùzou mì napadá, �e by se s trochou dobré vùle a kreativity dalo leccos
dìlat s mou �pøezdívko-zkratkou� D. V prvé øadì by mohl jiným odchovancùm ruské
poezie pøijít na mysl pøíslu�ný ver� (ïèô, ïàô, oéoéoé, óáåãàåò çàé÷èê ìîé) a mohli by
mi zaèít øíkat Ojojoj (dokonce ztrojení, no prosím). Co� bysme samozøejmì nechtìli,
�e� A neménì zajímavé a úèelné by samozøejmì mohlo být psaní mé pøezdívko-zkratky
ve tvaru �Dd.� - napø. v rámci úspor èasu, energie, toneru a papíru�

Na Nové zemi lze v pøípadì nouze samozøejmì zdvojit písmeno �v� a/nebo �z�, které
k tomu pøímo svádí, zejména v mrazivìj�í roèní dobì.

Kdy� se to tak vezme, dá se zdvojit v�echno.Nebo�, jak známo, sranda musí být,
kdyby na
chleba ne-
bylo. A pro-
to�e na chle-
ba je�tì je,
lze na�tìstí
b l b n o u t
jakkoliv. Nebo
snad jakoliv?
D.

KAPKA
LESNÍ

MOUD-
ROSTI

Nejtì��í
povinností rodièù nebylo ani tak dbát na chování dìtí jako dbát na
sebe sama, nebo� rodièe museli jít svým dìtem pøíkladem. Dìti
mìly ú�asnou energii, byly obdarovány zdravím a jejich schopnosti
vytøíbil neustálý styk s pøírodou. Plnì u�ívaly zraku i sluchu a
pozornì sledovaly chování a rozhovory svých rodièù a staøe�inù.
Dospìlí se proto museli chovat co nejvlídnìji a nejdùstojnìji�

náèelník Lakota Siouxù Stojící medvìd
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PØEDSTAVUJEME: SKISKA
Mnozí ji znáte je�tì z dob, kdy jezdila s Vlky.
Vlastním jménem Zuzana Synáková, na první
pohled podobná své mámì Tapi, a pøece jiná -
po u�i se topící v lásce k divadlu, v péèi o dva
psy a tatínka, studiu jazykù (francouz�tina,
angliètina) a v zamìstnání na zkrácený úvazek
- a tedy i v nedostatku èasu. Pøesto si na�la
chvilku na tento rozhovor a na pøíspìvek o pár
stránek dále, a nejen to - chystá se s námi na
listopadovou výpravu zamìøenou divadelnì...
Nevím, jak Vy, ale my tøi Petrovy se na tuhle
výpravu hroznì tì�íme...
Sly�ela jsem, �e hraje� divadlo.
Je to tak, u� pátým rokem jsem èlenkou
poloprofesionálního divadelního studia V na
Veveøí 133 v Brnì. Hrajeme pøevá�nì pohádky,
ale na své si pøijdou i dospìlí. Bohu�el
v souèasné dobì se nám nìjak nedostává
mu�ské èásti herectva a taky se nám dost
podstatnì obmìnil ansámbl, tak�e se
momentálnì zabýváme výhradnì dìtskými
diváky, proto�e ti nás z velké èásti �iví.
Co tì pøivedlo k divadlu?
Moje renesanènì zalo�ená maminka mimo jiné
psala i divadelní hry a zkou�ela je se svými
kamarády. Ale to mi bylo asi �est. Hlavní zlom
pøi�el v prváku na gymnáziu, kde jsem získala
pøedplatné do studia Marta. A tam jsem se
platonicky zamilovala do jednoho herce. Klidnì
to øeknu, byl to Honza Zrzavý, kterého teï
mù�ete vidìt v Huse na provázku. U� ho sice
nemiluji, ale jeho herecké umìní obdivuji
dodnes. A také mu vdìèím za mou kariéru
v divadle (a taky trochu mu to zazlívám).
Proè mu to zazlívá�?
Proto�e hrát divadlo je nejen hrozná sranda,
ale taky kus práce. Denodennì zkou�ky a� do
jedenácti, pøed premiérou i déle. Dopolední
pøedstavení, tak�e �kolu mám vlastnì jako
hobby. Psychické vyèerpání po pøedstavení,
které kdy� se nedostaví, asi jsem nehrála
naplno. Tìlesné vytí�ení - nepravidelná strava,
ponocování, stres... A samozøejmì zanedbaná
domácnost. Ale za v�echnu tu námahu to stojí,
jinak bych to pøece dávno nedìlala.
Jaké má� dramatické (rozumìj: divadelní)
zku�enosti?
Nepoèítám-li ty �tìky zamlada: knì�na
v Rumcajsovi, chùva v muzikálu Loupe�níci,
sleèna Mitnicková v Kaplanovi, hrabì v Pøe-
kvapení lásky, èertice ve Stvoøení svìta, doktor
v Doktorské pohádce, dueòa v Cyranovi, no, to
by snad staèilo. Bylo jich sice víc, ale nechci se
chlubit. Dále jsem se hlásila na dramatickou

výchovu na JAMU, to byla velká zku�enost.
Re�írovala jsem stejnì staré drama�áky.
Absolvovala jsem týdenní divadelní kurz ve
Francii...
Dává ti divadlo nìco do �ivota?
Rozhodnì mì uèí zvládat èasové vypìtí je�tì
pøed nástupem do zamìstnání. Musím umìt
jednat s dìtmi. Tolerovat svého partnera na
jevi�ti. Mluvit nahlas a srozumitelnì, se
správnou výslovností. Vyrovnávat se s ne-
nadálými situacemi, kdy� nìkomu vypadne text
(tøeba i mì). Uèí mì povinnosti dostavit se i pøes
nechu�. Ale taky mì uèí pøecházet choroby, být
protivná na své bli�ní apod.
Dìkuji za rozhovor.
Není zaè.

Ptalo se mé druhé já -  Zuzana Synáková

Poznámka redakce:
Jistì jste si v�imli, �e ná� milý atentátník, toti�
redakèní skøítek Nevì�hlavu, z minulého èlánku
Pøedstavujeme bystøe vynechal pøedstavovací
úvod, tak�e ne ka�dý ètenáø ví, �e ná� ohnivec
se jmenuje Pavla Pawèa Maarová a je
dlouholetým èlenem Ligy. Nechci na Nevì�hlavu
�alovat, ale i ve fotkách má prsty - v�dycky
vybranou fotku zpracuje tak, �e tam je
pøedstavovaná osoba k nepoznání. Na mùj
dotaz, proè to dìlá, moudøe pravil, �e fotky jsou
jen obrázky, které stejnì o lidech nic moc
neøeknou. No, není místo na polemiku, nicménì
kdo pøedstavované osoby zná, pozná je i na
fotkách. Kdo je nezná, má smùlu...
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DISKUSNÍ FÓRUM
Koncem léta byla na�ím oblíbeným debatním

tématem otázka, do jaké míry by mìla být úèast
na kmenových akcích pro èleny povinná.
Nakonec jsme se shodli na tom, �e pro ty, pro
které se chystá program, tedy pro dìti, by mìly
být akce povinné, nebo� program se staví pro
urèitý poèet úèastníkù - a kdy� ten zùstane
doma, proto�e je v televizi Vinnetou a druhý
musí odzkou�et novou poèítaèovou hru, tøetí pak
oslavit narozeniny své koèky a ètvrtý naléhavì
zrýt babièce zahradu, mù�e se organizátorovi
výpravy nakonec stát, �e na místì musí tì�ce
improvizovat, proto�e místo osmi lidí mu pøijdou
tøi a s tìmi se tì�ko hraje hra pro dvì ètyøèlenná
dru�stva.

