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PØÍSLOVÍ ZE �IVOTA
Kdy� mi bylo devìt let, vzal mì mùj tatínek poprvé na vánoèní oslavu poøádanou jeho

podnikem. Její souèástí byly i rùzné soutì�e pro dìti. Pamatuji se konkrétnì na soutì�
v pøiøazování vlajek jednotlivým evropským státùm i na to, �e jsem skoro nic nevyhrála.

Vzpomínám si i na dal�í oslavu o rok pozdìji, kdy mì trochu pøekvapilo, �e jsou
v�echny soutì�e úplnì stejné jako vloni.

Kdy� se za rok zase blí�ila oslava, nevìøila jsem pøíli�, �e by soutì�e opìt byly stejné,
ale pro jistotu jsem se nauèila v�echno, co mi mohlo dopomoct k vítìzství - vlajky
evropských státù, jejich hlavní mìsta a je�tì nìkolik dal�ích vìcí. Samozøejmì bylo v�echno
stejné jako vloni. Jen já jsem na to byla u� pøipravená. Zaèala jsem u soutì�í, kde jsem si
byla jistá. Pak jsem pokraèovala tím, kde jsem si nebyla tak jistá - a kupodivu to �lo stej-
nì dobøe. Nakonec jsem si nechala házení hadrovými koulemi do otevøené tlamy papí-
rového tygra. Pøesto�e jsem házení netrénovala, dosáhla jsem 9 zásahù z 10 ran.

Bylo to slavné vítìzství... Sledována závistivými pohledy ostatních jsem si odná�ela
domù celou náruè výher. Pravda, bylo mi to trochu trapné, na mùj vkus to bylo pøíli�
snadné vítìzství, ale - bylo to spravedlivé. Ostatní se zøejmì málo sna�ili...

Není nad to, pøesvìdèit se o pravdivosti pøísloví na vlastní kù�i. A jaké to bylo pøísloví?
Urèitì je zná� i Ty - øíká, �e ��TÌSTÍ PØEJE PØIPRAVENÝM�...

V�dycky si na tyhlety vánoèní besídky vzpomenu, kdy� Vám chystám nìjakou
morseovku a pro jistotu musí být pøehled morseovky po ruce, abyste to zvládli. A k situaci,
kdy nìkterá z Vás na schùzce nad nìèim udìlá ne��astné oèi a s povzdechem, �e to
nezvládne, a nakonec to doká�e stejnì dobøe jako ostatní, mám je�tì jeden pøíbìh ze
�ivota...

V�dycky jsem obdivovala tzv. krajkové pletené vzory. Pøipadaly mi stra�nì slo�ité.
Moje babièka upletla kdysi veliký kulatý krajkový ubrus, ale nauèit mì to nestaèila. A�
jednou jsem se na�tvala (Silvì byly tøi mìsíce a po svých bratrancích dìdila samé
chlapecké vìci). Upletu jí �ateèky. A krajkové a s kolovou sukýnkou. Kdy� to zvládne
kdejaká venkovská hospodynì, proè by to nezvládl blbej biochemik. Nevadí, �e je doma
jen modrá vlna z rozpáraného svetøíku.

Upletla jsem. Pouèení z toho plyne: �ODVÁ�NÉMU �TÌSTÍ PØEJE�.
A na závìr: nedávno jsem u kamarádky vidìla nad pracovním stolem rukou kreslený

plakátek. Èáp, který má v zobáku �ábu. �ába ale koutky zobáku vystrkuje pøední nohy
a usilovnì ho jimi �krtí. Pod tím nápis: �NIKDY SE NEVZDÁVEJ�...

Posloucháte mì vùbec, dámy?        D.

KAPKA LESNÍ
MOUDROSTI

�Pro stateèného a uzná-
vaného mu�e a váleèníka
bylo jeho slovo prvním
zákonem - co slíbil, musel
splnit. Jestli�e nemohl
dodr�et, co slíbil, musel to
otevøenì pøiznat - kdy�
tohle dokázal, slib se mu
prominul, ov�em ne�lo-li
o nìco záva�ného. I kdyby
slíbil jen pøinést své squaw
vodu z potoka - kdyby to
nesplnil nebo vèas neøekl,
�e nemù�e, nebo mu v tom
nezabránily naléhavé vy��í
úkoly jako pøíkaz náèelníka,
útok na vesnici apod., jeho
vlastní �ena a jeho dìti by
si ho nevá�ily...�

   náèelník Navajù
        �edivá skála
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PØEDSTAVUJEME:
REDAKÈNÍ SKØÍTEK

NEVÌ�HLAVU
Nevím, jak si pøedstavujete redakèního skøítka Vy.
Já jsem si ho kdysi pøedstavovala jako køehké,
dobromyslné a milé stvoøení se �pièatým nosíkem,
�pièatou èepièkou a �pièatým jazykem. Tolik teorie,
platná do chvíle, kdy jsem mìla tu èest se seznámit
s tímhle mròavým provokatérem. (Silva ho pro
Twister namalovala, proto�e, jak známo, fotoaparáty
skøítky, duchy a stra�idla nedoká�ou zachytit...) Jak
praví zku�enost, bývá praxe pøesným opakem.
Redakèní skøítek Nevì�hlavu je stvoøení potmì�ilé,
zlomyslné, nevypoèitatelné a mstivé - a co víc, je to
na nìm vidìt. A proè Vám tento klenot chci
pøedstavit? Abyste vìdìli, kdo tìsnì pøed tiskem
pùsobí pøeklepy, trousí rozdìlovací znaménka na
místa, kam nepatøí, vyhazuje øádky, slova, èásti øádkù
a/nebo slov, prohazuje obrázky, èísla, obsah atd. atd.
Výèet jeho kouskù by pøesáhl skromný rozsah tohoto
èasopisu. Kdy� je na nìj èlovìk hodný, nedoèká se
od nìj �ádného, nato� pak dobrého slova. Zato kdy�
na nìj zaènete být zlí, najde odvahu øíct koneènì
svùj názor a zaène být aspoò sdílný (v èem� se
podobá nìkterým lidem). Co v�ak musíme v rámci
spravedlnosti pøipustit, je skuteènost, �e to je osob-
nost�
D.: Hele, ty potvoro, jak jsi vlastnì starý?
N.: Nejsem doma, kdy� mì urá�ejí.
D.: Nedìlej ob�trukce a hleï odpovídat na polo�ené
otázky, dokud se ptám. Taky bych mohla odpovídat
za tebe, co� by se ti asi moc nelíbilo, jako se ti ostatnì
nelíbí kdeco�
N.: Si ty urá�ky vypro�uju. Nemusí se mi líbit
v�echno, co vy lidi splácáte - speciálnì ty, ty nádivo.
D.: Fajn, nálada stoupá. Tak jak jsi vlastnì starý, ty
vykopávko?
N.: Èím je to mlad�í, tím je to dnes drzej�í. �e já
nebyl dùslednìj�í, kdy� mi pøidìlili toho - jak se
jmenoval ten òouma, co sepsal ty tuny dnes vysoce
hodnocené literatury? Jo, Charlie - pro toho byla
literatura nìco jako alkohol. Dokud dennì nenapsal
aspoò deset stran, mìl dojem, �e si nezaslou�il
veèeøi. Ernst naproti tomu dokázal zacházet se slovy
jako se �afránem. Kdybych na ty �ílence nebyl tak
hodný, moh´ jsem dnes spolupracovat s daleko
vá�enìj�ími literáty. Místo toho nafasuju tento
literární omyl jménem Petrová. Achich ouvej�
D.: Tak vypadne z tebe, jak jsi vìkovitý?
N.: Nic ti nepovím, osobo neuctivá. Kdy� tì srovnám
se svým prvním �ákem, Homér se jmenoval, je mi
z mé profesionální kariéry nevolno� To jsem to
dopracoval�
D.: No sláva, tak z dob brontosaurù jsme to kukaèèí
mládì nepodìdili, je to jen zlomyslný odkaz starých
Øekù. Uf, je to døina dìlat rozhovor s redakèním
skøítkem, který je tvrdohlavý jak koza�
N.: Churchill by ti øekl, ty nedouku, �e dobrý redaktor
musí být schopen udìlat poutavý rozhovor i s pasoucí

