
CO JE TO SEXTÁL ...
Kdy� Nevì�hlavu cenzuroval minulé èíslo Twisteru (ano, máme

cenzuru, pøiznejme si to), pozastavil se nad výrazem �sextál� a vy�krtl jej
s poznámkou, �e je to urèitì nìjaká spros�árna. Pro jistotu vyhodil celý
odstavec, co kdyby náhodou...

Nedalo mi to a optala jsem se milého v�evìdoucího mudrce, zda
náhodou nezná slovo �terciál�. Odpovìdí mi bylo nesrozumitelné na�tvané
zamruèení hodné lva jeskynního vycházející z monitoru, kam si ná�
oblíbenec chodí høát svùj mechem obrostlý artriticko-revmatický høbet
(jako �na pec�). �mudla dìlající právì èest své nové pøezdívce na mì
taky hledìla nechápavì, a tak z toho vznikl tento �krátký� úvodník.

Slovo �kvartál� nám dnes pøipadá zcela samozøejmé, pøesto�e èeské
�ètvrtletí� zní daleko lépe. Rozdìlíme-li v�ak rok na tøi díly po ètyøech
mìsících, mají latiníci pohotovì oznaèení �terciál�, zatímco Dobrovský
by asi stejnì pohotovì vymyslel pojem �tøetinoletí� (brr...). Na co se tak
rok je�tì dá rozumnì rozdìlit - (na polovinu, dobøe, to je pololetí neboli -
a tady zase mají problémy latiníci, sláva) - zbývají jen �estiny a k nim
opìt z latiny odvozené oznaèení �sextál�, èesky ��estinoletí� (fuj...).
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co do sebe
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... A ODTUD OD CENZURY (SE SLONY) PØES ALPY
A� K PRAVIDLÙM...

Se sextálem souvisí bodování úèasti na akcích a jiných aktivit, které jsme jako docela praktickou
instituci pøevzali od Vlkù (výhra ve høe 2 body, úèast na schùzce, splnìní èinu, pøíspìvek do Twisteru
3 body, jednodenní akce 4 body, dvou- a vícedenní akce 6 bodù, omluvená pøijatelná neúèast z pracovních,
zdravotních èi existenènì-absenèních dùvodù platí jako úèast). Minulý sextál vyhrála Li�ka tìsnì sledována
Kýblikkem (dnes u� �mudlou) - obì se stoprocentní úèastí. K soutì�i dal�ího sextálu pøidáme je�tì
jedno pravidlo: právo na jakoukoliv výhru zaniká neomluvenou neúèastí na jakékoliv akci. Stalo se
opakovanì, �e se nakoupil materiál/jídlo pro akci s osmi svi�ti a dorazilo jen �est svi��ù (viz dále str. 9 -
stí�nosti zhrzeného plánovaèe). A s tím souvisí i známý Murphyho zákon, �e èím více se o pravidlech
polemizuje, tím ménì platí, z èeho� pro nás plyne, �e se pøestaneme sna�it dotlaèit vás do diskuse, kdy�
jsme vás je�tì nenauèili diskutovat.

Dosud vytvoøená a jednoznaènì naformulovaná pravidla kmene zní:
1. v�echny akce kmene jsou nekuøácké, nealkoholické a bezdrogové.
2. úèast na akcích kmene je pro èleny povinná. Jako pøijatelná neúèast se bere neúèast z dùvodù

zdravotních (nemoc), neúèast z dùvodù existenènì-absenèních (rodièe odjí�dí pryè a dítì musí s nimi
- dovolená apod., nebo� samo doma do jejich pøíjezdu být nemù�e), neúèast z dùvodù pracovních
(zejména u dospìlých, za pøedpokladu, �e je akce organizaènì zaji�tìna).

3. jak pøijatelnou, tak nepøijatelnou neúèast na akcích je tøeba pøedem omluvit nìkomu z náèelnictva
nebo vedoucímu akce.

4. vìt�í míra nepøijatelných neúèastí mù�e mít za následek podle rozhodnutí náèelnictva nemo�nost
zúèastnit se prémiových akcí nebo i vylouèení z kmene.

Ostatní pravidla zatím krystalizují, neru�me je tedy v nároèném procesu líhnutí...
Co to tam je�tì brble ten ná� katastrofický nadpøirozený úkaz na monitoru? �e jsme zaèali u cenzury

a skonèili u pravidel? A nesouvisí to snad spolu, bo�ský dozore?             D.

EKOTÍPEK I.
U� jste udìlali soukromou bilanci nákladù na vánoèní blbnutí a zhrozili se nad výsledkem? Taky Vám

bylo líto hromady drahých roztrhaných vánoèních balicích papírù, které chtì nechtì musely do popelnice?
Máme pro Vás první ekotípek:

Z nejrùznìj�ích zbytkù látek, jinak �naprosto nepotøebných”, napø. mj. ze starých látkových nástìnných
kalendáøù, babièèiných plesových �atù a jiných pokladù u�ijte nejobyèejnìj�í pytlíky s dutinkou na
vázaèku (tøeba uháèkovanou ze zbytku vlny, perlovky apod.) podél horního okraje nebo jen s na�itou
stu�kou cca 5 cm od horního okraje (stu�ku buï koupíte nebo uháèkujete ze zbytkù). Ty zvlá�� �edivé
a v�ední látky lze odbarvit a/nebo nabatikovat. Ty ménì �edivé lze nastøíkat støíbrným, zlatým nebo
mìdìným sprayem, pøíp. i s pou�itím �ablony. Dìti se pøi jejich výrobì nauèí pracovat s �icím strojem,
Vy se zbavíte hader, které jen zbyteènì zabíraly místo, a výsledek - sáèky na dárky, které Vám
opakovanì u�etøí náklady na balicí materiál a urychlí a usnadní balení. Va�i pøíbuzní a pøátelé takové
sáèky jistì ocení a Vy si mù�ete být jisti, �e pytlou�ci absolvují desítky oslav a mnozí z nich se osamostatní
a obputují pìkný kus zemìkoule, ne� zmizí v propadli�ti dìjin...

ZPRÁVY
Jarovi jsem pomoci SMSky tlumoèila pozdravy od Dolores a obdr�ela jsem tuto zprávu pro Vás v�echny:
DASO, ZDRAVIM TE V TOMTO ROCE A PREJI TI VSE NEJ... DIKY ZA ZPRAVU. POZDRAVUJ
ODE MNE TEZ VSECHNY ZNAME A PRATELE! AHOJ JARDA - KORENEC!

Pe�a Bláha nám nabídl svou pomoc pøi stavbì a bourání letního tábora, del�í úèast mu asi stavební
aktivity bohu�el neumo�ní. Bude nám chybìt, nicménì za nabídnutou pomoc vøelé díky.

Kmenová knihovnièka se roz�íøila o chybìjící Totemové desky sta�ené z ligové webovské stránky wood-
craft. cz, o dva malé svitky a o knihu Radka Hanu�e a Jana Hrkala Lanové pøeká�ky a lanové dráhy.
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BUBÁCTVÍ IV.
Vá�ení kolegové,
v úvodu následující lekce bych vám chtìla
opo�dìnì popøát v�e nejlep�í do nového
tisíciletí. Venku není poèasí zrovna na
procházky, ale nebojte se. Budeme se dr�et
plánu a probereme si dal�í z domácích
stra�idel.
Špulda šuplík  (Pusillus armarius) -
obrázek vlevo - nebývá nejoblíbenìj�ím
obyvatelem domácnosti. Svým hostitelùm
schovává ve�keré cenné pøedmìty a navíc
svými èastými hádkami s man�elkou vná�í
do celého bytu nepøíjemný pocit neshody.
Má v�ak také kladné vlastnosti.
Shroma�ïuje va�e cennosti na jednom
místì, co� se hodí, pokud se vám je podaøí
najít, a navíc si obèas zaskoèí k sousedùm
roz�íøit majeteèek.
Postelníèek snový - Snovaè (Cubiculus
somnus - Quelea) - obrázek vpravo dole -