Nemluvì o tom, �e v �ivotì si èlovìk té
dobrovolnosti moc neu�ije. Kdy� si napø. poøídíte
psa, musí to ubohé zvíøe dvakrát dennì na
procházku, i kdyby mìl majitel vypustit du�i.
Jinak Vám poèùrá byt... Dospìlí èlenové kmene
jsou kolikrát hodnì unavení a/nebo mají je�tì
øadu dal�ích úkolù, a pøesto na schùzku èi
výpravu jdou, proto�e vìdí, �e mají odpovìdnost
za kus programu a tato odpovìdnost - vùèi
dìtem i ostatním dospìlým - jim nedovolí nepøijít.

Tak�e jedním z pravidel kmene bude
povinnost dìtských èlenù úèastnit se akcí.
Pøedpokladem pro to, aby se takový po�adavek
dal vznést, je oznámení termínù akcí dostateènì
dlouho pøedem - a od toho máme Twister s prog-
ramem na 4 mìsíce dopøedu. Aby tento po�a-
davek nebyl tak tvrdý, stanovíme na pololetí
urèitý poèet akcí, kterých se lze bez podstatného
dùvodu (nemoc, povinnostmi daný pobyt mimo
Brno) nezúèastnit. I v takovém pøípadì v�ak platí
druhé pravidlo kmene: svou neúèast na akci
je ka�dý èlen kmene povinen oznámit
pøedem, je-li to jen trochu mo�né. To proto,
�e na akci se témìø v�dy nìco chystá - a� u�
jde o spoleèné jídlo nebo vybavení (napø. stany)
na výpravu, pomùcky na nìjakou èinnost  na
jednodenních výpravách èi schùzkách, rozpoèet
vycházející ze skupinových slev na dopravném
apod. Vypadne-li bez ohlá�ení nìkdo, s kým se
poèítá, mù�e vzniknout dost podstatný problém,
v ka�dém pøípadì je to v�ak rána pod pás pro
organizátora akce, který (jak jste si pøeèetli
v minulém Twisteru) nemá málo povinností...

Co Vy na to? Máte-li odli�ný názor, sem s ním.
Nic není tak nebezpeèné jako èlenská základna,
která se v�ím trpnì souhlasí. Diskusní fórum
èeká na Va�e názory, pøipomínky, podnìty,
protiargumenty apod.

D.

UZEMNÌNÍ
Od Qinzy nám dorazily následující zprávy SMS

(uvádíme samozøejmì zcenzurované znìní):
PORUCHA!!! Na Va�em mobilním telefonu byl

spu�tìn autodestrukèní program, odhoïte jej
prosím co nejdále od sebe a zalehnìte. Vá�
Operátor.

Od 31. 10. na�e sí� pou�ívá satelitní
monitorování na�ich zákazníkù. Bohu�el Vá� ...
(oblièej) byl shledán jako reklamní prù...
(prù�vih), a proto budete odpojeni!!!

POZOR! Vá� mozek bude optimalizován na
vy��í výkon. Optimalizuji ...............(poèet teèek
z dùvodu nedostatku místa podstatnì ome-
zen).........PORUCHA - mozek nenalezen...

          Sisi

Nedávno pøi�lo Sisi dal�í èíslo Øí�e divù (è. 11/III).
Zrovna se mi nechtìlo pracovat, a tak jsem jím zaèala
bezmy�lenkovitì listovat, kdy� mi náhle padl do oèí
nadpis INDIÁNSKÁ OBYDLÍ. Hned jsem se probudila
a s údivem jsem èetla následující informaci:

Hluboce zakoøenìná je pøedstava o tom, �e
Indiáni �ili v tzv. �týpý�, co� byly velké �pièaté
stany, jaké zná� z westernových filmù. Málokdo
v�ak ví, �e tento zpùsob �bydlení� odkoukali
Indiáni teprve od Evropanù, kteøí zaèali �nový�
kontinent osidlovat. Indiánùm se zdály
�pøemis�ovací� stany natolik praktické, �e je
vìt�ina kmenù pøijala �za své�...

Autor: Zdenìk Kompert, Magazín Koktejl
(Autora uvádím proto, abych nebyla naøèena ze

svatokráde�e apod.)                         D.

Právì se u mì stavovala Maje�ka, nechává
v�echny pìknì pozdravovat a slíbila, �e se
nìkdy staví na schùzku. A jako perlièku
vykládala, �e o ní nìkdo rozhla�uje, �e u� je víc
ne� tøi roky vdaná a �e má tøíletou Terezku
a rok a pùl starého Dominika, tak�e se jí známí
èasto ptají, kdo doma hlídá dìti, kdy� je ona
pryè. Svobodná, bezdìtná a zoufale pøetí�ená
Maje�ka, která pracuje jako zdravotní sestra na
smìny, na to se smíchem odpovídá, �e dìti hlídá
babièka... Konec koncù, proè ne, �e? Na to, �e
má dvì dìti, vypadá pøímo skvìle... Co dodat?
Chcete-li mít pøedstavu o nekoneènu, staèí si
pøedstavit bezbøehost lidské hlouposti...        D.
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CO BYLO� CYKLOVÝPRAVA
14. 10. 2000

Pøemý�lím, jestli tahle výprava probìhla tak, jak
mìla, nebo ne. Podle mé pùvodní pøedstavy ji nemìli
pøipravovat dospìlí. Nakonec v�echno bylo trochu
jinak. Nikdo se poøádnì nemìl k tomu, aby se ujal
organizace, tak�e se celá výprava nakonec stala
jakýmsi kolektivním dílem v�ech, kteøí se zúèastnili
schùzky zaèátkem øíjna, kde se rozhodlo nejen o tom,
�e výprava bude na kolech, ale vymysleli jsme i trasu.

V sobotu ráno se nás na srazu se�lo pomìrnì
málo. Jako kdyby se ostatní lekli pár kilometrù na
kole. Poèasí se ale nikdo lekat nemusel, proto�e
nastal jeden z teplých øíjnových dnù, kdy poèasí
vyslovenì láká na výlet. Bylo polojasno, okolo
poledne nìco pøes dvacet stupòù nad nulou a foukal
vítr. Tak akorát, aby nebyla zima a dalo se pohodlnì
jezdit.

Asi hodinu nám trvalo, ne� jsme napumpovali,
promazali a podle velkosti jednotlivých lidièek i do-
�telovali kola. Koneènì jsme vyrazili smìrem ven
z mìsta. Pravda, jeli jsme v houfu ponìkud ne-
uspoøádaném, tak�e kdybychom nejeli po chod-
nících, patrnì bychom se stali noèní mùrou øidièù.
Koneènì jsme se propracovali pod Stránskou skálu
a mohli jsme jet  ka�dý svým
tempem s tím, �e jsme na
sebe èekali na køi�ovatkách
a jiných obtí�ných místech.
Jeli jsme po polòaèce do
Podolí, odtud jsme po silnici
sjeli do Mariánského údolí.
Po krátkém odpoèinku jsme
se vydali do kopce k Ho-
rákovské myslivnì. Pøiznám
se, �e jsem to podle vlastních
zku�eností èekal hor�í.
Zvlá�� stoupání  k myslivnì.
Èervená znaèka dál byla
o nìco vý�ivnìj�í. Stoupání
sice mírné, zato se spoustou
spadaného listí a kamení,
tak�e jsme obèas museli
tlaèit. O kus dál to u� bylo
lep�í a nakonec jsme
pomìrnì ��astnì dorazili
k Hostìnickému propadání
a dokonce i to propadání
jsme na�li. Ten, kdo èekal
efektní díru s vodopádem,
byl ponìkud zklamán. Potok
zcela nenápadnì mizí v zemi a místa, kudy teèe za
vy��ího stavu vody, naznaèuje jen prázdné koryto,
které se po pár metrech taky prostì ztratí.

