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CO DOKÁ�OU STROMY...
Od posledního èísla Twisteru to u nás vypadalo na tichou domácnost.
Nevì�hlavu se ura�enì válí na monitoru a vrèí nìco o neschopných
amatérech. Máma vztekle bu�í do poèítaèe a brble nìco o zlo-
myslných potvorách.
U� se zdálo, �e nám to vydr�í dlouho. A� jednou se máma s Helou
vydaly do mìsta a pøinesly domù - jak u� tak posbírají kdeco - dlouhé
tmavì hnìdé stoèené lusky, které na�ly pod nìjakým stromem
u Janáèkova divadla. Doma se povrtaly v moudrých knihách a pøi�ly
na to, �e lusky jsou ze stromu zvaného døezovec trojtrnný, latinsky
Gleditsia triacanthos L, z èeledi motýlokvìtých. Proto�e jeden lusk
byl po�kozený, vyloupala z nìj máma deset svìtle hnìdých semínek
podobných dýòovým, ale hladkých a se zakulacenými okraji.
A proto�e je od pøírody nenechavá, strèila semínka do vody a vodu
na topení. Za den je s topení stáhla a nechala je stát na okenním
parapetu, tøetí den pak slila vodu a semínka nìkolikrát dennì navlhèila,
aby nevyschla.
Po tøech dnech to vypadalo, �e se tøi semínka zkazila. Zvìt�ila svùj
objem asi o tøetinu a objevily se na nich tmav�í mapy. Ostatní semínka
se tváøila naprosto neteènì.
A pak z toho nejvìt�ího semínka vykoukl klíèek. Máma s rychlostí
naprosto sobì nevlastní oprá�ila kvìtináèe a pøestìhovala semínko
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do kvìtináèku s hlínou vysterilizovanou v troubì a �upla ho na okno. Druhý den provedla
toté� dal�í dvì zvìt�ená semínka a skonèila rovnì� v kvìtináèku na parapetu. Ostatní
semínka se ani po týdnu nedala pøesvìdèit k tomu, aby se zmìnila, tak�e po 10 dnech
putovala do kompostu (tu�ím, �e z nìj bude brzy kapesní arboretum).
Zato tøi semenáèky na oknì se èinily. A pak se to stalo…
Jednou máma do�la do kuchynì a vidí Nevì�hlavu, jak sedí u semenáèkù a dýchá na nì.
Cosi jim brblal a mával kolem nich rukama. Napøed si myslela, �e jim chce ublí�it, ale vèas
si uvìdomila, �e Nevì�hlavu má slabost pro v�echna zvíøata (v létì se se psem vyhøíval na
dvoøe, obèas s námi jezdí na koni uvelebený mezi u�ima konì v høívì, teï v zimì si èasto
hraje s èinèilami) a rostliny (celou zimu peèuje o truhlíky odlo�ené v zahradní místnosti
a bdí nad zahradou) a �e semenáèky mo�ná kvùli jeho péèi tak vydatnì rostou a prospívají.
A tak se po �pièkách odplí�ila, aby Nevì�hlavu nerušila…
Kdy� pak z misky plné malièkých semínek pavlovnií, která se tøi týdny ani nehnula a u� by
na tom kompostu skonèila taky, kdyby mámì nebylo líto jejich hlíny, vykoukla dobøe stovka
mròavých zelených drobeèkù (kam jen to všechno dáme…), Nevì�hlavu se vzdal teplého
monitoru a pøestìhoval se na studený okenní parapet. Kupovidu mu ani nevadí, �e se
obèas popíchá o dvì zatím malé araukárie (blahoèet èilský, a� 50 m) a �e se kvùli truhlíku
se zelkovami nemù�e ani poøádnì natáhnout, o chundelaté pa�itce pod hlavou ani nemluvì.
A tak ti dva na�li spoleèný zájem. Trojice gleditsií u� má ka�dá �est pravých lístkù a ka�dý
den se vytáhne dobøe o pùl centimetru. Nevì�hlavu u nich tráví znaènou èást dne, pøesto�e
je na okenním parapetu dost chladno. Máma tam jakoby náhodou zapomnìla starou vlnìnou

deku� Jen tak na okraj -
taková gleditsie se do-
rùstá a� 40 m. A u nás je
jí, dokud je mladá, v zimì
ponìkud chladno (stejnì
jako pavlovniím a arau-
káriím). Má-li vyrùst, musí
se prvních nìkolik let
peèlivì chránit pøed
mrazem� Zvládneme to?
Pomù�e-li nám Ne-
vì�hlavu, pak urèitì�

                        Sisi

JARNÍ
OBØADY

Úctu k ohni jako�to oèi��ujícímu elementu mù�eme najít prakticky ve v�ech kulturách svìta
a provádìné obøady si èasto bývají ve svém základu velice podobné, i kdy� se v provedení
a vnìj�í podobì mohou navzájem znaènì li�it.
Vydejme se teï na kocábce své pøedstavivosti daleko na východ, do zemì, ze které pøed
staletími pøi�li na�i pøedkové pøi stìhování národù. Vydejme se do jedné z kolébek dávných
kultur, Indie ...
Svatí lidé zde zapalují posvátný oheò zvaný Havan. Bývá obìtován bohu ohnì �rí Agnimu,
ale mù�e být obìtován kterémukoliv jinému bo�stvu. Pro Havan se nikdy nepou�ije ohni�tì,
které slou�ilo jinému úèelu. Buï se Havan zapálí v ohni�ti zvlá�� pro nìj urèeném nebo se
vytvoøí nové. Ohni�tì je patøiènì vyzdobené, na rohových kamenech bývá ovoce a vonné
tyèinky a bývá zde rovnì� èervenou pastou z kumkumu (prá�ek z koøene jedné z barvíøských
rostlin) a vody namalována svastika jako�to dávný symbol pøíznivosti (tento symbol byl za
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II. sv. války zneu�it Hitlerem a ve své obrácené podobì nechvalnì proslul jako hákový køí�.
Jak je vidìt, v�echno se dá obrátit v opak).
Celý obøad má dvì hlavní èásti. První èást je urèena k tomu, aby se èlovìk patriènì naladil,
usmíøil a naklonil si bo�stva a probudil v sobì v�echny své nejlep�í vlastnosti. Druhá èást
obøadu vyu�ívá oèistné vlastnosti ohnì jako zahøívajícího elementu spalujícího v�echny
negativity z minulosti jak jednotlivých osob, tak skupin, státu ci národu (zlozvyky, nauèené
reakce, vytvoøené pøedstavy, modely chování, ..., ale i nemoce, �patné vlastnosti, neèisté
vztahy mezi lidmi, ...).
Pøi zapalování a v prùbìhu Havanu úèastníci obøadu odøíkávají mantry, co� jsou speciální
vìty popisují vlastnosti (napr. vìènost, láska k oddaným, ochrana oddaných, nièení neèistých
sil, ...), bo�stva (inkarnace, Boha, vy��í existence,...), a tím se tyto vlastnosti probouzejí
v nich samých ... Èlovìk je odrazem svého stvoøitele a je pouze na nìm, jak moc nechá
vlastnosti stvoøitele v sobìprojevit. Spojení se stvoøitelem - jóga a plné projevení jeho
vlastností je nebo alespoò na poèátku bylo cílem v�ech duchovních smìrù. V Indii jsou si
tohoto nejvy��ího cíle, kterého mù�e èlovìk v �ivotì dosáhnout, stále v�ichni vìdomi.
Pøi pøikládání je ohni nabízeno ghí (pøepu�tìné máslo) a med a bìhem celého obøadu rý�e
jako èistý pøírodní produkt, který bìhem svého rùstu na sebe nevá�e nic �patného. Rý�e
bývá smíchána se speciálním koøením (Havan Samagri). Zvlá�� ve druhé èásti obøadu se
rý�e vyu�ívá k vyvázání negativní energie, kterou má oheò znièit. Jeden ze zpusobù nabízení
rý�e je následující: rý�e se vezme do �petky, zvedne se podél levé èásti tìla od pasu a� nad
hlavu a tam se s ní udìlají tøi vodorovné krou�ky. Se slovy �Óm swaha� (nìco ve smyslu
�Odevzdávám�) se potom hodí do ohnì.
Podle pùvodních indických tradic je Havan mimo jiné i souèástí svatebního obøadu.       Ros�a