patøí
mezi ohro�ené druhy. Vyskytuje se v rodinách
s bujnou fantazií. Pøiná�í krásnì sny hlavnì dìtem,
které ho dokonce mohou i spatøit. Rovnì� se uká�e
na�im nejstar�ím. Poèítaèové hry potlaèující rozvoj
dìtské fantazie a pøehnaný úklid zastrèených koutù
ho nièí.
Potkat Pidizuba Mlsala - Dopíjeèe (Virunculus
dentalis gulo - Ebibens) - obrázek najdete
vlevo uprostøed -  jste asi je�tì nemìli
pøíle�itost. Je silnì závislý na
alkoholu, a proto se vysky-
tuje v domácnostech,
kde má snadný
pøístup k to-
muto
dru-

hu drogy. Mù�ete ho rovnì� spatøit
v hospodách nevalné kvality.
Jinak je v�ak naprosto ne�kodný,
pokud vám nevadí hluèná zábava
a obvyklé zbytky po ránu. V pøí�tí
lekci uzavøeme na�i pøehlídku
domácích stra�idel a vydáme se
do na�ich luhù a hájù.          Skiska
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POTKALI JSME POTKANA
ne jednoho, ne pod kamenem.
Bylo to pod námìstím Svobody a navíc ve stoce. Ale popoøádku. Na výpravu

do brnìnského podzemí jsme se se�li v pøeplném poètu patnácti du�í. Ze stálých
èlenù chybìla jen Hanka s Tadeá�em, naopak se vyskytli Pe�a s Evèou a jako
host pøi�la Vìra, která tak trochu mù�e za to, �e jsme se do podzemí podívali,
a od miminka se utrhla Dolores. Dal�í zástupy zájemcù jsme museli odmítnout,
proto�e podzemní prostory nejsou nafukovací.

Z mrazu a sluníèka, které panovaly
na Zelòáku, jsme se s na�ím
sympatickým prùvodcem Ing. Svobodou
odebrali do tepla, prachu, tmy a pavuèin,
které naopak vládnou o pár metrù ní�.
Pøekvapila nás pomìrnì vysoká teplota
(okolo 15°C). Sklepy jsme se dostali tak
asi do jedné tøetiny Zelòáku a podívali

jsme se i do lednice, o které jsem se zmiòoval v èlánku v øíjnovém èísle. Tady
se musím trochu opravit. Ta lednice není v levém horním rohu (jak jsem psal),
ale naopak v pravém dolním rohu pøi pohledu od Masaryèky. Navíc u� není
hluboká deset metrù, proto�e musela být pøi opravách sklepa zasypána. O tom,
�e prostory byly pøi svém objevení v dost �patném stavu, svìdèí i to, �e celá
klenba musela být zpevnìná nastøíkaným betonem. Kdy� jsme se dost vynadívali
a vybloudili a dokonce i nahlédli do nìèeho, co vypadalo jako slušnì zavedený
obývák houmelesákù, pøesunuli jsme se na Dominikánské námìstí.

Kdyby nìkdo pozoroval vchod do malého obchùdku pod schody kostela sv.
Michala, asi by se divil, jak se tam najednou vejde patnáct lidí. Vejde se i mnohem
víc, kdy� se naskládají do sklepa. Po �estnácti schodech jsme sestoupili do
sklepení bývalého øeznického krámku (na zdi jsou dodnes pùvodní háky). Tento
sklep byl chladnìj�í, krásnì vyzdìný cihlami, a proto�e musely být zaslepené
vìtráky, tak byl i vlhký. Procházeli jsme se a� nìkde skoro pod vchodem do
zadního traktu. Kdybychom pøi odchodu ze sklepa nad schody neuhnuli doprava
do krámku, ale pokraèovali rovnì skrz
zeï (co� z nás zatím zvládá jen
Nevì�hlavu, který je ale konzer-
vativnì stacionární, èesky øeèeno líný
jak ve�), dostali bychom se pod kostel
a dál prý chodbou a� na Petrov.

Dal�ím na�ím cílem byla trochu
záhadná �lutá ohrada pøed Novou
radnicí. Ta v sobì skrývá díru do
podzemí. Po trochu namrzlém �eb-
øíku jsme slezli pod námìstí do
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prostor, které se momentálnì èistí a opravují.
Do�li jsme a� k základùm radnice a cestou jsme
nahlédli do staré studny. Za rok tady prý
nenajdeme koleje, sbíjeèky, výdøevy a dal�í
stavební a dùlní binec (dokonce ani tu láhev
kofoly na konci, vypadající jako reklama), ale
bude tady muzeum a vcházet budeme po
schodech z radnice. �e by téma na jednodenku?

Poslední sklep, do kterého jsme se podívali,
zaèíná na Svoboïáku vedle Mamlasù a je to
jeden z nejnovìj�ích objevù podbrnìnského
sklepního bádání. Po tro�ku rozviklaném �ebøíku
jsme slezli dolù a jedna z prvních vìcí, kterou
jsme museli udìlat, bylo pøelezení kanalizaèní
stoky (dokumentární snímek vpravo nahoøe),
vedoucí právì skrz sklep, který byl je�tì
donedávna zasypaný (v jedné èásti prý bylo asi metr a pùl ha�eného vápna). No
a tady jsme tro�ku nahlédli do soukromí brnìnských hlodavcù, kteøí se nakonec
stali málem nejvìt�í atrakcí celé výpravy. Kromì toho jsme se ale taky pro�li
kousek pod kolejema �aliny a dostali jsme se a� do míst, která se budou zalévat
betonem a kudy zanedlouho povede brnìnský kolektor. Byli jsme vlastnì pøímo
na jeho konci, jen�e z druhé strany.

Tím na�e exkurze pro tentokrát skonèila a my jsme se odebrali do klubovny
páchat pøípravy na zimní táboøení. Tìm, které brnìnské podzemí zaujalo,
prozradím, �e v bøeznu by o nìm mìla  vyjít kní�ka (recenze se mo�ná objeví
v Twisteru) a �e nìkdy zaèátkem léta mo�ná bude dal�í výprava, tentokrát ale
z bezpeènostních dùvodù pouze pro star�í a pokroèilé.     Piff

UZEMNÌNÍ
Zpráva z adresy www.ftipky.cz: “Na Vas telefon se prave zameruje utocny satelit! Zustante prosim v
klidu, aby mohl presne zamerit. Dekujeme!”

Šmudla vymýšlí hádanky. �Mámo, bude� hádat, jo? Podstatné jméno a je to v 1. pádì? U� ví�?�

 Pøi pohledu na �mudlu konstatuju, �e vypadá s rozevlátými rozcuchanými vlasy jako èarodìjnice. �mudla
konsternovanì odvìtí: �Nevypadám jako èarodìjnice. Vypadám jako normálnì ve �kole!�

Skiska vysvìtluje na schùzce, co je tøeba vzít s sebou na  výrobu ruèního papíru, aby byl papír zvlá��
hezký. Zmínila se o èaji a o cibulových slupkách, které je tøeba uvaøit a rozmixovat. �A mù�ete si pøinést
i barevné papíry…” Lenka: �Taky uvaøený nebo ne?”

Nestaèili jsme na schùzce vylu�tit první dvì indicie k šifrovací høe, tak�e mají dìti domácí úkol. Lenka
zøejmì trpí nìjakou alergií na pojem “domácí úkoly”, nebo� vrèí. D.: “Lenko, ty s tvou chytrou hlavou
pøece musíš zvládat domácí úkoly levou zadní…” Lenka: “Jó, asi bych je zvládala, kdybych je dìlala…”

Šmudla hledí na televizní poøad Chcete být milionáøem?: �Máme chytrej národ, ale ty blbý otázky nezvládá...�

Piff brojí na schùzce proti mobilùm. �A a� mi tady do vysílání nic nepípá!� Lenka to bere jako útok na
svého miláèka. �Dy� on nepípá!� Piff se ve svém svatém rozhoøèení nedá: �Ale ty pípá�!!!�
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... A BYLA Z TOHO MÓDNÍ PØEHLÍDKA
V klubovnì jsme se nakrmili, Pavèa si s dìtmi zahrála hru �Sedím, myslím,

miluju� (jak to ta Pavèa dìlá, �e doká�e v�dycky v pravý okam�ik vytáhnout
z rukávu tu pravou hru), Dá�a s Piffem poskládali do �anonu poslední tøi roèníky
Bizoního vìtru (a hned jich nìkolik rozpùjèovali dìtem i sobì navzájem),
Totemové desky a Vlèovníky, Lenka s Qinzy si dodìlaly krmítko z kvìtináèe,
Rièi si splnila èin skákání pøes �vihadlo, na plotnì se uvaøil èaj a ohøála voda
a dìti se pustily do mytí bot. Pak Piff uklohnil z jeleního loje a vèelího vosku

impregnaèní smìs a my zaèali hòácat boty a �ít psí deèky
(inovativní byla Li�èina tzv. �slepá� varianta psí deèky - látkový
válec se�itý nahoøe i dole ve ètverec). Impregnaèní smìs na
botách rychle tuhla a le�tìní bylo opravdu zajímavé. Kousky
tuhé smìsi odpadávaly, tak�e jsme boty le�tili nad hadry.
Bohu�el, v hadrech dìti brzy objevily zdroj nové zábavy
a zachránily je s tím, �e si udìlají módní pøehlídku (díky èemu�
máme naimpregnovanou i podlahu). Módní pøehlídka v�ak stála
za to, jak ukazuje následující stenografický záznam
nejzajímavìj�ích momentù...