Bylo poledne a na nìkteré jedince, kteøí se
dostateènì nezásobili, padl hlad. I vydali jsme se
tedy smìrem na Hádek, kde jsme se stavili na men�í
sma�ákovité obèerstvení. Jo, cestou jsem je�tì taky
lepil píchlou du�i.

Po obìdì jsme zvenèí obhlédli chatu Mar-
kétèiných rodièù. Usoudili jsme, �e pro nìjakou zimní
akci mù�e být i prudce pou�itelná. Nìkdy tøeba
udìláme zimní putování Moravským krasem od chaty
k chatì. Dál u� nás èekalo jenom klesání do
Mariánského údolí cestou podél Øíèky povìt�inou
po zelené a pak modré znaèce. Zastavili jsme akorát
u jeskynì Pekárna, dávného to sídli�tì neandrtálcù.
V místech, kde byla znaèka nesjízdná, jsme uhnuli
pøibli�nì podél Øíèky a sjí�dìli jsme po kamenitých
cestách místy stavìnými snad pro kamzíky. Od
Muchovy boudy u� byla cesta snadná a sjízdná zvlá��
pro ty, kteøí odboèili na asfaltku vedoucí Mariánským
údolím, místo aby se poctivì dr�eli modré znaèky.
Moc si nepomohli, pletly se jim pod kola davy
korzujících chodcù.

Od koneèné autobusu jsme nahoru do Lí�nì
èásteènì �lapali a èásteènì tlaèili. Pøekvapila Helèa
- Kýblikk, která kopec vyjela systémem �í�nivá èára
- zøejmì jí ten celodenní trénink prospìl. Pøes
ponìkud nepøehlednou starou Lí�eò jsme kola radìji
provedli (po ranních zku�enostech s jízdou po
komunikacích s provozem) a na sjezdu pøes
Vinohrady do �idenic jsme zjistili, �e jsme se skoro
podcenili. I tu jízdu ve skupinì po silnici pøi nepøíli�
hustém provozu nakonec asi zvládnem.

Celou výpravu jsme zakonèili
v klubovnì Dá�iným naroze-
ninovým dortem a twistrem jako�to
oblíbenou na�í hrou.

No a co øíct na závìr? A� lituje
ten, kdo nejel. Zjistili jsme, �e
výpravu na kolech jsme schopni
celkem rozumnì zvládnout a �e by
snad stálo za to zase nìkdy nìjakou
uspoøádat (Dá�a navrhuje kolo-
výpravu pravidelnì aspoò na
podzim a na jaøe). Za ocenìní stojí
výkon Markétky-Li�ky, která na
vypùjèeném starém kole s úzkými
ráfky absolvovala celou cestu
s vytrvalostí a zarputilostí sobì
vlastní.

Piff

Sraz jsme mìli v 8:00 ráno
u  klubovny. Tam jsme zdokonalili
kola a vyrazili jsme!

Co si pamatuju, tak jsme jeli
kolem kostela a Stránskou ulicí
a je�tì pøedtím kolem Do�líkové.
Ale to u� si nepamatuju. Cesta byla

opravdu zajímavá - na tro�ku star�ím kole, na kterém
jsem jela já, a zvlá��, kdy� pak Piff píchnul du�i
zrovna, kdy� byl na øadì perfekt kopec (smùla).

Na srazu Hádek jsme nemohli najít ostatní, a tak
si Piff zalepil du�i, ale na�tìstí nás na�la Dá�a a tak
jsme sjeli dolù do restaurace a najedli se. Pak jsme
se jeli podívat na na�i chatu a domù.

        Markéta-Li�ka
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KONCERT AG FLEK/
MUSILKA

18. 10. 2000
byl vlastnì pokusný. Maje v èerstvé pamìti, jak Hele-
na - Kýblikk prootravovala celý koncert Spirituál
kvintetu pøed nìkolika málo lety, rozhodla jsem se
ovìøit, zda se její pou�itelnost nezlep�ila. Nutno
konstatovat, �e ne.

AG Flek jako moje dávná láska mì ponìkud
zklamal. Ho�i sami to omlouvali tím, �e se sejdou
jen obèas, tak�e vlastnì vùbec necvièí. Z hlediska
muziky problém ani tak nebyl. Nepøíjemné bylo, kdy�
Blanka Táborská zapomnìla text �erbovní� písnièky
AG Fleku Blázni umírají nadvakrát, se kterou AG
Flek blahé pamìti vyhrál autorskou Portu zaèátkem
80. let (a kterou já dodnes znám spolehlivì zpamìti).
Je�tì nepøíjemnìj�í bylo �patné nazvuèení, které
budilo dojem, �e zvukaø naprosto nezvládá bicí, které
tomu celému jaksi �velí�. Tomu, kdo zná typicky
pohodovou atmosféru AG Fleku, ukázaly bicí na
tomhle koncertì, �e doká�ou spolehlivì �umlátit�
i takové perly, jako jsou písnièky z debutového alba
AG Fleku. Ostatnì, nemohu se zbavit dojmu, �e na
pódiu byli z nastoupených �esti dva lidi zbyteèní.
Úroveò písnièek Karla Markytána a Ivo Viktorína
nikdy nepotøebovala hromadnou platformu k tomu,
aby èlovìku nìco daly.

Nu co�, veèer jsme ukonèily netradiènì, proto�e
Pawèa prohlásila, �e jí jede za 14 minut od nádra�í
autobus, èím� mì vyprovokovala k pokusu to autmo
stihnout. Po vesele hravé a dravé jízdì po Brnì jsme
ji odlo�ily na právì pøijí�dìjící �alinku, kterou jsme
si cestou nadjely, tak�e doufejme, �e skonèila doma
v rozumnou dobu�  D.

24. 10. 2000
D.: Poté, co jsme èást øíjnových schùzek strávili

urèováním plodù rùzných døevin, jsme si dali malou
soutì� - úkol znìl: k názvu stromu pøiøadit èíslo
uvedené u jeho plodu, pak èíslo uvedené u jeho
pøízviska (obecný, lesní atd.), pak sudým èíslùm
pøiøadit pomlèku, lichým teèku a nulám nic, èím�
u ka�dého stromu v seznamu vznikne znak Morseovy
abecedy, a pak u� jen pøeèíst takto vzniklou tajenku.
První zvládl tì�ký úkol Piff, samozøejmì mimo
soutì�, druhá byla dvojice Pawèa + Rièi, tøetí dvojice
Qinzy + Kýblikk. Mimoøádný úkol - doplnit z hlavy
druhou èást tajenky, pak dokázala nejrychleji splnit
Lenka. A jak znìla tajenka? �Moudrost sama nás
neu�iví�, pravil ji� kdysi ve 12. století jistý èínský
mnich a smutnì dodal, �obèas je taky tøeba
pracovat�...

Mí�a: Dnes, jako obvykle, byla úterní schùzka.
Nejdøív jsme ve dvojicích soutì�ili v urèování plodù.
První místo vybojoval Piff, ale �ádnou cenu nechtìl...
Pak jsme koneènì vyrazily na:

KONCERT SKUPIN MO�NY
A DOBRÝ VEÈER KVINTET

Jeli jsme elektrikou. Po únavném bìhu jsme
nakonec koncert stihli. Nebyli jsme poslední,
nìkteøí pøi�li je�tì po nás. Koncert zaèínal
v 19:30 h a skonèil a� asi ve 22:00 h. Konal se
v Bílém domì. První zpíval DOBRÝ VEÈER
KVINTET. Docela jim to �lo. Pak zpívaly MO�NY.
Líbili se mi víc. Rièi ke konci u� usínala. Kdy�
jsme dojely domù, zalezly jsme do zatím
nevyhøátých pelí�kù a hned jsme usnuly.