se krávou. Má� znaèné rezervy.
D.: Tak zaprvé nejsem redaktor. Za druhé by s krávou
zdaleka nebyly takové problémy jako s tebou, pøíteli.
N.: Jo pøíteli - a co �e tak najednou?
D.: Je to dobré, reaguje. Co rodinný pùvod, milý
redakèní klenote?
N.: A to má být jako co? Hodnocení kvality dojnice
podle rodokmenu nebo lékaøská anamnéza?
D.: Tøeba obojí, jak panstvo ráèí. Tak dìlej, není èas
na hrdinství - otec, matka�
N.: Tak abys vìdìla, �enská neuctivá, jsem bo�ského
pùvodu: otec kobold Unifus, matka gnóm Teuricie.
Dìd z matèiny strany bùh Pan, bába z matèiny strany
víla. Dìd z otcovy strany kobold Aridus, bába z otcovy
strany bludièka Noname. Pradìd ze strany otce mé
matky�
D.: Fuj. Tak ty jsi vlastnì neznaèkový zmetek. No to
nám sem ti kapitalisti exportují pìkný aus�us�
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N.: �, prabába ze strany matky mé matky bohynì
mìsíce Selené�
D.: No potì�, to ta degenerace postupuje teda
astronomickou rychlostí. No, i mistr tesaø se nìkdy
utne. Rad�i toho nech a spí� mi povìz, jestli má�
nìjakou dru�ku nebo dokonce potomky (snad ne).
N.: �, pradìd ze strany matky otce mé matky bùh
moøe Poseidón. Co mi furt kecá� do výkladu? Mám
odpovídat, tak odpovídám, co to dá. Dru�ku, potomky
- copak se s takovým zapøa�ením dá zabývat
èímkoliv jiným ne� péèí o svìøeného amatéra? Copak
ubohého skøítka nìkdy nechá� vydechnout? Copak
mi nìkdy dopøeje� chvíli osobního volna? Kdo si
myslí�, �e má ty tvoje elaboráty porád èíst, kdy� dìlá�
v prùmìru 15 - 20 normostran pøekladù dennì, co�
je zhruba tøicet stran rukopisu�
D.: Já bych se bez tvé láskyplné péèe docela obe�la�
N.: � a kdy� se urve�, tak mì nenechá� schrupnout,
jak je tejden dlouhej. A aby se mi náhodou nezkrátily
�íly, je�tì zaène� dìlat nìjakej Twister. Pokud mo�no
je�tì s pøílohou. A v mezièase si je�tì dopisuje� po
síti se smeèkou dal�ích více èi ménì vzdálených
grafomanù. Toho pitomce, co vymyslel ten internet,
patøí postoupit jako pokusného králíka �panìlské
inkvizici�Bezohlednost nejvy��ího ra�ení. A je�tì
se mì budou blbì vyptávat na potomky! Je�tì se
prosím tebe zeptej na zájmy a koníèky�
D.: Správnì. A jaké má� zájmy, hobby a koníèky
kromì maøení práce lidí?
N.: No to u� opravdu pøestává v�echno! Jdu si
stì�ovat na vy��í místa, co mi to pøidìlili za
odporného provokatéra, smì�ného pisálka, poskvrnu
literatury, urá�ku kultury, nevdìènou slepici...
   Rukama rozhazující Nevì�hlavu mizí v dáli,
nehmotnì pøitom procházeje skøíní a stìnou a pøitom
nevìøícnì potøásaje hlavou. Ale kdy� si pøedstavíte,
�e jsme mohli vyfasovat místo protivného redakèního
skøítka tøeba desetihlavého draka, øekla bych, �e si
nemáme naè stì�ovat. Nevì�hlavu se na�tìstí �iví
papírem a princezny mu moc nejedou�             D.

BUBÁCTVÍ II.
Dítky moje milené!
Vítám vás v�echny na dal�í lekci na�eho
veledùle�itého pøedmìtu. Na divadelních
hrátkách jsme se vás pokou�eli stra�it klekánicí,
abyste u� koneènì daly pokoj a �ly spát.
Nepomohlo to, tak�e buï na vás máme pramalý
vliv, nebo jste u� pouèeny a následující text je
pro vás zbyteèný. Nicménì pro ty nevzdìlané.
O klekánicích toho bohu�el v na�ich materiálech
není pøíli�. Jsou zastoupeny pouze Klekánicí
nejmen�í bradaviènatou (Vespertina verrucata
minima). Tato je ji� podle názvu nejmen�í svého
druhu. Vyskytuje se na vlhkých místech, jakým
v dobì na�eho pobytu hrad v Boskovicích
nepochybnì byl. Na�e finta nám ale rozhodnì
nemohla vyjít, proto�e toto ubohé stra�idlo tou�í
po kamarádství. Je v�ak velmi o�klivé, co� je
pro mnohé nepøekonatelný problém. Výhodou
nadále zùstává, �e se venku pohybuje a� po
�esté hodinì veèer, díky èemu� je mo�no v zim-
ních mìsících pøehlédnout její tìlesné
nedostatky. Bát se jí opravdu nemusíte, je pøísný
vegetarián.
Další strašidlo trpící svým vzhledem je
Polednice pravá  (Avia meridiana vera). Ta je
v�ak na tom je�tì hùøe, nebo� odpuzuje i jedince
svého druhu. Z tohoto dùvodu nezadr�itelnì vy-
mírá. Ji, na rozdíl od klekánice, je mo�no potkat
za parného poledního slunce, pøevá�nì pøed
bouøkou. Pøisuzované uøknutí bývá zpravidla jen
�okem ze setkání. Rovnì� se nejedná o ma-
so�ravce.
Doufám, �e se najde stra�idlo, které pùjde
pou�ít k postra�ení zlobivých jedincù. Pokud ne,
my u� si nìjaké vymyslíme.                     Skiska
Poznámka redakce: souèasnì s vymý�lením je tøeba zaèít shánìt
odborníka specialistu na neurózu pohádkových bytostí...
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JAK JSME SE ØÍTILI !TMOU
Zaèalo to tím, �e Pawèa narazila na plakát