Piff zahajuje módní pøehlídku: Manekýnky se seøadí na zaèátku mola - a pokusí
se z nìj nespadnout. Dobrý den, vá�ení diváci, vítám vás u pøenosu televizní
stanice Hroba, pøipraveném spoleèností CET 22. Pøedávám slovo odbornici na
svìtovou módu... Liška dostává do ruky místo mikrofonu starou rezavou plechovku
laku na vlasy urèenou na konzervaci orobince a od Piffa pokyn: Nemaèkej ten
èudlík, nebo... (bùh víc, co v tom za ty leta je...)... Rièi omotána hadry vklopýtá na
molo. Liška : Rièi pøedstavuje model pro stra�idla (hejkaly apod.)... Šmudla : A na

tomto modelu mù�ete obdivovat zadní vleèku krátkou, normální vleèku delší - obojí vhodné na zametání
ulic... Myška  pøedvádí model zimní. Liška : .. ano, èepièka od firmy Kulich, zadní oteplování... A nyní
uvidíme men�í pøestávku... Pavèa nastupuje v atraktivním modelu uklízeèky, se smetáèkem za pasem
a ve slu�ivém �áteèku a pokouší se uklidit smetákem konferenciéra. Liška : A nyní si u� opravdu udìláme
krátkou pauzu. Rièi: Koho tou pauzou myslí�, �e se tak upøenì dívá� na mì?..
Je�tì pøed pøestávkou v�ak nastupuje Piff  v pozoruhodném chundelatém
pøevleèku, údajnì na pasení ovcí: Ne, to není model na venèení psù. Zvlá��
výjimeèné jsou o�ma�hané pantofle, nepaøí se v nich nohy a neznemo�òují tedy
svého nositele... Rièi: Jdu si pro òákej provaz. Pavèa: To snad ne... (na tomto
místì klobouk dolù pøed Li�tièkou, její� konferenciérský výkon byl obdivuhodný.)

Piff  se opìt ujímá role konferenciéra (zdá se, �e pasení ovcí není dost pøita�livé
povolání): Po krátké reklamní jednohodinové vlo�ce následuje pøehlídka
jednotlivých módních salónù, kdy majitelé sami komentují své modely. Poznámky
ze zákulisí o kvalitì nech� re�ie uklidní. Ano, pravda, máme tady echo i zpìtnou
vazbu... (Na molo pøichází model Sisi, výroky modelù dále psané kurzívou:) Dobrý
den, zdravím jménem firmy Mega Vega. Dobrý den, dovolte mi hned zpoèátku
v�eteèný dotaz - máte nìco spoleèného s loòskou firmou Gabe Gabe, která
pozdìji fuzovala s firmou Echlum Echlum? No, je to dceøiná spoleènost...
A plánujete nìjakou vnukovskou spoleènost? To vám nemohu øíct, to je obchodní
tajemství. Chápu, nìjak ty peníze ze zákazníkù dostat musíte, �e? (Konferenciér
zkoumá suchou vìtvièku mahónie, kterou má model uchycenou na bundì.) Tato
aplikace je velmi au zajímavá. Je to módní ozdoba proti zlodìjùm. Zøejmì jde
o opatøení proti hara�ení, hara�í toti� samo... Ano, model je takøka dokonalý.
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Nebo ne - není vybavený teplomìrem, ale to se dá doplnit. To se mýlíte, èepice
mìní barvu podle teploty... (Nastupuje revoluènì rudý model Lenka). A pøichází
nádhernì èervená kreace... Dobrý den, zastupuji zde firmu �aman a �aman...
Ano, to je ta velkolepá firma, pro kterou jsou typické plátìné budovy, které firma
v celé republice pou�ívá, �e? Speciálním prvkem tohoto modelu je �átková
suknì. Vidím, ano, zejména rozparek je velmi praktický. Nìco jako plesový model
- vzadu nic a vpøedu taneèník, �e? No, poèítali jsme s prezentací zepøedu, �e
toti� zezadu nebude model vidìt... Pozoruhodným prvkem modelu je lopatka
a smetáèek na �òùøe kolem krku... Va�e firma je velmi èistotná, �e? Jistì, a
navíc praktická - lopatka a smetáèek tvoøí skládací soupravu. Tento víceúèelový
náhrdelníèek má mnoho vyu�ití. Ano, kdy� nositelka jede do práce, mù�e si
krátit dlouhou jízdu napø. úklidem vozù mìstské hromadné dopravy... A kdy�
jedete ve vlaku, svaèíte a nadrobíte, hned to smetete... Aha. Nic vám neuklouzne,
ba naopak je�tì zùstane za nehty, �e? Jistì. Dal�í specialitou modelu jsou
nadýchané rukávy, které umo�òují lépe vzlétnout - vidíte, skoro letím... A co se
stane, kdy� rukáv vydechne? No, nic moc, proto�e vìt�inì lidí nepomù�e k letu
ani rukáv. Víte, kdy� nevzlétnete, aspoò nebudete nará�et do ptákù. Zajímavé.
Va�e firma zøejmì ctí heslo zaèátku století - stroj tì��í vzduchu lítat nebude...

A za zmínku stojí i vrtulka na èepièce. Za normální situace slou�í jako vìtromìr. A kdyby se nìkomu
podaøilo vzlítnout, ukazuje rychlost. Kdy� dotyèný letí rychle vzhùru, vrtulka se pøiplácne. Neuvìøitelnì
inovativní - pøi va�em výkladu mi nìkolikrát spadla brada... (V rohu klubovny se ke slovu hlásí model
�mudla). Jsem z firmy Šibalašib... Tì�í nás. Vidím, �e vá� model je koncipovaný pro boj zblízka...
(vrnìní v publiku sílí...) Tady nìkdo mluví do vysílání, to je dobrý, toho pak za�lápnem... Na va�em
modelu jsou pozoruhodné ty fialové papuèe. Nesvádí va�e papuèe k modelu �papuèe, pivo, buøt, televize�?
Ne, my v kuchyni televizi nemáme. Ale zato zde máme hezký hrníèek. A zajímavé koøenky. Vy zøejmì
vaøíte dle orientální kuchynì - víc koøení ne� surovin, �e? Va�e koøenky jsou zvlá�� velké... A k modelu
patøí i ubrus... Ideální model, kterého by si mìli v�imnout zejména novoman�elé - jedním z doplòkù je
zøejmì celá kuchynì vèetnì mikrovlnky, �e? Jistì, a dal�í doplnìk je tento zajímavý kuføík. Zabraòuje
pøepadení... To asi proto, �e vypadá, jako by u� byl prostøílený, �e? Nebo se
v tom nosí cihla? Ne, jde o azbestový neprùstøelný kuføík. Kdy� ho zlodìj
uvidí, øíká si, sem u� støílet nebudu, tady u� mì nìkdo pøede�el... (Na molo
nastupuje model Rièi). Dobrý den, zastupuji zde firmu �Kùò, zebra nebo
osel.� Aha, a vy jste z toho co? Já jsem kosatka... Pøicházím pøedvést
napøíklad tento klobouk z papírové krabice... Ha, model typu CSD - co smeti�tì
dalo... A matrace, kterou táhnu za sebou, je víceúèelová. Lze s ní zametat
stopy a v pøípadì únavy si na ní i odpoèinout. Vhodná zejména pro zloèince
na útìku. To chápu, zloèinci si model nemusí ani kupovat, staèí, kdy� ho
ukradnou... A není to pro va�i firmu nevýhodné? Nekompenzujete vzniklé
výpadky napøíklad výrobou tunelù, tøeba do bank? To v �ádném pøípadì.
V�imnìte si prosím kytièek v �ále. Svítí toti� v noci fialovì, tak�e zloèince lze
snáze dopadnout... Tak co vy vlastnì podporujete - zloèince výrobou modelù
pro zloèince nebo... No, na druhé stranì usnadòujeme práci policii. Velmi
nezvyklé. Dodáváte obleèení vhodné pro zloèince, které je nakonec v noci
prozradí. Nedodáváme, zloèinci si je ukradnou... Aha... (model Rièi opou�tí
molo...)