HUBERTOVA JÍZDA -
LOUÈENÍ S LETNÍM ÈASEM

26. - 29. 10. 2000
Piff: Se�li jsme se tro�ku netradiènì ve ètvrtek

ráno na Zvonaøce, od Dá�i jsme pøevzali
proviant a vyrazili jsme autobusem do Ivanèic.
Cestou to chvíli vypadalo, �e nápad vyjet ven
je�tì na konci øíjna dostalo víc lidí, ale v terénu
jsme pak zjistili, �e to a� tak hrozné nebylo.
V Ivanèicích jsme se v rámci pøípravy dal�ího
programu malinko porozhlédli po námìstí
(renesanèní domy a ranì gotický kostel) a pak
jsme se v neuspoøádaném a lehce ujeèeném
houfu vydali po
èervené znaèce
smìrem k Templ-
�tejnu. Cestou
jsme se zastavili
v Øeznovicích na
svaèinu a pro-
hlídku místního
kostela. Není to
kostel zas a� tak
ledajaký, je to je-
den z mála ro-
mánských kos-
telù u nás a pa-
matuje je�tì do-
bu vzniku èes-
kého království.
Kromì prohlídky
jsme se ho sna�ili i nakreslit (obrázek od Li�ky).

(Sisi: V Brnì zatím vrcholil pøípravný blázinec.
Seznam úkolù se ne a ne zkrátit. Pes do psího hotelu
u Doma�ova, sbalit bágly, vybít a nabít mobily atd.
atd. � a nakonec to bylo na taxík, aby nám neujel
poslední autobus, pomocí kterého jsme mohly
výpravu zastihnout jak� tak� za svìtla. Kdy� jsme
z nìj po hodinì stání vypadly, kouzelnì podzimnì
mrholilo. U� tady jsme mìly pojmout podezøení, �e
to s turistickými znaèkami v této oblasti bude
podezøelé. �lutá znaèka byla naposled pøed koncem

ØÍJNOVÁ SOUTÌ�
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Jamolic a pak nás jaksi nechala ve �tychu. Máma,
známá svou naprosto nezvladatelnou vá�ní pro
necesty, brzy zaboèila podél lesíka do pole a pak
pøes pole k dal�ímu lesu. Tam jsme opìt na�ly znaèku
a ta nás bez dal�ích incidentù dovedla k ze�eøelému
povykujícímu Templ�tejnu�)

Piff: Zøíceniny hradu Templ�tejna se staly
kulisou pro na�e dal�í poèínání. Ubytovali jsme
se ve tøíèlenných skupinách tak, �e jsme ovládli
prakticky celý hrad. Vlastnì ani nebylo jiného
øe�ení, proto�e na celém hradì se dost obtí�nì
dá najít místo, kde by bylo mo�no postavit tøi
stany vedle sebe. Poèasí, které se po celý den
tváøilo vlídnì, za nás rozhodlo, �e pod �irákem
nikdo z nás spát nebude. Zaèalo pr�et. Jen
dospìlí si pod jakousi klenbou zkou�eli, jak to
asi vypadá, kdy� se spí pod mostem. Ne�
dorazila Dá�a se Sisi, pøipravili jsme døíví na
veèer a pak jsme zaèali pøipravovat veèerní
pøeddu�ièkové obøady. Pøipevòovali jsme svíèky
na lodièky z kùry a vybalili jsme fakule, které
jsme si vyrobili pøed dvìma týdny na schùzce.

Po setmìní jsme se vydali kamenitou a ne-
schùdnou cestou smìrem k øece Jihlavì. Na
bøehu øeky jsme si povzdechli, �e pro leto�ek
definitivnì konèí letní sezóna a vypu�tìním
lodièek se svíèkami po øece jsme si pøipomnìli
obøady rùzných dávných i souèasných národù,
které si tímto zpùsobem sna�í naklonit bo�stva,
aby jim pøes zimu ponìkud ménì �kodila. Kdy�
jsme se pak vydrápali zpátky na hrad, Piff

povyprávìl povìst, která praví, �e hrad
Templ�tejn se jednou za sto let v�dy na jednu
noc objevuje ve své dávné slávì. Aspoò na
chvíli jsme se pokusili tuto iluzi o�ivit, kdy� jsme
hrad osvítili pochodnìmi a pak uspoøádali noèní
hostinu s opékáním masa.

V pátek ráno jsme zaèali krásný podzimní den
ranní písní na nejvy��ím bodì hradu. Po
buchtách s èajem jsme pobalili a zaèali jsme
scházet po èervené znaèce k øece Jihlavì.
Cestou nás Dá�a zaèala uèit Svítání. Tahle
písnièka nakonec zpívaná jako kánon se stala
znìlkou, ozdobou i morem a prokletím celé
výpravy. Do�li jsme k brodu. Moc se nám takhle
na podzim do vody nechtìlo, ale nakonec jsme
zjistili, �e voda v øece je mo�ná o malinko teplej�í
ne� vzduch. Chvilku jsme se su�ili na bøehu na
sluníèku a pak Piff vyhlásil Hubertovu jízdu
neboli hon na li�ku. Li�ku dìlaly Qinzy s Lenkou
jako�to znalkynì místního terénu. Pravda, hra
moc nevy�la - li�ky dostaly moc velký náskok,
byly moc rychlé a místo, kde bylo mo�no je
chytit, bylo pøíli� daleko. Hra se z honu na li�ku
zmìnila v dost únavný pochod. V Mohelnì toho
mìly jak li�ky, tak lovci právì dost a byli jsme
rádi, kdy� jsme mohli zakotvit na Babylonì pod
rozhlednou. Po nároèném dni jsme byli v�ichni
rádi, kdy� jsme mohli uvaøit babylónský d�uveè
(cibule, slanina, bedly, toèený salám, hrá�ek
z konzervy, keèup, koøení ad�ika) a koneènì se
najíst. Piff byl �za odmìnu� vyslán pro vodu do
Kramolína (Stihl to døív, ne� v�ichni èekali,
proto�e narazil na nemluvného hajného, a tudí�
se nezakecal). Veèer jsme pak mezi stromy
a rozhlednou hledali hvìzdièky (D.: téma, k nì-
mu� Piff kupodivu mlèí), trochu povídali u ohnì
a hlavnì jsme se pokou�eli nacvièit Svítání jako
trojhlas.