A je�tì mùj dodatek k tomu:
Úèelem ka�dého obøadu je malinko ozvlá�tnit chvíli a alespoò nepatrnì ji povytáhnout
z nudné hladiny v�ednosti, pøimìt èlovìka zastavit se a na chvíli zapøemý�let o vìcech, na
které si jindy ani nevzpomene, podpoøit touhu stát se lep�ím ...
Na to, aby obøad tento úèel splnil, musí být alespoò trochu tajemný, ale pøi tom musí být
úèastníkùm srozumitelný. Musí být brán vá�nì (stejnì tak cizí obøady se nemají zesmì�òovat)
a úèast na nìm musí být dobrovolná. �ádný obøad by nemìl být vykonáván ze setrvaènosti,
bez vìdomí toho, proè je vykonáván.
Blí�í se nám období pálení èarodìjnic. Je to období, kdy jaro u� definitivnì pøevzalo vládu
nad probouzející se pøírodou. Je to také zaèátek jediného mìsíce v roce, kdy dávný zemìdìlec
(od poèátku zemìdìlství u nás a� do 18. století, i déle) na jedné stranì u� netrpìl hladem
a zimou, v�echny jarní práce mìl hotové (musel mít, jinak by nepre�il) a je�tì nemusel
pracovat na sklizni úrody. Pro dávné obyvatele na�í zemì to bylo jediné období roku, kdy si
mohli být témìø jistí tím, �e pøírodní síly pracují pro nì a ne proti nim. Nejlep�í pøíle�itost
k tomu, aby se èlovìk mohl zabývat také sám sebou i jinak, ne� aby si jen kladl otázku, zda
pøe�ije do dal�ího dne. Jediné období, kdy zlé síly byly natolik oslabeny, �e bylo mo�no se
jim postavit...
Nechám na rozhodnutí ka�dého z vás, zda si vyberete èeské èarodìjnice, indický Havan
nebo jakýkoli jiný obøad nebo jestli se rozhodnete, �e nic podobného podnikat nebudete. Ty,
kdo mají zájem, zvu na pálení èarodìjnic s Novou zemí. Co spoleènì vytvoøíme, nevím. To
se uká�e a� na místì. Jen doufám, �e to nikomu neu�kodí a alespoò nìkomu prospìje.