Instruktorù Brno lákající na noèní hru po�adující
IQ>150 a mimoøádnou fyzickou i psychickou
odolnost. Nemusela mne dvakrát pøesvìdèovat
a spoleènými silami jsme pak nalákali je�tì na�e
kamarády Boba, Michala a Vìru (ta na poslední chvíli
onemocnìla).

Po peèlivé a tajuplné e-mailové pøípravì zaèala
hra v 16:20 na hlavním nádra�í, kde se zástupci týmù
z nádra�ního rozhlasu dozvìdìli, �e dal�í prùbìh hry
bude mít nìco spoleèného s knihou Brno známé
i neznámé. Knihu mìli hned v prvním knihkupectví
a z obrázku 103 (èíslo jsme vìdìli z mailù) jsme
vyèetli, �e dal�í instrukce získáme u obelisku
v Denisových sadech. Tady to organizátoøi trochu
nezvládli, proto�e na nálepku s internetovou adresou
(místem získání dal�ích informací) jsme museli chvíli
èekat.

Vyrazili jsme k telefonu, abychom poprosili Dá�u
o krátké browsdnutí, ale zrovna nebyla doma.
Zachránil nás Michalùv kamarád. Dozvìdìli jsme se
pár dùle�itých detailù o celé høe a taky to, �e na
Minoritské 12 na nás èeká auto. Øítili jsme se
brnìnským soumrakem ze �ilingráku dolù a jako
jedni z prvních jsme dorazili k vývìskám inzertní
slu�by. Neèekalo nás tady �ádné auto, ale jen
hromada inzerátù za výlohou� Asi po pùl hodinì
zkoumání výlohy jsme nenápadnì, leè vítìzoslavnì
vyrazili na Olomouckou do autobazaru, abychom
posléze zjistili, �e stopa je fale�ná a nezbývá, ne�
se vrátit a zaèít pøemý�let.

Na ten veèer budou asi obì dámy za pøepá�kou
dlouho vzpomínat. Inzertní slu�bu postupnì oblehl
dav èítající skoro dvì sta lidí do�adujících se
neurèitých vzkazù od neznámých osob, posledního
èísla Inzert expresu, telefonního seznamu a mnoha
jiných vìcí. Korunu tomu asi nasadila jistá dívèina
s èelovkou, která se do�adovala auta.

Obèas se vyplácí poslouchat, co se dìje okolo.
Nìkdo z nás si v�iml, �e kdosi v davu pøíli� peèlivì
opisuje jeden z inzerátù. Stopa vedla ke Zderadovu
sloupu. Zanedlouho se s námi �alina øítila tmou.

Ti z vás, kteøí pøijdou na to, co mají spoleèného
Beethoven, Mozart a Jezuiti, zjistí, kde jsme se
dozvìdìli, �e v jistém baru máme po mu�i za pultem

chtít kusovku za dvacet. I takto se dá vybrat startovné
a zjistit, který tým se v jakém poètu dostavil.

Zpráva z cigarety obsahovala hromadu rùzných
èísílek a informaci, �e trolejbus 145 z Mendlova
smìrem na Koneèného námìstí jede ve 21:57 plus
devìt zastávek. Zapadli jsme do Copy General
a víc ne� hodinu jsme lu�tili pomocí jízdního øádu
brnìnské hromadné dopravy. Poté, co si Pawèa
udìlala neúspì�ný výlet na Moravské námìstí, jsme
jeli na Mendlák. Pro jistotu se zastávkou u Èerveného
kostela (Bobùv tip). Trolejbus se sunul brnìnskou
tmou a my jsme z nìj postupnì vyskakovali, zji��ovali
odjezdy jednoho spoje (hádejte kterého) a zase
nastupovali. Se�li jsme se v Husovicích, kde Michal
s Pawèou pospojováním tìch správných èísel na
papíøe vytvoøili siluetu Petrova. A hurá na ètyøku.

Najít na Petrovì zprávu bylo dílem chvilky.
Rozlu�tit se nám ji ale nepodaøilo, tak�e jsme pøi�li
o poslední nápovìdu pro druhou etapu hry. Jak se
pozdìji ukázalo, mohla nám u�etøit dost èasu.

V jedenáct veèer se v Bílovicích vyhrnuly dvì
stovky lidí z vlaku a vydaly se za svìtlem blikajícím
ve stráni. Pøimrzalo, svítil mìsíc v úplòku a zpráva
znìla asi takhle: 1ZXZXXYZYXYZXYXXYXXZZZZX
(autentické znìní poslední tøetiny zprávy). Po pùl
hodinì lu�tìní pod lampou jsme se s Bobem vydali
lu�tit do tepla nádra�í a skonèili na èaji v hospodì,
ve které se z rùzných míst ozývalo: �ZZX, � J�,
XXY, ZZ, A, ne, sakra�, XXY�� Pawèa za námi
pøi�la o pùl druhé. Ve dvì ráno zavøeli hospodu
a hospodskej si asi hluboce oddechl. Zpod
bílovických lamp se ozývalo, ZXX, klámp, ne,�,
jinak� a podivné postavy bìhaly více èi ménì
náhodnì terénem.

Pøed tøetí jsme vyrazili k hru�ce na horním konci
Bílovic pro zprávu. Za necelou pùlhodinku jsme pøi�li
na to, který z obèanù K, L a M (nebo kdo to byl) bydlí
v Pravdivé, Prolhané a Støídavé Lhotì a který zrovna
l�e, tak�e jsme se mohli smìle vydat lesem a tmou
k Resslovu památníku, kde na nás èekala
matematická køí�ovka, jejím� øe�ením bylo èíslo
zaokrouhlitelné na 464. Nápovìda z kterési
z brnìnských kontrol docela urychlila poèítání.
Z mapy jsme vyèetli, �e se jedná o kótu asi dva
kilometry od nás.