V noci malinko m�ilo, ráno trochu pr�elo, ale
to nás neodradilo od vstávání. Poslední
rozcvièku úøedního èasového léta jsme pojali
v letním stylu. Plavali jsme v suchém bazénu
a pak jsme skákali �ipky do záchranné sítì
z nata�ených rukou ostatních. Po snídani ode�la
Lenka s Piffem do Senorad na sraz s rodièi
a zatímco Piff se zásobou vody postupoval po
zelené proti proudu Oslavy k Vlèímu kopci
(nechali jsme ho, a� si u�ije, co na nás chystal),
men�í dìti stavìly domeèky z mechu a kapradí
a star�í sbíraly houby. Pod Vlèím kopcem nás
èekal dal�í brod. Sice u��í ne� ten vèerej�í, zato
ale o kus hlub�í. Po výmìnì názorù s jakousi
partou doprovázenou men�í smeèkou psù jsme
rychlouvaøily instantní èínské nudle s bedlami,
které jsme posbíraly cestou. Kdyby Piff dorazil
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o ètvrt hodiny døív, mohl se najíst a nemusely
jsme zbytek z dùvodu v�eobecného pøe�rání
pou�ít jako �rádlo pro místní ryby. Dál jsme �li
po èervené znaèce po skalách podél Oslavy na
zøíceninu hradu Lamberka, sídlo jistého Jana
Sokola, který byl znám jako velice dobrý
bojovník a v jeho� dru�inì se váleènickému
umìní nauèil i jistý Jan �i�ka. Dolù k øece na
táboøi�tì T. O. Zlatá podkova jsme dorazili skoro
za tmy, tak�e jsme mìli trochu potí�e se
sbíráním døeva, ale nakonec se v�e podaøilo
a k veèeøi byly tìstoviny se záhadnou èínskou
smìsí C´-obat Oh-dal (cibule, slanina, sucho-
høiby, drùbe�í sekaná, minutkový základ  zvaný
�èína�, konzerva kukuøice).

�e by se nám na dnì úzkého údolí øeky chtìlo
ráno vstávat, to ne. Je�tì �e to v noci úøednì
cuklo hodinama zpátky. Øeka se ale kvùli tomu
ale nejspí� na hodinu nezastavila a poèasí se
celý den tváøilo velice vlídnì. Posnídali jsme
chleba s pa�tikou a Dá�a se Sisi pak ode�ly
stíhat polední vlak.

(Sisi:� Opravdu se nám nechtìlo jít s mámou
samotným na vlak døív, ne� vyrazí ostatní, ale èas
nedal jinak. Zpoèátku �lo v�echno vèetnì lezení po
skalách (je�tì �e jsme nechaly Kellyho v psím hotelu,
asi by musel jít øekou, proto�e pøes urèité úseky
bychom ho dokázaly pøenést jen v zubech, co� s
jeho 40 kg dost dobøe nejde) dobøe, a� jsme za chatou
U Vlasáka neodboèily po èervené nahoru, nýbr�
pokraèovaly po jakési podivné èervené znaèce podél
øeky. Ta nás dovedla k mostu pøes øeku. Na druhé
stranì u� jsme na�ly jen modrou znaèku, která tam
podle mapy vùbec nemìla být. Tak�e máma byla
zas ve svém �ivlu. Vylezly jsme na kopec a zjistily,
�e zase stojíme nad skálou spadající kolmo do øeky.
Vrátily jsme se zpìt dolù a pak opìt nahoru. Tam

SYPU SI POPEL NA HLAVU
Hlavnì se omlouvám v�em, které jsem na Hubertovì jízdì druhý

den utahal víc, ne� bylo nutno a zdrávo. Pøi hloubání nad mapou
jsem neodhadl, co je je�tì mo�no v pohodì zvládnout, a málem jsem
vás nahnal na celkem knièemózní spojku mezi Vlèím kopcem
a Senoradským mlýnem (zelená znaèka, kterou jsem v sobotu
procházel). Metodou (skoro) náhodné úpravy trasy jsme pak �li podél
Oslavy po cestì, kterou jsem z bezpeènostních dùvodù chtìl projít
bez batohù. I to jste ov�em zvládli �v plné polní� perfektnì.

Pro pøí�tí Hubertovu jízdu nebo nìjakou brzkou jarní víkendovku
nám tedy zbývá údolí Chvojnice (11,5 km dle ukazatele z Kralic
k Senoradskému mlýnu) a pár zbytkù hradù okolo. Pokusím se
vymyslet trasu tak, abychom se míò honili a víc si u�ili ptákovin.

 Piff

jsme se stoèily skoro zpátky na jih ve snaze obejít
zmolu, vyhloubenou jakýmsi zdivoèelým pøítokem
Oslavky. Nakonec jsme - spí� po èuchu ne� podle
mapy - na�ly Zòátky a tam zelenou znaèku, která
nás mìla dovést do Námì�ti. Zelená ov�em za
dal�ím mostkem pøes øeku opìt zmizela, tak�e jsme
�ly naslepo vìdouce, �e ta Námì�� tam nìkde musí
bejt. Byla. I nádra�í jsme nakonec na�ly a na vlak
jsme je�tì pùl hodiny èekaly. Vzhledem k tomu, �e
máma odmítá jezdit na výpravy s Vítìnkou, není-li
to nezbytnì nutné, zdá se, �e to nebylo na�e poslední
bloudìní�)

Piff: Ostatní se dobalili a pak jsme hráli
schovávanou s vysílaèkami. Po pøekonání
obtí�nì schùdných úsekù cesty místy ji�tìných
lanem zabudovaným do skály probìhla ve
znamení vysílaèek i celá cesta do Námì�tì nad
Oslavou. Zkou�eli jsme se vzájemnì navádìt
jak za pochodu, tak na høi�ti pøi zastávce u Vla-
sáka. Ve vlaku jsme pak u� hráli jen rùzné
blbùstky, tøeba pøí�erky na pokraèování,
abychom soustøedìným úsilím nesvedli vlak
z pravé cesty...
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BUBÁCTVÍ
Milé dìti!
Dozajista vás zaujal tento podivný nadpis. Co

to zase, proboha, je? Nechme bohy klidnì spát
a vìnujme se jejich tajemníkùm pro styk
s veøejností neboli stra�idlùm. Náplní va�í
kmenové èinnosti je pøe�ití ve volné pøírodì. Ale
jak byste tam chtìly pøe�ít bez v�eobecných
znalostí �iroké populace bubáctva?
Prostøednictvím mé skromné rubriky dosáhnete
základního vzdìlání, které si podle vlastního
uvá�ení mù�ete rozvinout samostudiem. Na�í
uèebnicí bude Lexikon ohro�ených druhù
stra�idel 1. a  2. díl od Vítìzslavy Klimtové.
  Nesetkáme se pouze se stra�idly vzácnými,
ale i s tìmi nejbì�nìj�ími. Bohu�el v�ak kvùli
nárùstu �civilizace� lidé a hlavnì dìti pøestávají
vìøit v existenci stra�idel, èím� je nenápadnì a
nevìdomky hubí. Jedním z cílù na�ich hodin
stra�idlologie bude roz�íøení znalostí tohoto
oboru mezi zatím omezenou veøejnost (poèetnì,

nikoli inteligenènì) a následné udr�ení
studovaných �ivoèichù pøi �ivotì.

V první lekci se seznámíme se stra�idlem
velmi známým a velmi dìsivým, bohu�el v�ak
ne pøíli� roz�íøeným. Je jím Hejkal. V na�ich
pøírodních podmínkách se vyskytují tøi varianty:
Hejkal bahnomilný (Mugio paluster), Hejkal hajní
(M. cucuida) a Hejkal lesní mufloní (M. silvestris
musimon).

Hejkal bahnomilný patøí k lesním hejkalùm.
Podle názvu se vyskytuje ve vlhkém prostøedí,
vìt�inou obalený bahnem. Proto nemù�eme
urèit jeho pùvodní zbarvení. Rád komunikuje
s lidmi, zvíøaty i ostatními stra�idly, není zlý. Pro

nìj neplatí zákaz krmení. Mláïata jsou velmi
roztomilá, nedoporuèujeme je v�ak chovat jako
domácí mazlíèky, nebo� s pøibývajícím vìkem
zo�kliví.