           Piff
UZEMNÌNÍ
�mudla: �Pavèo, mì pøi psaní po�ahala nìjaká kytka! Tady do dlanì a bolí to!� - Pavèa,
mírnì vydì�ená pøedstavou nové mutace maso�ravek èi trifidù:�A co to bylo?!� - �To nevím,
ale byly to takové lístky...� - Po chvilce hledání Pavèa na�la mladé kopøivy.
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CO DÌLALI �PIÓNI VE �TATLU
�To nemá pravidla! No a co s tím jako budeme dìlat!? To máme vlízt do �aliny, za�ukat na
øidièa a ptat se, jestli nemá pro nás zprávu? Jak se to vlastnì hraje? Mù�em se ptát i policajtù?
A kde je vlastnì sraz? Vona je v Brnì nìjaká Alfa pasá�? Kde to je?�
Právì jste doèetli struèný výcuc z toho, co se ozývalo klubovnou, kdy� jsem rozdal pokyny
k sobotní høe. V textu, který zabíral asi tak stránku, bylo zahájení hry popsáno následovnì:
� V sobotu 17. 3. 2001 v 9:00 a 9:08 odjí�dí ètyøka z Malinovkého nám. smìrem na
Komenského nám. (smìr Masarykova ètvr�), v 9:06 odjí�dí ètyøka z Komenského nám. na
Malinovského nám. (smìr Obøany). Tyto spoje mezi uvedenými stanicemi povezou mrtvou
schránku se zprávou.�
Docela rád bych býval byl u toho, co se dìlo po zbytek týdne po mìstì. Podle toho, jak to
vypadalo v klubovnì, mám dojem, �e Telecomu stouply koncem týdne tr�by. Co jsem mohl
sledovat, tak Rièi s Lenkou si domluvily sraz tak, aby do ètyøky nastoupily pokud mo�no
je�tì døív, ne� tam nìkdo dá zprávu. Katka zase objela pùl mìsta a opsala stoh jízdních
øádù, aby byly s Li�kou vèas na místì a nemusely se nìjak slo�itì scházet. Následnì mi
zabavila slovník brnìnského hantecu. Nejkomplikovanìj�í domluvu mìla asi skupina ve
slo�ení My�ka, Andy, Dan a Marek, která nevìdìla, jestli bude jako dvì skupiny, nebo jako
jedna, proto�e Marek se mìl a� ve ètvrtek dovìdìt, jestli jde s námi hrát nebo jestli má
zápas.
Já jsem se mezi tím bavil vyrábìním mrtvých schránek, kopírováním a støíháním zpráv,
zkou�ením vysílaèek pro organizátory, kreslením grafikonu vybraných spojù MHD,
ukecáváním majitele staro�itnictví, aby nám dal zprávu do výlohy (nakonec byla
v knihkupectví) a dal�ími drobnostmi. Hanka pekla èínské koláèky nadívané èokoládou
a rébusem. Pavèa se neprozøetelnì ozvala, �e u� je jako z ly�í doma a rovnou dostala za
úkol vyrábìt my�i ...
V sobotu ráno si Dá�a s Pavèou zaèaly posílat �alinama mrtvé schránky, Vìra s vysílaèkou
a krabicí speciálnì nadívaného peèiva obsadila pasá� Komerèní banky, Milo� se v roli ná-
povìdy usadil na �pilberku a já jsem �el dát zprávu do pøízemí Vágnera a cestou poslal do
háje pár pochybných existencí do�adujících se drobných. Oèekávání vypadalo dramaticky.
Na Èeskou dorazila ètyøka a z ní se vyhrnulo nenápadnì se tváøící klubko. Kdy� odjí�dìla,
postøehl jsem nenápadnou krabièku od èaje za zadním sklem. Vypadalo to, �e v�echno
klape. Za chvíli Vìra vysílaèkou hlásila, �e pro�lo 13 dìtí a celá banda �e zmizela smìrem
na Èeskou. Pak to komentovala, �e málem nestaèila prodávat. Situace se nám zaèala lehce
vymykat. Mìstem se nepohybovaly dvojice, ale shluk vyu�ívající kolektivní inteligence.
V obavì pøed pøíli�nou obtí�ností
rébusu jsem do zapeèené zprávy
umístil je�tì nápovìdu o výrobì
klíèù. No samozøejmì, �e znalcùm
mìsta staèilo tro�ku se zamyslet a ne-
museli nic lu�tit. Pavèa, která mìla
za úkol zru�it zprávy v �alinì a in-
stalovat schránku na Parnas, nemìla
�anci stíhat, zvlá�� kdy� se dostala
mimo dosah vysílaèky. Musela
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zaskoèit Vìra a dát informaci per hubam. Dal�í schránky u� jsme stihli instalovat vèas
a hra probíhala celkem samovolnì, jen o dost rychleji, ne� jsme èekali. S Vìrou jsme na
chvíli padli do rukou jakémusi anglicky mluvícímu rusko-øeckému (?) mafiánovi, který se
napøed shánìl po majiteli Paláce �lechtièen s tím, �e ho chce koupit, pak chtìl telefon na
brnìnského primátora a nakonec se tváøil, �e by vlastnì koupil jakýkoli dùm v historickém
centru Brna. Kdybychom pøijali jeho pozvání na kafe, tak bychom se ho asi nezbavili je�tì
doteï. Neprozøetelnì jsem o nìco døív odvolal Milo�e ze �pilberku a ten mi za chvíli hlásil,
�e potkal tøi holky, jak jdou nahoru. Podle popisu to vypadalo na tøi Sisiny spolu�aèky.
Poslal jsem ho samozøejmì zpátky, ale u� se jim nepodaøilo se potkat. V mezièase jsem
zahlédl Rièi, jak se shání po zbytku skupiny (tvrdila, �e na ni èekají na Petrovì), a Katku
s Li�kou, jak se  sna�í dovolat na tajné telefonní èíslo. Za chvíli Pavèa hlásila, �e první
skupina dorazila do pasá�e Alfa. Nezbývalo, ne� dát na chvíli rozchod a poèkat na zbytek.
Sisiny spolu�aèky to vzaly nìjakou záhadnou zkratkou, tak�e dorazily pøes �pilberk s tím,
�e nena�ly ani knihkupectví, ani nápovìdu, ale od hlavní skupiny dostaly instrukce, kde je
poslední zpráva. Nakonec dorazily Katka s Li�kou, které si zaslou�í mimoøádné ocenìní,
proto�e jako jediné absolvovaly celou trasu samostatnì a nezávisle na ostatních. Qinzy se
�mudlou k problému pøistoupily znaènì pragmaticky a pøed koncem hry se od kolektivního
vìdomí trhly, aby dorazily jako první. Taky mo�nost, i kdy� ne úplnì nejèist�í.
Po ukonèení jsme se ve zbývajícím èase je�tì chvíli pokou�eli navigovat vysílaèkama po
mìstì. Opìt jsme mìli mo�nost si vyzkou�et, kde má technika své meze a jak je obèas
docela tì�ké popsat nìkomu cestu i ve známém terénu.
Co øíci závìrem? Uznávám, �e hra byla dost lehká pro ty, kdo s námi u� nìjaký èásek jsou.
Pøí�tì pøitvrdíme a tøeba to zkusíme i v terénu, jak se do�adoval Marek. Chybou bylo i to, �e
na zaèátku nebyl úkol, který by �rozbil startovní pole�. Pouèení pro pøí�tì. U� mám jeden
hodnì �hnusnej� nápad. Na druhou stranu byla ale hra tvoøená pro dvojice �domácích
pokroèilých� a maximálnì ètveøice lidí zvenèí. Co se mi vùbec nelíbilo, bylo to, �e na
kontrolu na telefonu volala jen Katka s Li�kou a jedno �kolektivní moudro�, které se z vìt�í
èásti nenamáhalo ani navenek tváøit jako nìkolik skupin. Ti, kdo se shlukli, si hru vlastnì
sami zkazili. Ke své vlastní �kodì. Nakonec mo�ná není ani tak velká �koda, �e hledaný
poklad byl v bankovkách a se�raly ho my�i...           Piff