Zapojili jsme moderní techniku. GPS si chytla své
ètyøi dru�ice a �li jsme lesem a tmou najisto. Ze

4/12



Twister 04/00 LLM Nová zemì

zápisù ve vrcholové knize jsme zjistili, �e jsme
osmnáctí ze ètyøiceti tøí pøihlá�ených týmù.
Obrázková �ifra byla ve srovnání s pøedchozími
primitivní.

Vydali jsme se k zastávce u Podkovy. Bylo skoro
�est a tma polevovala. Na matematickou �ifru
nemìla Michalova kalkulaèka dostateènou kapacitu.
Museli jsme pou�ít sice ponìkud zdlouhavìj�í, za to
ale spolehlivou Bobovu metodu ZSR (zdravý selský
rozum). Bylo nám jasné, �e hru v limitu (7:15)
nedokonèíme. Bylo u� jen otázkou cti zjistit místo
dal�í etapy. Asi o pùl osmé jsme pøi�li na to, �e dal�ím
místem je asi 3 km vzdálený Horákovský hrad.

Dál u� nezbývalo ne� dojít asi tøi kilometry do
Brna, sednout v Lí�ni na autobus a nechat se dovézt
co nejblí� ke Stránské skále coby koneènému
stanovi�ti hry. Tam jsme se dozvìdìli, �e celou trasu
absolvovaly jen dva týmy (tøetí jsme potkali, kdy�
jsme odcházeli). Na kótu 464 po nás dorazily je�tì
tøi skupiny, ostatní se ztratily ve tmì a objevily se a�
na koneèném srazu.

Co øíct závìrem? Hra byla skvìlá. Díky mì-
síènímu úplòku to nebylo tak docela tmou, díky
jasnému poèasí to touhle dobou bylo spí� zimou
a díky bílovické hospodì se dalo i nejnároènìj�í
lu�tìní ve zdraví pøe�ít. Inspirovali jsme se k pøípravì
vlastních her a pokud narazíme na nìjakou podobnou
�ílenost, asi se zase zúèastníme.

Dodatek: Dle informací organizátorù mìl první
tým, který pro�el celou trasu oproti èasovému limitu
zpo�dìní 20 minut, druhý ètyøicet a tøetí asi hodinu.
Do 9:00 nepro�el �ádný dal�í. Z asi 230 úèastníkù

se na závì-
reèném srazu
na Stránské
skále se�lo
okolo stovky
vyt rva lých.
Více ne� po-
lovina týmù
absolvovala
alespoò po-
lovinu terénní
èásti hry.

           Piff

NEMÁM SLOV...
Hele, pøátelé, já vás varoval. Jste nepouèitelní.

Kdybych to jen øekl, mù�e se stát, �e mne pøeslechnete
(normálka u Vás, kde má ka�dý øeèí, jako kdyby byl
placený od slova...). Ale já vám to NAPSAL. SLOVY
a PÍSEMNÌ. Vycházel jsem z toho, �e kdy� umíte psát,
umíte i èíst. Chyba...

Nevím, kdo si myslíte, �e ty va�e bláboly bude
jednou èíst. Dobøe, teï si je sem tam nìkdo z dlouhé
chvíle, tøeba na záchodì, ale spí�e omylem pøeète. Ale
za pár let zapadnou prachem. Sotva koho bude za pár
desítek let zajímat, �e si Rièi plete krakorec s krkavcem,
�e pata budovy je pro nìkteré Va�e svìøence ta èást
budovy, která je v botì, a �e heslem hry s kindervajíèky,
kterou vyhrála Kýblikk, bylo �Lenochùm se úspìch
vyhýbá�. Nemluvì o tom, �e se to do va�eho èasopisu
skrz jiný blábol ani nevejde. A co opakovanì slibované
spojení na lidi kmenu blízké, slibovaná Vlajka, èlánek
o tom, jak jste se v listopadu èinili, èlánek o tom, co
v�echno lze dìlat s odpady, Piffùv èlánek o hitacích,
pøehled èinù, dal�í èást diskusního fóra, ohlasy ètenáøù,
krátký pøehled antiky, povídání o stromech a jejich
pøehled... Kdo má ztrácet èas tím vytøiïováním, co se
do Twisteru je�tì vejde a co u� ne?  A kam si myslíte,
�e se vejde �dìtská stránka�, kterou chcete tvoøit
s dìtmi? A kam chcete vecpat novoroèenku a projev
náèelnictva k novému tisíciletí?

Tááák dost. Práskám pìstí do stolu a vstupuji do
stávky. Od prvního èísla pøí�tího roèníku nevratnì
nastavuji sazeèský program na velikost stránky A5
a maximální poèet listù 5. Dobøe, s pøílohou 6, a� tratím.
Výjimky jen na základì kolkované písemné �ádosti
podlo�ené nezanedbatelným úplatkem. A dìlejte, co
umíte, experti. Jsem zvìdav, jak to zvládnete... Jó,
snílkové, to není výroèní zpráva, èím tlust�í, tím lep�í...

A s tímto vánoèním dárkem se Va�ím jménem
louèím s tímto nepovedeným tisíciletím a jsem zvìdav,
zda z toho dal�ího doká�ete udìlat nìco lep�ího. Jak
vás tak, lidstvo, znám, tak budete dìlat, co umíte, abyste
patøiènì smradlavì vyhynuli...

Redakèní skøítek Potvora Nevì�hlavu

Poznámka redakce:
Milý Nevì�hlavu, abychom to aspoò z èásti dohnali,
následuje to, co jsi nadnesenì nazval projevem
náèelnictva k novému tisíciletí.
Milí ètenáøi,
do nového tisíciletí Vám pøejeme spolehlivé,
upøímné, obìtavé a tolerantní pøátele a partnery,
èestné a sebekritické nepøátele, musejí-li vùbec
nìjací být,  trpìlivé, moudré a sebevìdomé peda-
gogy a rodièe a pro Vás sebedùvìru, silnou vùli
a dùslednost.
Dále Vám pøejeme, abyste se mìli ne tak, jak si
zaslou�íte (nebo� spravedlnost jak znám
o neexistuje), nýbr� tak, abyste samým pohodlím
nezakrnìli.
Nakonec  Vám pøejem, abyste v�dycky mìli nìjaký
sen, za kterým byste mohli jít...
S modrou oblohou
Nová zemì
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AKCE, KTERÁ ZROVNA MOC
NEVY�LA (JAK TO VIDÌL PIFF)

Není ka�dý den posvícení a tentokrát se opravdu
nedostavilo. Vydali jsme se na celodenní výpravu
po brnìnských památkách s cílem nìco si povykládat
o stavebních slozích, sem tam to prolo�it nìjakou
povìstí a po setmìní se kouknout na Brno v noèním
hávu. Pøedstava pìkná, leè provedení a celkové
vyznìní ponìkud kulhalo.