Hejkal hajní se
vyskytuje pøevá�nì
v teplých oblastech.
V na�í republice tedy
není pøíli� hojný, ov�em
v okolí na�eho mìsta jej
mù�eme spatøit. �ije v lu�ních lesích spoleènì
s jeleny. Proto také pøizpùsobil své mimikry
jelenímu vzhledu. Bohu�el v�ak nìkteøí ménì
bystøí myslivci a lovci jej od stáda nerozli�ují, -
a tak �ijících jedincù neustále ubývá. Èásti jejich
tìl v�ak mù�eme zahlédnout v mnohých
hájovnách. Ani tento Hejkal není nebezpeèný.

Hejkal lesní mufloní  je mohutný a velmi silný.
Je také nejroz�íøenìj�ím Hejkalem u nás. Nemá
rád hluk. Rovnì� z tohoto dùvodu je nutné se
v lese chovat ti�e, Hejkal lesní mufloní je toti�
velmi agresivní. Abyste se pøed ním mohly lépe
chránit, pøikládám jeho fotografii a mapku
výskytu.      Skiska

POU� PO PODZIMNÍ OBLOZE

Na záøijové výpravì nám poèasí pøálo, tak�e
jsme mìli mo�nost se potoulat nejen po lesích,
nýbr� i po obloze. Ukázali jsme si severozápadní
èást oblohy, tedy tu èást, která nám nad hlavou
svítí veèer v létì, a seznámili se s takøka v�emi
souhvìzdími, které tam lze najít. Na�tìstí se
nám v tuto dobu po obloze veèer nemotaly
�ádné planety (momentálnì se houfovaly kolem
slunce), tak�e nás nic nemohlo zmást - a vychrtlý
zarudlý zbyteèek Mìsíce rad�i zalezl, aby
neru�il.

Na�e pou� po obloze sledovala tvar
promáèklého balónku.

Vy�li jsme od levého okraje promáèknutí, od
souhvìzdí Velkého vozu, který je opravdu tì�ké
nenajít (druhá hvìzda v oji je známá dvojhvìzda
Mizar a Alcor, na ní� si lze vyzkou�et ostrost
zraku). Prodlou�ením èela Velkého vozu jsme
na�li v oji Malého vozu (uprostøed promáèknutí)
Polárku/Severku a symetricky vùèi ní v Mléèné
dráze na druhém konci �promáèknutí�, dvojité
W - souhvìzdí Kasiopeja (jeho prostøední
hvìzda se jmenuje Cih, spodní hvìzda hlub�ího
ramene vpravo od Cihu pak Schedir). O dvì
délky Kasiopeji smìrem vzhùru po Mléèné dráze
svítí v ocasu Labuti záøivý Deneb (arabsky
�ocas�) a s jeho pomocí snadno najdeme dál
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v Mléèné dráze celou Labu�, také zvanou
Severní køí�. Labuti letí naproti souhvìzdí Orla,
které najdeme podle jasné hvìzdy Altair
(arabsky �orel�) vpravo pøed labutí po smìru
jejího letu. Po levé stranì, ale tìsnì mimo dosah
køídla i zobáku Labuti pak svítí v souhvìzdí Lyry
tøetí nejjasnìj�í hvìzda severní oblohy,
namodralá Vega, kdysi u nás zvaná také
Velikonoèní hvìzda, proto�e v dobì velikonoc
kveèeru zaèíná vycházet. Spolu s Denebem
a Altairem tvoøí Vega tzv. malý letní trojúhelník.

Na�e pou� po obloze pokraèuje pøes Lyru dál
po kruhu. Po cestì najdeme nepravidelný
ètyøúhelník v tìle Herkula a za ním dorazíme ke
krásnì Gemmì (arabsky �drahokam�) v Severní
korunì, malém miskovitém pùlkruhu hvìzd.
Severní koruna stojí �za zády� Pastýøe -
souhvìzdí ve tvaru písmene P s druhou nej-
jasnìj�í hvìzdou severní oblohy, oran�ovým
Arcturem, v �patì�, které nás dovede zpìt po
kruhu k Velkému vozu. Abychom nezapomnìli
- uprostøed na�eho �balónku� se kolem Malého
vozu omotává souhvìzdí Draka, jeho� hlava
zaèíná pod Vegou a ocas  konèí mezi Malým
a Velkým vozem. Mezi Kasiopejou a Labutí
najdeme je�tì souhvìzdí Cep, které si lze
snadno splést s draèí hlavou, nebo� má také
tvar kosoúhelníka.

Kdybychom byli polo�ili spojnici Arctura
a horní hvìzdy èela Velkého vozu smìrem pøes
Velký vùz na druhou stranu, na�li bychom
zhruba o tøetinu obzoru dále nad obzorem
Capellu (arabsky �koza�), ètvrtou nejjasnìj�í
hvìzdu severní oblohy, v souhvìzdí Vozky. Lze
ji najít i tak, �e se od Kasiopeji spustíme rovnou
k obzoru  (pøitom pøejdeme pøes souhvì�dí

Perseus ve tvaru rozeklané vìtvièky. Na konci
krat�ího ramene hvìzdièky svítí hvìzda, podle
které dostal název jeden z prvních poèítaèových
jazykù - Algol. Na obrázku hvìzdné oblohy jsem
Persea vynechala, abych Vás nemátla). Capella
nás v zimì dovede k tzv. zimnímu �estiúhelníku,
na který si nìkteøí vzpomenete z jarní výpravy
na Svojanov a kterému se budeme zase
vìnovat na nìkteré ze zimních výprav. Capella,
Altair a Arcturus spolu svírají pøes dvì tøetiny
oblohy veliký, skoro rovnostranný trojúhelník
(tzv. velký letní trojúhelník), jeho� obsah u�
máme zhruba prozkoumaný.

A abychom zase na na�e nejlevnìj�í a nej-
krásnìj�í diamanty nezapomnìli, budeme se
k nim v dal�ích èíslech Twisteru vracet a navíc
si je zabudujeme na schùzce do nìjaké hry. Co
takhle dát si hvìzdné domino èi skládaèku? Èi
tøeba hvìzdnou Kimovku a doplòovaèku?

Doká�ete na pøilo�ené mapce popsat sou-
hvìzdí a velké hvìzdy, o kterých zde v tomto
èlánku øeè, a vyznaèit barevnými èarami velký
a malý letní trojúhelník?

Jednotlivými souhvìzdími se bude je�tì èasem
zabývat pøíloha.  D.

ÈINÌNÍ

Pro nováèky nutno zdùraznit, �e nejde o èinìní
kù�í na�ich dìtí ani kù�í kohokoliv/èehokoliv jiného
(i kdy� Dá�e je�tì na dvoøe le�í kù�e kuny, kterou
ulovil v létì Kelly, a ne a ne se vydìlat sama...). Jde
o zprávu o tom, které z èinù uvedených ve Svitku
bøezové kùry se nám v uplynulém období podaøilo
splnit.

Co do aktivity za záøí a øíjen jednoznaènì vede
Piff, který na drakiádì v záøí splnil èin 3K4a (vyrob
draka o plo�e 20 dm2, vypus� jej na vzdálenost 150
m a pøitáhni v poøádku zpìt - s tím, �e Piffùv drak
mìl plochu o nìco málo hodnì vìt�í) a na schùzce
7. 11. velký èin 2E10a+b (proka� znalost definice
a obecných pravidel heraldiky, seznam s nimi skupinu
osob, pøedveï pøíklady; popi� 5 erbù �lechtických
rodù a 5 erbù mìst vè. jejich historie).

Dá�e pøipisujem za vaøení na táboøe velký èin 4J4
(sám naplánuj a uvaø na táboøe 12 rùzných jídel
pouze ze surovin pro 10 osob a ukliï po sobì).