Nyní mìl vystoupit model firmy Brum-brum, má v�ak nìjaký zástoj v base,
tak�e se letos nezúèastní.

(Na molo pøichází model Li�ka). A vítáme zde model firmy Jeskyòka.  Vloni
zde byl model od firmy Jeskyòka a Smolíèek. Má va�e firma s touto firmou nìco spoleèného? No víte,
jde o skoro rodinný podnik. Mùj bratranec má firmu Jeskyòka a Smolíèek a Jeskyòky se mu ponìkud
pøemno�ily, tak�e vznikla firma Jeskyòka...  Aha, to je opravdu zajímavá souvislost... Tento model se
hodí do jeskyní, pro hororolezce... To je speciál na lezení po hororových pøí�erách za úèelem jejich
likvidace? V bundì je napøíklad obsa�ena baterka. A dokonce svítí - to nebývá èastou vlastností baterek...
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A zde je specialita - kapsa prodlou�ená tunelem.
Kdy� napøíklad nositel zabloudí v jeskyni, staèí
vklouznout do tunelu a skonèí na dnì vlastní
kapsy. Skvìlé. Zajímavý èasoprostorový paradox...
Zvlá�tností tohoto modelu je, �e je úplnì
nepromokavý. A to zvenèí nebo zevnitø? Z obou
stran. Vleze-li v nìm èlovìk do vody, nepromokne.
A kdy� se èlovìk strachy poèùrá, není to vidìt.
Skvìlé... Èepièka nepromokne ani po 100 letech.
Ani kdybyste jí nabídl milión - nenechá se

podplatit... Zvlá�� v dne�ní dobì neuvìøitelné... Na batohu je také speciální kapsa. Vejde se do ní...
Traktor. Ne - Malej traktor. Ne! Tøeba velké lano. Aha, malý mu� s velkou kapsou. Nevzali vy jste si
pøíklad z velkého blondýna se �lutou botou? Ne, celý batoh je výjimeèný. Hodí se na v�echny situace.
Aha - tak�e vidím-li situaci, která se mi nelíbí, hodím ho na situaci...  Ale mám tu dotaz z publika - máte
na nohou speciální obuv... Ano, je to protiskluzová obuv pro pobyt na roztátých ledovcích. Zajímavé...
A neèvachtá? To je právì to zajímavé. Èvachtám-li, zvuk mne prozradí. Proto je zde speciální tlaèítko
- stisknete - a bota pøestane èvachtat... Aha, protièvachtací ventil... (Model Li�ka odchází za potlesku z
pøelidnìného mola...) ...Technický personál nech� se nefláká po molu, nelze filmovat. A uvítáme dal�í
model... (Na molo nastupuje model Mí�a). Dobrý den, zastupuji zde firmu Sport. Sport - to je Systém
Pøí�erných Ortodoxních Rytíøských Tradic? Ne... A co ta zkratka znamená? To není zkratka... Aha, jde
zøejmì o obchodní tajemství... (Fotografický technik odsouvá konferenciéra ze zorného pole). Dìkuji za
manipulaci s mou osobou. Ano, hovoøili jsme o speciální kapse, øíkala jste, �e sáhne-li do kapsy zlodìj -
to bude jistì zdokonalení va�eho loòského modelu s pastièkou na my�i? Ne? Dobøe, tak co máte je�tì
zajímavého? Zvlá�tní jsou také palèáky... Nìco jako støedovìké paleènice na drcení palcù, ne? Paleènice
to nejsou, to jsou palèáky. Je na nich speciální koleèko, jím se provlékne �òùrka a pøivá�e se k pásku....
vidíte - dr�í. A ètvereèky nedodáváte?Ne, na rukavicích není pøípojka na ètverèky. Aha, to je dobøe, �e to
øíkáte, aspoò zákazníci vìdí pøedem, �e není tøeba vyhazovat peníze za ètvereèky... Pozoruhodná je
kukla speciálního urèení - není v ní toti� vidìt pusa... Aha, tak�e se zvlá�� hodí pro pøepadávání bank,
�e? Doplní-li se tmavými brýlemi, mohu v ní jít vybrat drobné z úètu, který u banky ani nemám. A podpoøím-
li svou �ádost argumentem firmy Kolt, mohu si s øeditelem dohodnout i vìt�í nevratnou pùjèku... No, víte,
ono se spíš vyplatí pomáhat druhým... Aha, tak�e pomù�ete-li mi do banky, mù�e se vám to vyplatit? Ne,
my si vydìláváme svými modely... (model Míša odchází z mola...) (Na molo nastupuje Qinzy v roli
vrchního �pendlièe)... A nyní pozveme na molo vrchního �pendlièe. Dobrý den. Letos byla vytvoøena tato
speciální funkce za úèelem lep�ího zvládání problémù s technickou pøípravou
modelù. Mù�ete nám povìdìt nìjaké podrobnosti? No, byla vytvoøena nová
funkce, tak jsem tu... Va�e �pendlíky plní nìjaký speciální úèel? Tøeba aby se
modely na molu pøíli� nevykecávaly... Hlavnì jde o to, aby modely cestou na
molo neopadaly...  Nezdá se mi, �e by tu byla tak tì�ká atmosféra, aby modely
slab�í nátury musely odpadávat. Tak�e od té doby, co je ustavena tato funkce,
modely odpadávají ménì? Ano... Vyèerpávající odpovìï. Dìkuji. Blí�íme se ke
konci na�í pøehlídky, nebo� ve fo�áku do�el film.

(Na pódium se vrací poslední model): Jo, a èepice má speciální k�ilt. Jinak je
to normální èepice, ale kdy� padá sníh, nenapadá do oèí... Budeme muset
konèit, proto�e zapisovatelce umrzají nohy, tak�e ji musíme dát rozmrazit do
mikrovlnky. Nejprve ale prosíme servisního technika se �roubovákem, nebo� jí
brzo upadne ruka...”.

Na závìr jen krátká epizoda, k ní� do�lo pøi pøepisování stenografických
záznamù z akce: Nevì�hlavu, který mi - jako obvykle - hledìl pøes rameno, si
neodpustil poznámku: �Kde ten Piff ty nápady bere - to nevypadá na improvizaci,
to bylo urèitì peèlivì nacvièené pøedem...� Pro ty z vás, kdo Piffa neznáte
a nevíte, �e slovní improvizace je jeho obor, na tomto místì místopøíse�nì
prohla�uji, �e nic z citátù zde sepsaných nebylo pøipravováno pøedem - opravdu
�lo o èistokrevné a o to cennìj�í improvizace...     D.
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VÝBÌR Z TOHO, CO SE Z LESA OZÝVÁ...
Wakiela (17.1.01): �Vèera jsme se se Skiskou dobøe nasmály nad hádankama ve
Twisteru...� Budou dal�í, tì�te se...

Pe�a Bláha (mail z 15.11.00): “Za ty slohy by se nemuselo stydìt �ádné vydavatelství.
Jen jsem u toho �zatuhl�. Projevovalo se to tak, jsem stále �ukal na dal�í stránku, dal�í,
dal�í a dal�í. A ono se nic nedìlo, proto�e to má jen dvì strany. �ukáním jsem se
nedostal na, ve skrytu du�e, oèekávaných 150 stran, ale jen na dvì.� Díky, Pe�o, bez
Tvé pomoci by to nikdy tak daleko nedo�lo...