Po srazu na klubovnì jsme se odebrali na Petrov,
kde jsme mìli domluvený vstup na vì�e je�tì pøed
otevírací dobou, abychom si mohli z co nejvìt�í
blízkosti u�ít zvonìní poledne. Necelé tøi metry pod
zvonem to byl zá�itek. Pro nìkteré povzná�ející, pro
nìkoho �okující èi stra�idelný, pro jiné tøeba naprosto
obvyklý èi nic neøíkající.

Po krátké prohlídce vnitøku Petrova jsme se�li do
podzemí kapucínské hrobky. Jestli to byl nápad dobrý
nebo �patný, nedoká�u posoudit. Chtìl jsem spáchat
trochu mystiky a neøekl bych, �e se mi to povedlo.
Mo�ná jasnì osvìtlená a vybílená krypta s mumiemi
dávných obyvatel mìsta nepùsobí dostateènì
tajemnì, mo�ná prostì nebyla nálada.

Pak jsme u� jen probìhli brnìnskými ulicemi
a sem tam to prolo�ili
náv�tìvou nìjaké vý-
znamné stavby, kdy
jsme se my dospìlí
poøád víc a víc nimrali
v akademických sta-
vebnì historických
detailech a zbytek
osazenstva se èím dál
víc nudil a èím dál víc
trpnì mrznul ve
studeném vìtru (a� si
nakonec takøka umrzlý
Kýblikk vytáhla z ba-
tù�ku bundu).

Popolední návrat
na klubovnu byl pro
mnohé vysvoboze-

ním. Pustili jsme se do tvorby nástìnek
a Dá�iných tradièních tvarohových knedlí
s meruòkama venku a pak jsme provozovali rùzné
hrátky od inzerátù po mruèecí a pazvukovací
�ílenosti. Pøesto�e (nebo právì proto, �e) jsme se
pøejedli, nálada pomalu a nepozorovatelnì klesala.

Po obìdoveèeøi jsme uèinili je�tì poslední pokus
o záchranu a narychlo jsme stvoøili pøesunovou
minihru, jejím� úèelem nebylo ani tak vyhrát poklad,
jako pøesunout se do mìsta. Star�í skupina v�ak byla
natolik rychlá, �e jsme nestíhali tvoøit stopu
a pod èasovým tlakem pak vznikla zavádìjící zpráva.
Men�í dìti zato na morovém sloupu na námìstí
Svobody nastudovaly docela dobøe základní prvky
baroka. Vý�lap na �pilberk nad krásnì osvìtleným
Brnem pak u� byl jen utrpením a vzájemným
ka�ením si nálady. �koda.

No a co z toho v�eho plyne? Stavební slohy jsou
pro mnohé asi zále�itost pøíli� tì�ká a nezá�ivná.
Budi�. Kdo se o nich chce nìco dovìdìt, nech� si
pøeète pøílohu minulého a tohoto èísla Twisteru. Koho
tohle téma moc nebere, a� nechá tak. Na výpravách
bychom mìli asi o nìco víc èinit a o nìco míò slo�itì
teoretizovat a hry, zvlá�� pro star�í (pokud po této
výpravì s dìsem èi nudou v oèích neprchnou) pøi-
pravovat peèlivìji. Konec koncù ka�dá hra si zaslou�í
být co nejlépe pøipravena (a taky odehrána s co
nejvìt�ím nad�ením).            Piff

P. S. Dovolim si s Piffem ne tak docela souhlasit a mùj názor
potvrzují výsledky hitace, kde
dìti hodnotí akci v prùmìru
známkou 2,09 (slovy �jo,
dobrý�). Ostatnì, Piffovy fotky
svému autorovi ponìkud
odporují. I vzpomínka na naøí-
kavý zvuk zvonù pronikající a�
do kostí a mrazivou zdr�en-
livost kostelních interiérù má
nìco do sebe. Jo a na okraj:
víte, �e baron Trenk umíraje ve
vìzení odkázal 1400 zlatých
(nemalá to èástka) svému
nejvìt�ímu nepøíteli?   D.
P.P.S. Podobnost pøíjmení na
této stránce je èi�tì náhodná.
Navíc náèelník dosud není
slepý.
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AKCE FALCO (II.)
S pøíchodem jara zaèínají do svahù slovenských hor
putovat skupinky strá�cù i v roce 1992. Ze støe�ených
hnízd vylétají dvì desítky mláïat rarohù velkých, co�
lze pova�ovat za úspìch pøedev�ím díky pomoci ètyø
stovek dobrovolných strá�cù. �ádné ze støe�ených
hnízd nebylo vykradeno, ale znovu bylo
zaznamenáno nìkolik pokusù o vykradení
Kdybych mìl øíct, co mi nejvíce utkvìlo ve
vzpomínkách, tak bych asi nedokázal odpovìdìt.
Na�lo by se pár vzpomínek povzná�ejících, jako tøeba
vzpomínka na lovícího raroha, který mi prolétl pár
metrù nad hlavou, vzpomínky tragikomické, kdy asi
pìt lidí vybavených dost silnými dalekohledy podlehlo
oènímu klamu a vidìlo na orlím hnízdì hlavièku
èerstvì vylíhlého mládìte, které tam nebyla, proto�e
ten rok byla vejce hluchá. Na�ly by se i vzpomínky
vylo�enì smutné, tøeba na to, jak jsme s kamarádem
sbírali ze zemì tøi sotva týdenní orlíky, kdy� vichøice
shodila hnízdo.         Vlasta Hanuš
V roce 1993 dochází k nìkolika zmìnám. Starosti
kolem náboru a koordinace strá�cù od Pavla Sulana
pøebírá Radka Jindrová. Kromì akce Falco zamìøené
na ochranu velkých sokolù se rozbíhá i akce Aquila
na ochranu hnízd orlù královských a poslední zmìna
se dotýká pozvolného opou�tìní území, kde jsme
v minulých letech hlídali a kde si ostrahu bude
zaji��ovat správa CHKO. I pøes tyto zmìny akce
pokraèuje a díky opìtovné pomoci desítek
dobrovolníkù pomáháme k svobodnému letu tøem
mláïatùm rarohù velkých a ètyøem mláïatùm orlù

královských.
V roce 1994 i pøes
pokraèující ostra-
hu hnízd vylétá
pouze jedno mlá-
dì raroha velké-
ho. �ádné ze støe-
�ených hnízd ne-
bylo vykradeno,
ale hnízdìní jsou
neúspì�ná díky
faktorùm, které
nelze ovlivnit -
jako neoplozená
vajíèka èi zøícené
hnízdo pøi vich-
øici.
V roce 1995 tak
opou�tíme slo-
venská hnízda
rarohù velkých