Pracujeme na získání pøehledù získaných èinù na-
�ich dìtí a Pawèi od Vlkù. V klubovnì je nachystáno
v�e na splnìní èinu 2M5 (urèi podle plodù 20 druhù
na�ich døevin - malý èin; urèi podle plodù 10
jehliènanù, 15 listnáèù a 15 keøù - velký èin). Doba
vyhrazená na plnìní èinù jsou úøední hodiny po
schùzce. V té�e dobì lze probrat seznam dosud
splnìných èinù èi pøedlo�it dùkazy o splnìní dal�ích
nebo si pùjèit kmenové vydání Svitku. A co víc?
Jeden výtisk Svitku lze vyhrát pøi bodování za
listopad a prosinec.                                       Pawèa
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CO JE TO FALCO A AQUILA
Pod  tìmito záhadnými slovy se skrývají nejen

latinská jména sokola a orla, ale i akce na jejich
ochranu, které u� deset let probíhají u nás a na
Slovensku. Ptáte se proè, pøed kým a jak se tito

ptáci chrání?
Na otázku �proè� se odpovídá tì�ko. Bylo toho

toti� øeèeno u� tolik a tolikrát, �e se z odpovìdí
pomalu stávají otøepané fráze. Draví ptáci z na�í
pøírody mizí a kdy� zmizí úplnì, u� se nikdy
nevrátí. Nevíme, co se stane, kdy� nìjaký druh
z prostøedí, ve kterém �ije, zmizí. Taky nevíme,
k èemu nám mù�e být do budoucna dobrý, a u�
vùbec nevíme, jak velkou èást pøírodního
bohatství si mù�eme dovolit ztratit, abychom
je�tì neztratili mo�nost vùbec existovat.

V dávných dobách byli dravci symbolem síly
a moci a mocní pokládali za své privilegium to,
�e mohli nìkdy nìjakého ulovit. O nìco pozdìji
se draví ptáci pou�ívali k lovu a nìkdy i v boji.
A v dobách je�tì pozdìj�ích byli spoleènì se
sovami pova�ováni za �kodnou. Je�tì dnes je
mo�no sly�et z úst nìkterých rádobymyslivcù,
�e co má køivý zobák, musí s oblohy dolù.
Lecjaké nástrahy se podaøilo dravcùm v na�í
pøírodì pøe�ít. Nakonec je málem dostal pokrok
civilizace. Málem nepøe�ili chemickou válku,
kterou vyhlásili lidé plevelùm, hlodavcùm a já
nevím, èemu v�emu dal�ímu. Doplácejí na svou
pøirozenou snahu pozorovat krajinu z vy-
vý�ených míst a konèí v drátech elektrického
vedení. I pøes svoji rychlost jsou pomalí, kdy�
se setkají s moderními dopravními prostøedky.
Je skoro s podivem, �e je�tì nìjací zùstali.
Herbicidy a jiné chemikálie, které tak velkoryse
�íøíme, výraznì ovlivòují schopnost dravcù se
rozmno�ovat - a jejich vinou se z nìkterých

AKCE FALCO - ZAÈÁTKY
Jak to vlastnì zaèalo? Na podzim roku 1989

se na nádra�í v Bratislavì se�li Pavel Sulan
z Èech a Jo�a Chavko ze Slovenska. Jo�a
Chavko znal velice dobøe situaci kolem hnízd
rarohù, na kterých docházelo ka�doroènì k vy-
krádání vajíèek nebo mláïat pøekupníky a bez
mláïat hrozilo postupné zestárnutí rodièovských
párù a jejich vymøení. A ten veèer se zaèal rodit
základ akce na pøímé støe�ení ohro�ených
hnízd.

vajíèek dravcù mláïata prostì nevylíhnou, a�
na nich samièky sedí sebeúzkostnìji...

Pøed kým se dravci v rámci akcí Falco a Aquila
chrání?  Mo�ná spí� pøed èím. Pøed lidskou
chamtivostí. Dravý pták se sokolnickým
výcvikem, který navíc nepochází z umìlého
chovu, má na èerném trhu docela zajímavou
cenu. Proto mnohým lidem stojí za to vybírat
z hnízd vejce a mláïata.

Jak se chrání? Osobní úèastí. V uplynulých
deseti letech staèila pøítomnost strá�cù
v blízkosti hnízda po dobu hnízdìní. K pøímému
kontaktu s vykradaèi bìhem akcí Falco a Aquila
zatím nedo�lo. V letech, kdy byla hnízda
hlídána, kradli jinde. Hnízda byla vykradena,
jakmile se lokality pøestaly hlídat.

Kdo akci organizuje a kdo se tohoto podniku
úèastní? Akci Falco a Aquila poøádá Klub
ochrany dravcù a sov pøi sdru�ení Dìti Zemì
ve spolupráci se správami pøíslu�ných CHKO,
na jejich� území hlídání probíhá. Vlastního
hlídání se úèastní dosti rùznorodá smìsice lidí,
kteøí se rozhodli vìnovat ohro�eným dravcùm
èást svého volného èasu. Bohu�el poèet
ochotných lidí je se poslední dobou sni�uje.

Pokud vám osud dravých ptákù není lhostejný,
pøípadnì pokud byste sami mìli zájem se akce
Falco v roce 2001 zúèastnit, sledujte Twister
a na�e www stránky. Bli��í informace
uveøejníme, jakmile je budeme mít k dispozici.

           Piff



Twister 03/00                          11/12 LLM Nová zemì

TAK ABY BYLO JASNO

Milí pøátelé, mám dojem, �e nìkteré aspekty bude
nutné øe�it hned zkraje, takøíkajíc od podlahy. �e jsme
v�ichni ukecaní a� bìda, to jsem si na Va�ich akcích
u� v�iml. Na�tìstí se nìkteøí (tøeba Pawèa) dovedou
ovládat a co do písemného projevu se krotí. Ale zato
jiní (tøeba Piff nebo D.) mají evidentnì dojem, �e
Twister je nafukovací. 25. øíjna, ètrnáct dní po vyjití
druhého èísla, u� bylo dost podkladù na tøetí èíslo.

Dlouho jsem pøemý�lel, co s tím lze udìlat. Tzv.
Hemingwayovské metody jako napø. psaní ve stoje
na jedné noze, pøed obìdem nebo pøi jízdì na kánoi
se v na�em pøípadì jeví jako nepou�itelné, proto�e
u poèítaèe sedíte prakticky poøád a já chápu, �e to
svádí. Co se pøíloh týká, jste na�tìstí omezeni
dvoustránkou - pøinejhor�ím se to zmen�í do
neèitelna� Ale na to ostatní Vám asi budu muset
zavést limit poètu slov - maximálnì 250 slov na akci
a den, 200 slov na úvodník nebo závìrník (tvar
�koneèník� mi u� vyfoukli, darebáci doktoøi) a 250
slov na jiné nálevy a výlevy charakteru organizaèního
aj. A co bude navíc, to Vám metodou náhodné
likvidace vy�krtám� Aspoò to bude zajmavìj�í.

Vá� redakèní skøítek Nevì�hlavu
(Dá�ou øeèený Potvora)

(197 slov)

V roce 1990 se zúèastnilo kolem sedmi
desítek dobrovolných strá�cù, pøesto to staèilo
k uhlídání pouze jedné lokality. Úplná snù�ka
obsahovala dvì vejce a z obou se vylíhli mladí
rarozi a dal�í dvì mláïata byla pøilo�ena do
hnízda k adopci z umìlého chovu stanice v Mi-
loticích. Hlídalo se dvacet ètyøi hodin dennì za
ka�dého poèasí po dobu tøí mìsícù. Celkem byla
ve sledované oblasti vyvedena ètyøi mláïata
z jednoho hnízda, ostatní - nestøe�ená - hnízda
byla vykradena a znièena. V tomto roce nazval
jeden ze strá�cù tuto akci Akcí Falco, podle
latinského výrazu pro sokola - falco.