ZPRÁVY
Po poslední bøeznové schùzce se objevil Roman Èihák, kterého jsme u� dávno pova�ovali za ztraceného.
Vydìlává si na léto a nestihá. Nicménì �ije a nezapomnìl na nás.

Máme IÈO - 70906521, transparentní úèet vedený zdarma u eBanky (èíslo 4576 61001/2400, k nahlédnutí
na adrese www.ebanka.cz) a kmenovou kreditní kartu na vyzvedávání penìz z bankomatu. A ani to moc
nebolelo (jen jsem málem udìlala scénu na finanèním úøadì)!

Piff absolvoval akci HiTech u brnìnských instruktorù a Dá�a �kolení hlavních vedoucích táborù, vèetnì
Burzy nápadù a kurzu drátkování a výroby Heronova øetìzu. O dva týdny pozdìji Dá�a se �mudlou a Sisi
nastudovaly na kurzu pletení ko�íkù.

Zaèínáme sbírat kulièkové hry (na jarní Kulièkiádu, kterou plánujeme na pøí�tí jaro) a hry uzlovací (na pøí�tí
roèníky uzlaøského desetiboje Gordický uzel). Poradí nám nìkdo, jaký software je nejlep�í na zavedení
softwarové kartotéky?

Díky za nabídky star�ích èísel Bizoního vìtru - svìdèí o tom, �e Twister ètete...

Do budoucna: zavedli jsme s Piffem kmenovou konvenci oznaèování sextálù. Zatímco ètvrtletí se znaèí
velkými øímskými èíslicemi, budeme na oznaèování sextálù pou�ívat malé øímské èíslice...
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Co znamená ta záhadnost v nadpisu? Lamte si chvilku hlavinky. Prozradím jen tolik, �e
tým Antracit se vydal ji� podruhé do nástrah noèního Brna a ji�ní èásti Moravského Krasu.
Zúèastnili jsme se noèní hry !TMOU II. Tentokrát v plném poètu (Piff - tiskový mluvèí, Bob
a Èenda - mozkový trust, Pavèa - tmel týmu a opora mozkového trustu, Vìra - tichá voda,
co v pravý èas bøehy mele). Navíc je�tì v Americe dr�el palce Michal.