a pøedáváme starost o nì pracovníkù CHKO a akce
Falco se v tomto roce nekoná. Hlídají se dvì hnízda
orlù královských v rámci akce Aquila. Na jednom
z tìchto hnízd do�lo k zastydnutí snù�ky
pravdìpodobnì ji� v poèátku sezení, a tak vylétla
dvì mláïata orlù jen z jednoho hnízda. Hlídky
nìkolikrát zasahovaly proti ru�ení náv�tìvníky
pøírody a bylo zabránìno bezprostøednímu ohro�ení

hnízda lesními dìl-
níky.
V tomto roce jsme se
podíleli na vypou�tìní
tøí mláïat raroha
velkého z umìlého
odchovu stanice v Mi-
loticích. Deset dnù
jsme se starali o bez-
peènost a krmení
mláïat ve vypou�tìcí
bednì na nepou-
�ívané tì�ební vì�i
na ji�ní Moravì.
V roce 1996 pøichází
dal�í zlom. O pomoc
nás po�ádal Poradní sbor pro záchranu sokola
stìhovavého a raroha velkého v ÈR, a tak poprvé
hlídáme hnízdo sokolù stìhovavých, kteøí po
dlouhých letech znovu zaèínají hnízdit v ÈR. Na
hnízdì ve skalní stìnì se ze dvou vajíèek vylíhlo
jedno mládì, ke kterému byla pøidána dvì mláïata
z umìlého odchovu, bohu�el jedno z mladých
uhynulo. Sesterská akce Aquila probíhá znovu ve
slovenských horách. Bohu�el hnízdo se tøemi
mláïaty shodila vichøici a k velkému zármutku v�ech
strá�cù a organizátorù v�echna tøi mláïata uhynula.
Ze strá�ního deníku akce Falco 1996
... Pøilétá s køikem samec, krou�í nad údolím a nese
nìco svìtlého v paøátech. Nejsem schopný mezi
stromy vidìt tak dobøe, abych urèil, co to je. Samièka
opou�tí vajíèka a mizí za samcem nìkde za obzorem.
Za chvíli se do údolí sná�í bílé peøí...
... Samice na hnízdì nìco ti�e vypráví a sameèek
sedící nedaleko poslouchá a chvílemi také nìco pov.
Sluníèko u� naèechrává peøiny a na hnízdì se u� asi
nic dít nebude - veèerní pohoda a filharmonie pøírody
zaèala svùj koncert. Vìt�ina lidí si u� asi v tuhle chvíli
dává kafe po dobré veèeøi u televize, ale nemìnil
bych, jen tu dobrou veèeøi bych si asi dal. Je�tì chvíli
a pudu spát, aby se mi ráno chtìlo vstávat, u� ètvrtej
den jsem tady sám se sokolí rodinkou. Snad budou
pytláci také spát...
... Asi kolem páté hodiny pøijí�dìjí lidé z ochrany
pøírody, jejich cílem je zjistit poèet mláïat na hnízdì
a dvì mláïata z umìlého odchovu sokolùm pøilo�it.
Operace se zdaøila skvìle a sokoli po chvíli nejistoty
a rozru�ení pøijali mláïata za svá a starají se o nì
stejnì, jako o jedno své vlastní...
... Dospìlý sokol odlétá se zbytkem obìda z hnízda.
Je vidìt pouze jedno mládì. Druhé se ani neozývá.
U vchodu do hnízda je stále jedno mládì, které
neustále volá rodièe. Je opravdu druhé mládì mimo
hnízdo? Tøetí mládì u� urèitì ne�ije. Za celý týden
ho nikdo z nás nevidì. Jedno mládì je opravdu mimo
hnízdo, nachází se asi dvacet metrù od nìj. První
let...
V roce 1997 probíhá pouze akce Aquila, kde se
nìkolika desítkám dobrovolníkù podaøilo uhlídat pøed
ru�ením hnízdo, ze kterého vylétlo jedno mládì. Akce
Falco se v tomto roce nekoná...
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CO SI VRÈEL POD FOUSY
BOSKOVICKÝ ZUB ÈASU

No to je hrùza. U� je po sezónì a furt se mi tady
nìkdo córá. Sotva pøestanou otravovat turisti, u� tady
pobíhá kastelán a támhle nìco pi�lá, tuhle cosi
opravuje, tu nìco dìlá a o víkendech za ním je�tì
jezdí brigádníci. Prostì dìs. Spoøádaný Zub èasu si
tady ani v klidu nezahlodá. O poctivých stra�idlech
nemluvì. No a vrchol v�eho, teï o víkendu si to sem
pøihasila jakási banda ujeèených je�ibab vedená
takovým jakýmsi podezøelým individuem. Piff, nebo
tak nìjak si øíkal. U� jsem si øíkal, �e bude aspoò
tøeba sabat nebo tak nìjaká poctivá stra�idelná
zábava a ono zase nic. Pøijeli hrát divadlo.

Hned v pátek, sotva se vybalili, tak si pustili
takovou nìjakou klidnou pokojnou muziku
a v Kotlíkárnì se potkávali, zdravili, mìnili nálady,
chodili v kruhu, tahali se za nosy (ale jen jako - hrùza).

A to jsem si myslel, �e je Skiska poøádnì rozdivoèí.
Aspoò ze zaèátku vypadala jako slu�nì vychovaná
je�ibaba. A ona nic. Naopak je v�echny uklidòovala.
A je�tì k tomu místo zaklínání chvílema mluvila
a dokonce zpívala (!) francouzsky (poznámka
redakce: kdo zaji��oval mravnostní dozor - bylo to
vùbec slu�ný????). Víc ne� pùl hodiny mìli zhasnuto
a hráli si na upíry. To bylo samé uá a uf a kdy�

rozsvítili, tak jsem vidìl, �e ani nikdo nikoho
nepokousal. Nakonec se je�tì pokou�eli vyvolávat
duchy. Samozøejmì, �e vyvolali tak leda starou belu,
ale na to, aby nìkteré spoøádané duchy vyru�ili ze
zaslou�ilého spánku, to staèilo. No a veèer jim Piff
je�tì povídal jakousi stra�idelnost a teï se mi tady
nakonec je�tì bude zhmotòovat pøízrak vy-
operovaného spisovatele a budou tady otravovat
vrabci. Zakázat by se to mìlo tohleto (úplnì s tebou,
kolego, souhlasím. Redakèní skøítek Nevì�hlavu).