Eliáš (T. Janèík, 15.1.01): �Kdy� jsem dostal do ruky první èíslo, øíkal jsem si, jak dlouho
Ti bude staèit inspirace... Teï u �estého jsem teprve pochopil genialitu názvu - ten, kdo
ho vymyslel, musel dobøe vìdìt, co od Tebe èekat. Opravdu splete� dohromady v�echno
mo�né - a já se na tu Va�i kolá� poka�dé tì�ím stejnì jako mùj dvanáctiletý syn. Ten
prosí o shrnutí rébusù v nìjaké dal�í pøíloze, chce to pou�ít s kamarády. Jo, a z tìch
uzlù se Ti v táborníèku podaøil pìkný zmatek, hleï s tím nìco udìlat...” A tak plním
první - uzlové pøání mého dlouholetého kamaráda Eliá�e, pøesto�e jsem neprozøetelnì
slíbila pøílohu o mých miláècích - stromech v zimì (tu zas nìkdy pøí�tì)…

JE�TÌ JEDNOU NA OBLÍBENÉ TÉMA...
Od záøí jsme plánovali zimní táboøení. Kdy� si jen vzpomenu, co se mì Piff natrápil,

ne� mì dohnal k nákupu velkého Pinguina, jednoho z nejlep�ích stanù (o kvalitì svìdèí
u� to, �e s Piffem vydr�el u� øadu let)...

Tak�e kdy� se chystal jídelníèek, vycházela jsem z poètu 10 lidí (Hanka je nemocná,
Tadeá�ek studené nerad a Katka mìla slu�bu u koní), plus Vìrka, plus Iva, plus Milo� -
celkem 13. Zku�enosti praví, �e jídlo pro více ne� 10 lidí vy�aduje dvou kotlíkù, nebo�
do jednoho kotlíku se vejde maximálnì 10 lidí. I vzali jsme dva kotlíky (a tøetí na èaj)
a nakoupili patøièné mno�ství potravin. V úterý na schùzce vypadlo z Qinzy a z Lenky,
�e je rodièe s námi asi nepustí. Co zbývalo, ne� vyèkat do pátku - bez dvou je to poøád
je�tì 11, tedy na dva kotlíky. Kdy� jsem se pak dozvìdìla, �e Vìrka je nemocná (pøijatelný
dùvod), a Milo� nepøi�el, proto�e jsme se minuli v datu (stane se), bylo nás najednou
jen devìt (a Ivu brzy odvolala domù nemocná maminka) a jeden kotlík teoreticky
i prakticky zbyteèný. Jen�e - jídlo bylo nakoupené na vaøení ve dvou (kotlících). A tak
jsme vlekli a pucovali jeden kotlík navíc...

Toté� v pøípadì stanù. Sedm dìtí dva stany, pìt dospìlých dva stany (Iva s bolavými
zády hlídala chatu). Bez Vìrky a bez Milo�e jeden stan a Piff pod �irákem. Ale bez dvou
dìtí jeden stan navíc, který nìkdo musel nést (na�tìstí ale Qinzy s Lenkou poctivì
dovezly jim svìøený velký Pinguin na sraz, tak�e jsme se nemuseli tísnit ve dvou malých
stanech).

A tak nìjak podobnì to bylo s programem. Piff pøipravil fantastický program, pøi kterém
by urèitì nikomu zima nebyla - jen�e pro dva soutì�ící týmy, èili ètyøi men�í holky (které
se v plném poètu dostavily) a ètyøi star�í holky. I ten potøebný sníh je�tì v lese le�el. Ale
Pavèa se Silvou samozøejmì samy nemohou soutì�it s tìmi ètyømi èertíky... A tak
z expedice po stopách yettiho v èeských zemích nebylo zase nic. Velká �koda pro
souèasnou vìdu...

Nemluvì o tom, �e se nám po Lenèinì nì�nì �buldozéøí� dynamice a Qinzyinì
usmìvavém klidu docela stýskalo...                             D.
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ÚHOØ
Ne� jsme jeli na moøe,
chytili jsme úhoøe,
ten úhoø byl elektrický,
dostali jsme šok historický.

      (Šmudla s kamarádkou)

(Zas nìco nového, vrèí Nevì�hlavu, na�e drahá
konzerva.)
Jsme dìtský kmen (aspoò zatím) a dìti tvoøí
vìt�inu na�ich èlenù. Sem tam nìco sepí�ou, ale
jinak to na Twisteru moc poznat není. Dìtská
stránka má tedy být místem, kde se mohou
literárnì projevit. Neprojeví-li se, je na tvùrcích
Twisteru, aby pro své dìti nìco vymysleli. (Dobøe
jim tak, neodpustí si poslední slovo Nevì�hlavu...).
A proto�e v�echno chce na rozchození trochu èasu,
budi� tato stránka ze zaèátku inspirací. Dne�ní pøíspìvky

pocházejí z knihy Rozum do hrsti od  Jana Baøinky, z r. 1992.                D.

UPRAVENÁ PØÍSLOVÍ
Kdo jinému jámu kopá, ten je nádeník.
Tak dlouho se chodí se d�bánem pro vodu, a� tì po�lou pro pivo.
Jak se do lesa volá, zahrozí hajný.
Co se v mládí nauèí�, do stáøí zapomene�.
Kdo se smìje naposled, má dlouhé vedení.

INZERÁTY
Vymìním cokoliv za cokoliv jiného.
Prodám Tøi mu�ketýry. Zn. �Zatím ve vazbì�.
Va�e dítì pohlídám i uvaøím. Zn. �Svìdomitì�.
Pøijmu místo v meteorologické stanici. Zn. �Revma jako hrom�.
Prodám psa. �ere v�echno. Má rád malé dìti.
Mladý mu� pøíjemného zevnìj�ku, mající hroznou chu� na �enìní, by se rád
seznámil se zku�eným star�ím pánem, který by mu to dovedl rozmluvit.
Prodám Babièku. Zn. �Svázanou�.

HÁDANKY - co vidíte na obrázku? (Øe�ení v pøí�tím èísle)

T
Á

K
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FALCO III.
V roce 1998 hlídáme jedno hnízdo rarohù velkých ve velice nav�tìvované oblasti ji�ní
Moravy, které je ohro�eno pøedev�ím ru�ením ze strany náv�tìvníkù. V prvních jarních
dnech je tato oblast cílem stovek lidí, a tak jsou strá�ci nuceni zasahovat v desítkách
pøípadù. I pøesto v�e dobøe dopadlo a hnízdo opou�tí tøi rarozi velcí. Hlídáme i jedno
hnízdo sokolù stìhovavých na severu Èech, kde musí strá�ci také zasahovat proti
neukáznìným náv�tìvníkùm pøírody. Z tohoto hnízda vylétají také tøi mláïata. Pokraèuje
i sesterská akce Aquila, ke jsou bohu�el v leto�ním roce na støe�eném hnízdì tøi
neoplozená vejce a akce je ukonèena. V tomto roce bylo zahájeno hlídání hnízda pomocí
kamerového systému.
Minulá léta ukolíbala pozornost ochráncù pøírody pøed vykrádáním hnízd vzácných
dravcù. V roce 1999 v�ak dochází k èásteènému vykradení hnízda rarohù velkých na
ji�ní Moravì. Na lokalitì se okam�itì zaèíná hlídat jediné ze ètyø pøirozených mláïat,
které na hnízdì zùstalo, a dal�í dvì mláïata pøilo�ená z umìlého odchovu. V�echny tøi
mláïata ��astnì opou�tìjí hnízdo, ale tento pøípad znamená, �e musíme pokraèovat
v ostraze hnízd i v dal�ích letech. I v tomto roce hlídáme jedno hnízdo sokolù stìhovavých
v severních Èechách, ze kterého
vylétají tøi mláïata. Pomáháme i s akcí
Aquila, kde byl díky snímání hnízda
kamerou zji�tìn pád jednoho z mláïat
v období �patného poèasí. I díky tomuto
zpùsobu hlídání se podaøilo mláïe
nalézt a vrátit do hnízda, ze kterého
s druhým mládìtem pozdìji vylétlo.
V desátém roce trvání akce Falco v roce
2000 hlídáme jedno hnízdo sokolù
stìhovavých, bohu�el v�ak dochází
k zabití mláïat jiným dravcem, a tak se
strá�ci pøesouvají k dal�ímu hnízdu, ze
kterého vylétají dvì mláïata. Na akci Aquila se opìt støe�í jedno hnízdo orlù královských.
Díky ostraze pomocí kamery nasmìrované na hnízdo se vèas podaøilo zjistit vypadnutí
dvou mláïat z hnízda za silného vìtru, nalézt je a vrátit na hnízdo, ze kterého pak ji�
bez problémù vylétla. I pøesto, �e by bylo tøeba hlídat i dal�í hnízda, je pro nás limitujícím
faktorem poèet strá�cù, kteøí jsou ochotni vìnovat týden volna a zdarma pomoci
ohro�eným mláïatùm na hnízdech.
Bìhem deseti let trvání akce se stovkám dobrovolných strá�cù za dohledu desítek
odborníkù podaøilo uhlídat pøed vykradením a ru�ením hnízda vzácných dravcù, ze
kterých vylétlo v rámci akce Falco ètyøicet tøi rarohù velkých a deset sokolù stìhovavých
a v rámci akce Aquila, se kterou pomáháme, �estnáct orlù královských...
Tolik historie této pozoruhodné akce. Odpovìï na dotazy, jak lze pomoci, kdy� se èlovìk
nemù�e zúèastnit hlídání a penìz taky nemá nazbyt, najdete v pøí�tím èísle Twisteru.