Ze strá�ního deníku Akce Falco 1990:
� Ráno odjí�dím, dr�ím vám palce, musíte

raro�í rodinku uhlídat�
� Odpoledne i veèer jsem mìl pocit, �e

sly�ím ji� mladé, nejsem si v�ak jist�
� Od rána je uválená tráva u oplocenky�

Je tam vidìt ke hnízdu�
� Podivný �ramot na vìtvi u hnízda. Jak

jsme pozdìji zjistili, bylo to nejspí�e nejstar�í
mládì. Popocházelo na vìtvi od hnízda, jakoby
zkou�elo máváním køídel, je-li dost silné a ope-
øení správnì narostlé, aby mohl vyzkou�et,
mù�e-li létat tìleso tì��í vzduchu�

� Nahoru jede svìtlá �koda. Podle zvuku
odhaduji, �e za zatáèkou, tj. naproti hnízdu
zastavuje (nemù�eme blí�e ovìøit vzhledem
k akutnímu ohro�ení hnízda). Ideální tma pro
vetøelce�

�Je�tì mírnì mrholí, podniknutá obchùzka,
kterou jsem si mohl odpustit. Na �ikminì od
potùèku ke stanu do�lo k bezprostøednímu
seznámení s terénem. Kluzký povrch byl
pøíèinou nedobrovolného letu� Raroh se diví,
jak se náhle z hlídaèe stalo prase�

�Poslední opozdilec opou�tí hnízdo. Odlétá
na protìj�í vìtev, nemohouce se udr�et, udìlal
okruh a vrací se zpìt na hnízdo za halasného
køiku sourozencù. Zároveò nad pasekou
pozorujeme v�echny ostatní, èili �est rarohù�

V roce 1999 bylo strá�ní slu�bou zaji�tìno
sedm hnízd a z toho byla nepøetr�itá strá�ní
slu�ba provádìna u pìti hnízd a namátková
u jednoho hnízda rarohù velkých a jednoho
hnízda orlù královských. Do strá�ních deníkù
bylo zapsáno nìkolik záznamù o pohybu
podezøelých osob v blízkosti hnízd, kromì toho
v�ak bylo podniknuto pìt - na�tìstí
neúspì�ných - pøímých pokusù o vybrání
mláïat. Díky zabezpeèení hnízdních stromù
nìkolika zpùsoby zaji�tìní, ale pøedev�ím díky
ostra�itosti strá�cù k vykradení nedo�lo
u �ádného ze støe�ených hnízd. Z dvanácti

mladých rarohù bylo �est mláïat pøilo�eno
z umìlého odchovu stanice v Miloticích. Akce
se v tomto roce zúèastnilo cca 400 dobrovolných
strá�cù ze v�ech koutù republiky.

(z materiálù Akce Falco/Aquila)

Ka�dý by rád zlep�il svìt
a ka�dý by to také dovedl,

jenom kdyby chtìl zaèít
sám u sebe.

K. H. Waggerl
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PROGRAM DO ÚNORA 2001
(zmìna programu vyhrazena)

Schùzky pravidelnì ka�dé úterý v tém�e èase v klubovnì na rohu Tomá�kovy a Pastrnkovy. Zamìøení: hry,
písnièky, pøíprava na nejbli��í víkendové akce, rukodìlné a jiné èinnosti.

11. 11. 2000 (sobota)        Toulaná po Brnì aneb Brnìnské zemí a� nadzemí
- sraz v klubovnì 9:30
- já vím, �e na téhle akci Twister sestavujeme, no prostì jsem to tentokrát nestihla, nebijte mì...

24. 11. - 26. 11. 2000 Divadelní hrátky aneb rytíøská klání
- sraz Zvonaøka v pátek 15:30, návrat nedìle 16:25 hlavní nádra�í vlakem od Svitav
- jídlo s sebou: 1/2 chleba, 1 snídanì, 1 veèeøe, 4 svaèiny, 1 cibule, cukr dle vlastní
spotøeby; spoleèné jídlo a kotlíky se (snad u� tentokrát opravdu) rozdìlí na schùzce pøed
výpravou, jako v�dy malá láhev s èistou vodou
- výbava s sebou: pracovní odìv, pøezùvky, svíèka, plá�tìnka, vybavení na spaní pod
støechou, dìti 80 Kè, dospìlí 120 Kè
- trochu pracovní a hodnì hrací akce na oslavu konce tisíciletí
- vede Piff

5. 12. 2000 (úterý na schùzce) Uzlaøský desetiboj

9. 12. 2000 (sobota) Do�lo k nejhor�ímu�
- ruèní a výtvarné práce v rámci pøípravy vánoc, drobné dárky a ozdoby, obaly na dárky apod.
- sraz v klubovnì 9:00, s sebou 40 Kè a lahvièky, plechovièky, bylinky atd. viz schùzka pøedtím

19. 12. 2000 (úterý) Pøedvánoèní posezení
- poslední schùzka s posezením pod stromeèkem, vyhodnocením bodování a ... (mo�ná pøijde
i Je�í�ek, pøinést pár kouskù cukroví ale bude spí� na nás...)

13. 1. 2001 (sobota) Brnìnské podzemí
- prémiová akce - prolízaèka brnìnskými sklepy a podzemními prostorami pod vedením odborníka,
bohu�el jen pro omezený poèet osob spoèitatelný na prstech obou rukou (jinak hrozí poztrácení
úèastníkù)

26. - 28. 1. 2001 Zimní táboøení se v�ím v�udy
- zimní táboøení se v�ím, co si chcete vyzkou�et

10. 2. 2001 (sobota) - termín upøesníme v prosincovém èísle Rukodìlné blbnutí a spol.
- ruèní papír se Skiskou, budky zatím bez ptákù aj.
- odpoledne mo�ná pøekvapení, podaøí-li se domluvit

24. - 26. 2. 2001 - termín upøesníme v prosincovém èísle podle prázdnin Ly�aøský prùzkum terénu
- víkendovka napøíè Moravským krasem od chaty k chatì na ly�ích (bude-li sníh)

Pøí�tí èíslo (vyjde v prosinci 2000):
zápis ze závodu TMOU, z výpravy po Brnì, z divadelního víkendu,
z uzlaøského desetiboje  a dal�ích akcí, v diskusním fóru pak dal�í
èást kmenových stanov vèetnì pøípadných ohlasù, dal�í èást èlánku
o Akci Falco a mo�ná dal�í díl Bubáctví. Mo�ná i pøehled splnìných
èinù celého kmene. Nevì�hlavu si zase neodpustí pár ko(ni)mentáøù
a mo�ná mu projde nìjaký experiment. V pøíloze Stavební slohy II.
a pf 2001 (pozor, s Piffem to nemá skoro nic spoleèného).
TWISTER è. 03/roèník 00 - obèasník kmene Ligy lesní moudrosti
Nová zemì Brno (reg. è. 613), kontaktní adresa: Tomá�kova 7, 615
00 Brno, fax 05 4524 5842, mail senta@petrova.cz, www.volny.cz/
novazeme, urèený pro vnitøní potøebu kmene a informování osob
kmeni blízkých o jeho èinnosti. Neprodejné. Vychází v nákladu 50
výtiskù v elektronické i papírové formì 11. 11. 2000. Odpovìdný
redaktor: Dagmar Petrová, redakèní rada: Vlastimil Piff Hanu�, Hana
Hanu�ová, Pavla Pawèa Maarová. Tiskové chyby a omyly vyhrazeny.