V sobotu u� jsem si øíkal, �e bude aspoò chvíli
klid. A nic. Zaèali u� o pùl osmé s divadelní
rozcvièkou a pak jim dokonce pøijela posila. Jakási
Pawèa. I zámek na bránì se jim povedlo odemknout
hned napoprvé, kdy� ji pou�tìli dovnitø. Pak Piff
s kastelánem, kastelánicí a kastelánìtem odjel
nakupovat. Tì�il jsem se, �e u� se koneènì holky
zvrhnou a zaènou stra�it nebo bourat hrad nebo tak
nìco a ono zase nic. V klidu si tancovaly a rùznì se
hem�ily. Kdy� se ti tøi vrátili, tak to bylo je�tì hor�í.
V�ichni �li, ó hrùza, pracovat. Tak nìco odporného...
Men�í holky se Skiskou uklízely ten nádhernej binec,
co mìl kastelán v dílnì, a ostatní ukládali na pùdu
staré parkety a døevotøísky, prý aby to dole
v koroptvárnì nezavazelo. To sem teda moc
nepochopil, ale konec koncù, �ivot lidí je pøece takøka
výhradnì o pøesouvání vìcí z místa na místo, ne?
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Pak se nalá-
dovali ku-
øetem se ze-
leninou a a�
do veèera se
mi tady pletli
po hradì,
tak�e jsem si
zase nemoh
v klidu, mlze
a de�tíèku
hlodat. Na-
pøed jim tady
Piff s Paw-
èou poscho-
vávali hro-
madu lísteè-
kù a pak se
tady holky
víc ne� ho-
dinu pletly
v z á j e m n ì
pod nohy
pøi jejich hle-

dání. Øeknìte, nejsou ti lidi pra�tìní? Jako by jim to
nemohli dát rovnou. Takhle nìkteøí skoro nic nena�li
a jiní toho mìli plnou hrst. No a aby toho nebylo málo,
tak se pak je�tì vypravili na hrad dohledat zbytek
lísteèkù, motali se mi tady se svíèkama, dole ve
sklepení huhòali, pak to tady s tím jejich Óm vypadalo
jak nìkde v Tibetu nebo které tramtárii a nakonec
je�tì zpívali kánony a dvojhlasy. No øíkám. Bratøe
Koniá�i, souhlas - zakázat kulturu. Kdo to má
poslouchat. Za trest jsem jim schoval tøi lístky tak,
�e je nikdo
z nich nena-
�el. Aby toho
v�eho nebylo
málo, tak me-
zi tím v�ím
hráli to svoje
d i v a d l o .
Zkou�eli ja-
z y k o l a m y ,
hráli scénky,
z k o u � e l i
dabing, hráli
pantomimickou
tichou po�tu
a já nevím, co
je�tì. Pak u�
toho mìl dost
i kolega �otek
a cosi jim po-
vrtal v té je-
jich hrací ma-
�ince, tak�e

jim ne�lo cédéèko. �e by jim to moc vadilo, to ne.
Spát �li a� skoro o pùlnoci.

V nedìli ráno tady byl koneènì klid. Spali a� skoro
do devíti. Pak se ale zaèali  vylechtávat ze spacákù
a nìkteøí z nich si hráli na opice. Kravál tropili
náramnej. Pak se koneènì pobalili a zaèli hrát
takovou divnou hru. Chvilkama to vypadalo jako
vplétání do kola, a� na to, �e jako kolo si poslou�ili
vzájemnì. Zajímavý pøístup k zkoumání historie...
Jo, twister tomu øíkali. Dospìlí pak cosi kuchtili
v kuchyni a uklízeli a holky samostatnì, hluènì a
neorganizovanì prolézaly hrad a tahaly zdej�í kotì.
U� jsem se tì�il, �e aspoò nìkterá z tìch èaramùr
spadne z hradeb a zase nic. Pak se koneènì
naobìdvali a pøed jednou vypadli. Doslechl jsem se
pak, �e byli je�tì dole ve mìstì v muzeu a navlíkali

Princezna Rièilie z Piffenberka a její stateèní ochránci
se tam do brnìní, zkou�eli meèe, drátìné ko�ile,
klobouky, �aty a závoje a prý dokonce hráli pohádku
o královském levoboèkovi. Trochu úcty to ke
støedovìku nemá. Doufám, �e je aspoò rok
neuvidím. No uznejte, nemá snad i zaslou�ilý Zub
èasu nárok na trochu klidu? Piff

Svobodný pán Skisák ze Synákova

Rytíø Lenk z Rokytova

UZEMNÌNÍ
Na valné hromadì pøi sèítání hlasù: �... to máme 29 pro,

kdy� je 28 hlasujících a jeden ode�el...�

Boskovice. Lenka pøed startem na hru na hradì projevovala
zájem vyzkou�et si �panìlskou botu. (Byla vystavená na
popravi�ti na nádvoøí). Po návratu: �Tu �panìlskou botu sis
vyzkou�ela?�

�Ne, byla v ní nìjaká cizí noha.�

Boskovice, veèer, pøi divadelních etudách se star�ím holkám
nìjak nedaøilo zapálit svíèku. Rièi: �Tak si prosím vás, na to
roz�ínání rozsvi�te.�

Boskovice, nedìle ráno, Piff se Skiskou pøedvádìjí øádìní
�impanzù. Li�ka asi mìla pocit, �e se jí propadnou na hlavu i
se stropem, a vykoukla ze spodního patra: �Trochu diskrétnosti,
prosím.�

Zpátky k valné hromadì. Dá�a inspirována velkým mno�stvím
pronesených slov zaèala pøemítat, zda se  slovo �uzemnìní�
pí�e s �mnì� (jak navrhuje ona) nebo s �mì� (jak navrhuju já).
Do debaty jsme zatáhli i pøátele z kmene Omaha. Bohu�el, doma
jsme zjistili, �e zase mìla pravdu...                                         Piff
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CO TAKHLE PÁR RÉBUSÙ,
HÁDANEK A �IFER?

�e nezùstanete u�etøeni �ifer a jiných
podobných zákeøností, to u� je jasné od
tábora... A od té doby Vás poøád pronásledují
rùzná, zatím jen do morseovky pøevleèená
moudra. Ale není v�echno morseovka, co
vypadá jako �ifra. Tak do toho... Jen tak na okraj
pár poznámek:

a) jednotlivá slova se obvykle oddìlují
mezerami, nemusí tomu tak v�ak nutnì být,

b) v rébusech, �ifrách a hádankách èasto
(ale ne v�dy) zanedbáváme háèky a èárky, co�
nìkdy mù�e zpùsobit zajímavá dilemata
(rozhodovací potí�e), jako tøeba u slova TREST,
které mù�e být taky slovem tres� (aroma,
pøíchu�) nebo Tøe�� (mìsto kousek od
Námì�tì).

c) nìkdy se nám mù�e dokonce stát, �e nás
rébus dovede k foneticky napsanému slovu, tj.
ke slovu napsanému tak, jak ho sly�íme - èili
tøeba slovo �uzda� bude v rébusu ve tvaru
�usda�. Ale to u� je pak vy��í dívèí...

�ifry/hádanky vlastnì znáte od malièka.
Vzpomínáte si na &, ve kterých byla øada slov
nahrazena pøíslu�ným obrázkem? Nebylo tøeba
ani pou�ít ! - jen jste èetli jména obrázkù
a text dával smysl. Podobnì lze �ifrovat
i slo�itìji, jak uvidíme dále.