U�GLUBRDT
Vidím, jak rychle a peèlivì ètete Twister. Tohle heslo mi v poledne v podzemí do ucha

nikdo nepo�eptal. Máte to u mne i u celé redakce vèetnì redakèního skøítka Nevì�hlavu
(u toho máme v�ichni tolik høíchù, �e by jinak staèily celé generaci - pozn. redakce).  Piff
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RÉBUSY A �IFRY III. - TISÍC TVÁØÍ MORSEOVKY
Je to zajímavé, na kolik rùzných mo�ností, jak za�ifrovat zprávu v morseovce, pøijdete,

kdy� se vás na schùzce optám. A tak u� jen souhrn toho, co jste vymysleli.

1. Jednoduchá morseovka
je morseovka, kde teèka a èárka zùstanou teèkou a èárkou nebo se nahradí jinými

znaky.
Podobnì lze teèku a èárku nahradit tøeba krátkými a dlouhými travami, oèkem

a uzlinkou na provaze, krátkými a dlouhými záblesky svìtla - tedy jednoduchým pøímým
nahrazením (jednoduchým proto, �e jeden znak nahrazuji v�dy stejným znakem; pøímým
proto, �e se náhradní znak pùvodnímu znaku podobá - teèka odpovídá krátké vìtvi,
krátkému uzlíku, krátkému záblesku svìtla apod.).

Chci-li vìc trochu zkomplikovat, pou�iju místo znakù morseovky v�dy nìkolik rùzných
znakù, tedy víceèetné nahrazení. V 1. indicii prvního kola na�í malé kmenové pevnosti
Boyard jsem napø. nahradila teèku lichými písmeny a èárku sudými písmeny. Výsledek
vypadal takto:
74;61;37;8059 6;004 9910;53;139; 574;22;31;86 0117;0748;4 5716;539;59;22;
1223;660;2;187;10;1716;484;570; 753;858;321;2326;719;55; 2097;0117;165;94;47;17;
4;3;9483;3033;3;66;
084;2086;101;70;65;844;716; 5395;923;022;2771;9;44; 2;08;600;170 75 319;7110;7;0;7495;5;60;
7429;482;3133;36;709;5;20; 9711;170;659;4571;642;958; 2213;23;76;08;3;09;71;00;

Takto lze tøeba nahradit teèku samohláskami a èárku souhláskami. Chceme-li lu�tícímu
opravdu znepøíjemnit �ivot, vybereme jako náhradu teèky tøeba písmena A, V, E,
S a místo èárky pou�ijeme tøeba L, I, K, O. Zprávu je pak tøeba lu�tit ve dvou fázích -
nejprve nahradíme písmena teèkami a èárkami a pak teprve lu�tíme morseovku.

Stejnì tak ale mohu nahradit teèku èárkou a èárku teèkou - provést tedy obrácené
nahrazení - jako tomu bylo u druhé indicie:
.-.-/-/-.�/.-..//.�/-/.-//.-/-.//../.-/-//�/-..-/.../-.�/-/��/-./�///
.-/.../�/�/..//./�./-//.�/-/./�///./�./.../-.../-//-.../�/.�/-.�/-.///
./�./-//��/-.-/.-..///./�./.../�.//../.../�./.�/-.-/.../�/.///
./�./.../-.../-//..�/-.-/�/.�/-.�/-.///.-/-/.-.-/-/.-./-./..//�./�/-./.-
.///..�/-//../�//.-/-/.-.-/...//.�/-./�////

2. Kombinovaná morseovka
Kromì jednoduchých �ifer mám ale mo�nost kombinovat nìkolik zpùsobù �ifrování

dohromady. Vezmu tøeba zprávu za�ifrovanou v morseovce a napí�u ji pozpátku (a
výsledek bude jiný, ne� kdy� prostì nahradím teèku èárkou a naopak, pozor!). Nebo ke
ka�dému znaku pøidám na konec (nebo na zaèátek; nebo taky støídavì na konec a na
zaèátek) dal�í, tzv. hluchý znak (v morseovce to lze vìt�inou snadno poznat, proto�e
jednoteèkové �e� a jednoèárkové �t� jsou v èe�tinì pomìrnì èasto pou�ívaná písmena).

Druhou mo�ností je nejprve zprávu za�ifrovat tøeba jednoduchým posunem (kdy místo
A napí�u B, místo Z napí�u A - èili posunu celou abecedu o 1 písmeno, atd.) nebo
støídavým posunem (k prvnímu písmenu pøiètu 1, k druhému 2, k tøetímu 1, ke ètvrtému
2 - atd.) a potom ji teprve za�ifruju do morseovky. Pøíkladem byla tøetí indicie (tentokrát
u� opravená, bez chyb):
ezua yug gny tnz/oep mi kjyv edb axy jso rtf/wgaw ori hzud x vgen ytn/zogo/ani jyv fa
baz z jso rtf
hysa/xueg ny tozo eom iiez yfda dzy/juno ufwe byn/yjgo hzu dyug goz tnz/o gpij/keyy
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fda/ayyj snot/fyeb eys dxu e enzt ozne pmik/ezve dba yyj unr
eugi vqu ytje efqe bnu/pns hni/bj vsox oko hde ued/emry fte juo vvu jjh/eoh boup os
hnm/ajy soxo fn/eaet f tgi uov ukj
fug/iuov yt/jjh fqe/bnt pose oib/jyso/yneo fugi/uouv tieh eq hbn/tp nsen ibjy u nxo fnh/
ague eug jvo vvt.
(Pro ty, kdo si na to troufnou, budi� vodítkem poslední odstavec tohoto èlánku
a skuteènost, �e v indicii najdete jen dva druhy jednoznakového slova. S jejich pomocí
lze pøijít na zpùsob za�ifrování, tedy velikost posunu a zpùsob nahrazení teèky a èárky).

Støídat posun lze i slovo od slova. A na dal�í mo�nosti postupnì pøijdeme, jak se
budeme probírat dal�ími šiframi.

Obèas se ptáte, jak na morseovku. Jestli jít dùslednì písmenko po písmenku nebo
naopak najít v�echna A, pak B atd. Nejspí�e asi lze doporuèit kombinovaný zpùsob -
nejprve zprávu prole�te a vylu�tìte v�echny znaky, kterými jste si jisti. Jak budete postupnì
morseovku zvládat lépe a lépe, bude jich stále víc a víc. Potom zkuste ostatní odvodit
podle smyslu a nakonec se vìnujte tìm, které zbývají nevylu�tìné. Pøíklad z pokladovky:
       o   k       a  d        e        o   d       e     e r         i   s   k  a       o
.—./—/-.-/.-../.-/-..//.—/.//.—./—/-..//...-/./...-/./.-./-.-./..//.../-.-/.-/.-../—/..-////

V prvním slovì jistì vytu�íte slovo �poklad�. Projdeme tedy text, zda najdeme je�tì
nìjaké �P� a “L”:
  P   o   k   L  a  d        e    P  o   d       e     e r        i   s   k  a  L   o
.—./—/-.-/.-../.-/-..//.—/.//.—./—/-..//...-/./...-/./.-./-.-./..//.../-.-/.-/.-../—/..-////

Ve druhém slovì si snadno domyslíme písmeno �J”. Ve tøetím slovì mo�ná ze znalosti
místních pomìrù poznáte slovo “VEVERCI”:
 p   o   k   l    a  d   J  e   p  o   d    V e  V  e  r   C   i   s   k a   l   o
.--./—/-.-/.-../.-/-..//.—/.//.—./—/-..//...-/./...-/./.-./-.-./..//.../-.-/.-/.-../—/..-////

Koncové “U” si také snadno domyslíte. A máme to bez hledání.

Na závìr je�tì pár slov o lu�tìní �ifer, k nim� nedostaneme klíè - tj. návod, podle
kterého je lze roz�ifrovat. Absolutní nutností je v takovém pøípadì v prvé øadì znalost
rùzných mo�ných �ifer. V druhé øadì je tøeba trpìlivost. Autorem tøetího principu je
�uèitel národù� Jan Ámos Komenský - postupujte od jednoduchého ke slo�itému. Bod
ètvrtý øíká - peèlivì, nebo� hrozí ztráta pøehledu. Páté pravidlo opìt sahá ke
Komenskému, nebo� �v�eliké kvaltování toliko pro hovado dobré jest� - tedy nespìchat.

Pro jednoduchost nejprve pøedpokládejme, �e �ifra, kterou dostanete do ruky, obsahuje
alespoò oddìlení slov, vìt�inou mezerami. V takovém pøípadì doporuèuji vìnovat
pozornost nejprve jednoznakovým slovùm. V èe�tinì je jich celých sedm: A, I, O, U a S,
Z, K. Vyberte si tedy v�echna jednoznaková slova a sna�te se zjistit princip, podle kterého
z nich lze odvodit vý�e uvedených sedm �majákù�.

Obèas narazíte na text, ve kterém se jednoznaková slova nevyskytují. Pak musíte
sáhnout po dvouznakových slovech. Tìch je samozøejmì o dost víc: NA, KE, KU, SE,
ZE, DO, OD, PO, ME, TE, TY, MY, JA, JE, SI, TI, MI, AR, AT (nejsem si jistá, zda je
tento výèet vyèerpávající).

Nejsou-li v textu ani dvouznaková slova, najdìte si nejèastìji se vyskytující znaky -
v èe�tinì jsou to samohlásky �e� a �a�. Dál nám mohou pomoci slova, ve kterých se
vyskytuje nìkolik stejných znakù - vìt�inou pùjde opìt o samohlásky �a�, �e�, obèas �i�,
�o� nebo �u�. Pomoci mohou i zdvojená písmena - tìch v èe�tinì není tolik. Naschvál,
která písmena se v èe�tinì mohou vyskytovat zdvojenì?                                                D.
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FÍGLE A GRIFY I. - ACEROLA
Byla polovina ledna. Skiska se vrátila z cest po �výcarsku a já u� ani nevím, proè jsem jí volala.

Dozvìdìla jsem se, �e kromì zítøej�ích rodinných vánoc má rozpraskané a bolavé koneèky prstù - a �e
jí doktoøi pøedepsali vitamíny, proto�e jinak neví, co by s tím dìlali. Napadlo mì, �e na�e polarizaèní
lampa by jí mohla pomoct. Za týden mìla Skiska prstíky zhojené a já jsem si lampu odvá�ela na léèbu
�mudlina bolavého krku...

A pøi té pøíle�itosti mì napadlo, �e ka�dý z nás má takové fígle a grify (neboli finty
a hmaty), které mu pomáhají zvládat úskalí �ivota. Já sama jsem si vzpomnìla na pìt takových vìcí -
magnetizaèní podu�ku (kterou zná napø. Rièi z tábora, kde podu�ka øe�ila její bolavý zub), polarizaèní
lampu (viz vý�e), èaj rooibos, vitamínové tabletky Acerola a mastièku Biobalzám. Abyste snáze pochopili,
o èem mluvím, povím Vám postupnì o tìchto pìti vìcech, o které se s Vámi mohu podìlit já - a budu
doufat, �e se s dal�ími ozvete sami. Jedinou podmínkou je, �e se na stránkách Twisteru nesmí vyskytnout
placená reklama a smí se zde publikovat jen vlastní zku�enosti s tím, �e autor ani kmen nesmí mít
z publikování takového èlánku �ádný materiální prospìch.

Zbývá otázka, s èím zaèít. Je doba chøipek, tak asi Acerolou.
Existuje vitamínová tabletka, která doká�e odvrátit slab�í chøipku a zmírnit prùbìh chøipky silnìj�í.

Jmenuje se Acerola XyliSweet a jde o finský výrobek na bázi èerného rybízu, výta�ku z tøe�nì acerola
a xylitolu (pøírodní sladidlo z bøízy, díky kterému je Acerola vhodná i pro diabetiky). Výrobcem je firma
Hankintatukku Oy, Karkkila, Finsko, distributor Finclub plus, a. s., Èeský Tì�ín (v Brnì Divadelní 3, 5.
poschodí, prov. doba pondìlí - støeda 14 - 18 h). Velké balení obsahující 210 tabletek dostanete za 370
Kè (pro èleny Finclubu za 300 Kè) (existuje i men�í balení). Máte-li Acerolu po ruce, kdy� �na vás leze�
chøipka (zaèínající bolení v krku, rýma, bolení hlavy, bolavé klouby, celková únava), èasto pomù�e vzít 10
tablet a po dal�ích 3 hodinách dal�ích 10 tablet. Nepomù�e-li to, jste odsouzeni k nìkolikadennímu
odpoèinku v posteli. Ale i kdy� Acerola zabere, není radno chøipku pøecházet - hodí se aspoò na den
zalézt do postele, vypotit se, odpoèinout si a Acerolu podpoøit silnou èesneèkou.

V èem je tajemství Aceroly? Má-li se v za�ívacím traktu vstøebat vitamín C, musí se sníst s nìèím, co
podpoøí jeho vstøebávání, nejlépe s ovocem. Èerný rybíz je jednou z nejlep�ích variant, tak�e se vitamin
C v Acerole vstøebává v maximálním mno�ství. Tøe�nièka na dortu: xylitol z bøezové ��ávy blokuje rozklad
cukru, tak�e chrání zuby (a netloustne se po nìm).

Pøí�tì (tøeba bude v Twisteru dost místa): víte, �e na�e polarizaèní lampa zvládá nejen plísòové
infekce, ale i akné a bradavice, urychluje hojení povrchových ran a výraznì zmíròuje bolesti v krku? D.