1. Pøedlo�kový, èíslovkový a spojkový
význam hlásek a jejich skupin

Nejjednodu��í pomùckou pro za�ifrování
jsou hlásky a skupiny hlásek obsa�ené
v samotných slovech. Tak tøeba písmena A,
I èi S vlastnì ve slovì vùbec nemusí být. Jak
pøeèteme tøeba slovo: MM? Jednoduše - je to
“M” a “M” - èili mám. Nebo EO lze pøeèíst i jako
�E� s “O” - eso. Jednotlivé tìsnì vedle sebe
stojící èásti �ifer tedy mohou být spojené buï
nièím nebo je nutno vyzkou�et, zda mezi nimi
dává smysl A, I nebo S. Tro�ku tì��í bude tímto
zpùsobem za�ifrovat tato písmena stojící na
zaèátku nebo na konci slov.

Dal�í pøíklad nám ukazuje, jak vyu�ít slabiky
PO - tøeba RTS je v podstatì �S� po �RT� - neboli
sport. Stejnì tak nám poslou�í slabiky ZA,
PØED, NA(D), POD a MEZI - jako pøíklad si
mù�ete vylu�tit ní�e stojící øadu zašifrovaných
slov: VOJ nám pomù�e vyøe�it pøedlo�ka �za� -
za “V” “OJ” - závoj; OJV je pøíklad na pøedlo�ku
pøed “V” “OJ” - pøedvoj; a teï si zkuste sami
vymyslet, jak by se dalo za�ifrovat slovo

�návod� a slovo �podvod�. Jiný pøíklad: ØèíÍ -
mezi  �Ø� (a) �Í� (je) �ÈÍ� - Meziøíèí. Pomocné
slovo v závorce naznaèuje my�lenkový postup
pøi øe�ení i sestavování takových rébusù - mù�e
být souèástí za�ifrovaného slova, ale nemusí.

Velmi �iroké mo�nosti nám dávají hlásky U,
V a Z. Jejich pøíklady u� jsou slo�itìj�í. S jejich
pomocí lze napsat tøeba: * - co� pak èteme
(z �B� (vyrùstá) �Ý�) v “Á” - a máme slovo zbývá.
Závorky pou�ívám úmyslnì stejnì, jako se
pou�ívají v matematice, aby bylo jasné, co patøí
k sobì. Je zøejmé, �e pro pou�ití V potøebujeme
písmeno s plochou ohranièenou alespoò ze
dvou stran - nestaèí-li nám písmeno tiskací, je
tøeba sáhnout po psacím nebo takovou plochu
vytvoøit spojením nìkolika písmen (viz pøíklady
dále). Nemáme-li tuto mo�nost, lze si pomoci
bì�ným znaménkem : (dìleno) - jak, vysvìtlí
dal�í èást tohoto seriálu.

Pøíklad pou�ití èíslovek najdeme v rébusu:
Horáèek o5 lezl na 100�ár a Veruna si uma0,
�e ho shodí. Vylu�títe ji?

2. Netypické zpùsoby ètení hlásek
Hláskujeme-li jednotlivé hlásky, neøekneme
napø. �R�, nýbr� �ER�. Toho lze rovnì� vyu�ít
pøi vytváøení rébusù. Tøeba rébus JÈ pøeèteme
jako �J� i (�EN� obrácenì - èili �NE�) - jiné.
A uhádnete, co je to Z-T PADU ? Písmeno �Z�
pøeètìte jako hlásku - tedy �ZET� (mínus) �T� -
a vyjde Vám pøedlo�ka ze; za “PA” (stojí) “DU”
- západu. Zde vystupuje znaménko mínus jako
pomocný (nevyslovovaný) znak. V podobné
funkci obèas potkáte i znaménko plus.

 Následuje pár pøíkladù v�eho probraného,
aby se Vám nezkrátily �íly. Doufám, �e bìhem
vánoc najdete èas, abyste si nachystali do
jarnho rébusového turnaje co nejobtí�nìj�í
rébusy. Pamatujte, �e pøitom mù�ete pou�ít jen
zde popsaná pravidla.

ANR
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Zkuste doplnit
jména souhvìzdí
nebo hvìzd
v nich ozna-
èených krou�-
kem podle pøí-
slu�ných èísel
do následující
doplòovaèky -
odmìnou Vám
bude jméno nej-
jasnìj�í hvìzdy
severní oblohy
a souhvìzdí, ve
kterém ji na
zimní obloze tìs-
nì nad ji�ním
obzorem mo�ná
èasem najde-
te...                 D.

HVÌZDNÁ HÁDANKA
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Pøí�tí èíslo (vyjde v lednu 2001):
zápis z pøedvánoèní jednodenní akce, v diskusním fóru
pak dal�í èást kmenových stanov; dokonèení èlánku
o Akci Falco, mo�ná dal�í díl Bubáctví a �ifer. Piffùv èlánek
o hitacích a vyhodnocení úèasti na akcích a snad i zápis
ze zasedání Rady orlích per a pøehled èinù.
V pøíloze tentokrát mo�ná koneènì ta dlouho slibovaná
Vlajka (nebude-li nìco akutnìj�ího, tøeba plody a pupeny)
atd. atd. A kdo ví, co tomu v�emu zas provede
Nevì�hlavu, abychom na nìj náhodou nezapomnìli...
TWISTER è. 04/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 9. 12.
2000. Odpovìdný redaktor: Dagmar Petrová, redakèní rada: Vlastimil
Piff Hanu�, Hana Hanu�ová, Pavla Pawèa Maarová. Tiskové chyby
a omyly vyhrazeny.

PROGRAM DO BØEZNA 2001
(zmìna programu vyhrazena)

Schùzky pravidelnì ka�dé úterý v tém�e èase v klubovnì na rohu Tomá�kové a Pastrnkové. Zamìøení: hry,
písnièky, pøíprava na nejbli��í víkendové akce, poznávací, rukodìlné a jiné èinnosti. V lednu výroba krmítek
a ptaèích budek, odsunutý uzlaøský desetiboj, �ití psích deèek, rozfoukávané obrázky, dìtská stránka
Twisteru...

9. 12. 2000 (sobota) Došlo k nejhoršímu…
- 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, plátno, kamínky,
mu�lièky, bylinky atd.

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)                             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                                   Ly�aøský prùzkum terénu
- víkendovka napøíè Moravským krasem od chaty k chatì na
bì�kách (bude-li sníh), vyvì�ování budek, stopování...

10. 3. 2001 (sobota)                                  Velká �pioná�ní hra po Brnì
- sobota s tentokrát dùkladnì pøipravenou hrou po Brnì
- vede Piff

23. - 25. 3. 2001                                                                     První jarní
- víkendovka na uvítání jara
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