VYSÍLÁNÍ RÁDIA BLÁBOL ANEB ZIMNÍ TÁBOØENÍ
Vá�ení posluchaèi, vítá vás Rádio Blábol u svého pravidelného úterního publicistického
poøadu na aktuální téma s názvem S køí�kem po funuse. Dnes budeme hovoøit
s úèastníky Zimního táboøení z kmene LLM Nová zemì Brno. Va�e dotazy oèekáváme

jako obvykle na telefonních èíslech 05
48484848 a 0602 696969 nebo na
internetové adrese funus@blabol.cz. Navíc
je k dispozici stránka internetová stránka
www.blabol.cz.
Asi neznáte mnoho lidí, kteøí jsou ochotni se koncem
ledna vypravit do pøírody pod stan. Poprosím tedy
jednu z obìtí, toti� úèastnic Pavlu, aby nám o akci
øekla nìco více.
Pavèa: Byla to famózní akce - to se ani slovy nedá
popsat. Pøedstavte si, �e venku je zima, mrzne, a vy
jste zachumlaní do stu.., do teplých spacákù. Ráno
celí nad�ení vybìhnete do cárù mlhy (to bylo v sobotu)
nebo do paprskù ranního slunce. Nad táboøi�tìm taky
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obèas poletovalo pár vloèek a dost
èasto vlajka dýmu z ohni�tì�
Meteorologická slu�ba ale hlásila,
�e zas tak extrémní zima nebyla.
Nezmìnila se vám akce místy
v kursy potápìní èi bahenní
koupele? Co na to dal�í øadový
úèastník?
Rièi: No, bahno bylo, kdy�
zmrzlou zem rozehøálo slunko
nebo jsme ji takøíkajíc rozchodili.
Ale vìt�inou le�el sníh a o po-
tápìní nemohla být ani øeè,
proto�e rybník nerozmrzl. Proto�e
si ale nebyl jistý, jak moc je
zamrzlý, dospìlí nás na nìj
nepustili.
A jaký byl program kromì
drkotání zubama?
Li�ka: Toho jsme si moc neu�ili. V nedìli dopoledne jsme napø. støíleli z luku jak na cíl, tak do dálky.
V sobotu jsme hráli trpaslièí soutì� - zkou�eli jsme, jak dopravují døevo do svého obydlí trpaslíci - tøeba
kopáním, vyhazováním apod.
Tak�e mimo vás je�tì trpaslíci?
Rièi: Trpaslíci ne, tìm by byla zima, byli to pidimu�íci, kteøí si hráli na trpaslíky. Starali se nám o zábavu.
No dobøe. A co jinak - jídlo, zima, mokro - jak jste to zvládali?
�mudla: Dobøe, a� na zapalování ohnì v sobotu ráno, které trvalo nìkolik hodin, a� jsme oheò nakonec
zapálili netradiènì pomocí suchého lihu. V�echno toti� bylo provlhlé od mlhy.
Pavèa: Teplé jídlo bylo jednou dennì, tj. furt. Ráno jsme v�dycky zaèli snídaní s teplým èajem, zbytek se
høál na ohni�ti do obìda, v poledne byly tìstoviny s masem, veèer ra�nici a v nedìli na obìd rizoto. Kdy�
nám zaèlo být zima, vybìhli jsme na vycházku nebo zaèali hrát nìjakou hru, tak�e jsme tak do pùl hodiny
opìt rozmrzli.
Sly�eli jsme, �e akce byla spojená s pohybem nìjakých aut v terénu, vlastnì po louce? Co je na tom
pravdy - a co na to ochranáøi?
Rièi: To byla hra na autíèka. Jeden byl slepým autíèkem a druhý ho øídil. Kdy� mu zapíchl tøeba prst do
zad, autíèko jelo dopøedu, poklepání na rameno znamenalo odboèit atd. A pak dìlalo autíèka nìkolik lidí
a jeden to øídil. Bylo i pár karambolù...
A jaké byly následky - obvykle bývá lidem v noci zima, tak�e po akci leckdo onemocní.
My�ka: Nikdo nezmrzl, nikdo neonemocnìl. Spali jsme pod stany, ve spacácích, pod sebou karimatku
a volné obleèení, aby nám od zemì nebylo chladno. Stan jsme si rychle zadýchali. V nedìli ráno mrzlo,
tak�e chvíli trvalo, ne� se dospìlým podaøilo nás vyhnat z vyhøátých pelí�kù do té zimy�
Pavèa: Jedním z následkù bylo i jmenování Sisi kmenovým ceremoniáøem. My dospìlí èasto v zápalu
boje zapomeneme na ty nejzákladnìj�í nutnosti - budíèek, rozcvièka, ranní kruh, ranní píseò, veèerní
kruh, veèerka. A proto�e na�e dìti jsou neutahatelné a disciplíny taky moc nepobraly, je tøeba nìkoho,
kdo by na tyto základní èasové mezníky dohlí�el, proto�e jinak nìkteré dìvenky plkají do pùlnoci a ráno
zase od kuropìní. Nìkoho s hlavou nezatí�enou pøípravou programu, vaøením apod.
A jak to bylo s úèastí? Troufli si v�ichni? Øíkali jste, �e dva èlenové zùstali doma, pøesto�e se s jejich
úèastí poèítalo.
Lenka: No, my jsme chtìly jet, ale rodièe nás nepustili. Mìli obavy, abychom nechytly nìjakou chøipku, je
toho teï v�ude moc.
Dá�a: Doma zùstal i Nevì�hlavu. Je to redakèní skøítek teplomilný a pøi pohledu na sníh mu leze mráz po
zádech. Navíc není u� nejmlad�í a revma dìlá své. Ale ten výslech, co následoval po na�em návratu
domù, teda stál za to… Nicménì byl Nevì�hlavu - díky tomu, �e poøád le�í v knihách - první, kdo si
uvìdomil, �e si na�e dìti tímto splnily èin zimního táboøení.
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TWISTER è. 02/roèník 01 - 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 10. 2. 2001. Odpovìdný redaktor:
Dagmar Petrová, redakèní rada: Vlastimil Piff Hanu�, Hana Hanu�ová, Pavla Pavèa Maarová. Tiskové
chyby a omyly vyhrazeny.

� SOUTÌ� SOUTÌ� SOUTÌ� SOUTÌ� SOUTÌ� SOUTÌ� SOUTÌ� SOUTÌ� SOU
Vyhla�ujeme soutì� na�ich kmenových dìtí o nejlep�í deník se zápisy z akcí

konaných v roce 2001.
Hodnotit se bude úplnost (v�echny akce, kterých se zúèastní�), vtipné nápady pøi

zdobení, dolo�ení akcí...
Soutì� se - jako v�dy - vyhla�uje ve mlad�í a star�í kategorii.

Vyhodnocení deníkù probìhne na poslední èervnové schùzce spolu s pøedáním cen.
TÌ� SOUTÌ� SOUTÌ� SOUTÌ� SOUTÌ� SOUTÌ� SOUTÌ� SOUTÌ� SOUTÌ� S

PROGRAM DO LÉTA
23. - 25. 2. Pøedjarní chodicí výprava od chaty

k chatì
- v severní èásti Moravského krasu.
17. 3. �pióni ve �tatlu - hra po Brnì
30. 3. - 1. 4. Aprílová výprava, kam nás nohy

ponesou
21. 4. Jednodenní akce - mo�ná ke Dnizemì, mo�ná cyklo
28. 4. - 1. 5. Výprava spojená s pálením èarodìjnic
12. 5. Jednodenní akce podle poèasí
25. - 27. 5. Ligový snìm
2. - 3. 6. Stopa Èerného vlka - soutì� pro dìti poøádaná kmenem Wallowa
16. 6. Jednodenní akce podle poèasí
1. - 8. 7. Celoligový tábor
nìkdy v srpnu týdenní pu�ák

ZÁVÌRNÍK
A sme zas tam, kde sme byli, �e? Písmo zmen�ené do neèitelna, 16 stránek, pøíloha

- hlavnì, �e se máte kde vypovídat. Na lidské zákeønosti, to teda svìøeného amatéra
u�ije. Kdy� jí nejde 16 stránek na domácím poèítaèi, nainstaluje si program na note-
book a odjede s ním a s tiskárnou na chatu døív, ne� se probudím. Vytisknuté listy pak
nechá zkopírovat cestou... A je�tì si dìlá srandu z mého revma...

Zato v úterý jsem se dostavil na schùzku. Slet èarodìjnic je proti téhle se�losti  klub
ruèních prací. Co takhle si zvolit kmenovou Je�ibabu (nebo jak Piff trefnì øíká
�èaramùru�)? V�dy� vy byste mohli kandidátky
rozdávat...

A je�tì nìco. Prosím o minutu ticha za svého
vìrného a trpìlivého kamaráda, vlèáka Kellyho. Dostal
rakovinu a veterináø ho nav�dycky uspal v pondìlí 5.
2. 2001 ráno ve snaze u�etøit jej hor�ího utrpení.
Kellymu bylo 7 let a byl to ten nejkrásnìj�í vlèák,
jakého jsem kdy vidìl...             Vá� Nevì�hlavu

16/16