Hra zaèala v pátek 30.3.2001. Okolo jezírka na Kraví hoøe se shromá�dil dav asi 100 lidí
napjatì oèekávajících, co se bude dít. Dal�ích asi 400 lidí bylo strategicky rozmístìno opodál.
Atmosféra houstla, napìtí rostlo. 18:25 zaèal v díøe pod dla�dicemi pípat budík. Nastala
nepøedstavitelná tlaèenice. Je�tì ne� utichla, zaslechl jsem, jak nìkdo vedle mne pøedèítá
instrukci, �e hra má asi 15-20 stanovi�� a první zpráva, �e je umístìna v odpadkových
ko�ích nahoøe mezi lavièkami. Babièky venèící pejsky se asi dost divily, kdy� nìkolik set lidí
zaèalo prohledávat odpaïáky. V jednom z nich bylo podezøelé mno�ství zalepených obálek
s poti�tìným papírem, který pro�el skartovaèkou. Nezbylo, ne� zaèít lepit prou�ky dohromady.
Zpráva udávala azimut a vzdálenost od bodu 0800/123410. Telefonickým dotazem na
operátora infotextové slu�by Pavèa zjistila, �e výchozí bod je E banka na rohu Masarykovy
a Jánské. Ký�ený cílový bod byl pomník Raduita des Souches na �pilberku. Ètyøka odvezla
prvních nìkolik týmù k Èervenému kostelu.

Ze záhadnì vypadající soustavy èísel, teèek, èárek a pomlèek se nakonec vyklubaly
souøadnice x, y bodù, jejich� spojením jsme získali obrázek krokodýla (tedy brnìnský drak).
Instrukce znìla: �Sakrální stavba 800 m na východ.� Z mapy jsme pøi�li na to, �e je to kostel
na Køenové. Park pod �pilberkem se hem�il usilovnì lu�tícím skupinkami.

U kostela na Køenové byl odkaz na zamøí�ované okno na sousední �kole. Organizátoøi
mìli pravdu, kdy� tvrdili, �e hra provìøí v�echny na�e schopnosti. Na papíøe bylo pár èísel
a hromada notových záznamù. Bob s Pavèou si zaèali popiskovat a pobrukovat, nám ostatním
nezbylo ne� èekat, co z toho vyleze, a následnì odpoèítávat písmenka písnièkových textù.

Za chvíli jsme �li na nádra�í hledat agenta se zásilkou. Agenta jsme na�li, ale sami jsme
se málem poztráceli jeden druhému. Mìli jsme cédéèko, na kterém jsme vidìli jen malinký
prou�ek nahrané stopy. Zajeli jsme k Èendovi na poèítaè. �Skal a stepí divoèinou, ...� Partyzán
a je�tì v ponìkud obskurní podobì. To bylo jedné, co jsme na disku na�li. Usoudili jsme, �e
bychom mìli hledat nìkde okolo osvoboditelských pomníkù. Nejbli��í byl na Moravském
námìstí. Tam u� byly asi dva týmy, které prohledávaly pomník i jeho okolí. Na�li jsme tak
akorát jedny tenisky povì�ené na vlajkovém sto�áru. Zaèali jsme pøemý�let o obelisku na
Centrálce, pomníècích v Lískovci a na Ruském vrchu, nahlédli jsme do rejstøíku souèasných
i bývalých jmen brnìnských ulic. Nic rozumného nás nenapadalo. Z pìtky vystoupil Radek
(jeden z pachatelù hry) a ptal se nás, jak daleko jsme. Po na�í odpovìdi, �e u� jsme si
poslechli cédéèko, se zatváøil jak hrad v Karpatech a zmizel ve tmì. �...s pu�kou v ruce,
s ohnìm v srdci, ... partyzán ..� A pak mi v hlavì sepnul kontakt. Brno neosvobodili �ádní
partyzáni, ale øádná armáda. Skoro výhradnì zále�itostí partyzánù bylo SNP, okolo tìch
pu�ek na pomníku dennì chodím a Radek pøijel od Èerných Polí.

V tichosti jsme odjeli na námìstí SNP ke kinokavárnì. Dopis pøíbuzné do Ameriky nás
zavedl do Krpole, kde jsme mezi ulicemi hordy pøíznivcù Jana �i�ky a èeského buditele
na�li telefonní budku troseèníka (plakát na film), døezy i planetu (hotel Merkur) a hospùdku
toèící Starobrno. Úspì�nì jsme do�li na lávku nad dálnicí a kolejemi. Zpráva v odstaveném
�eleznièním vagónu znìla: �Turistická �lutá znaèka�.

Zaèali jsme hledat �lutou znaèku, která by vedla nìkam do Krasu. Nìkde u Øeèkovic
jsme na ni narazili. Èenda se zkusil kouknout na její zaèátek, udivil nìjaký tým jdoucí opaèným
smìrem a vrátil se s tím, �e nic nena�el. Pøedbìhla nás nìjaká skupina, která se tváøila, �e

(anglicky �mravenec�)(egyptský bùh slunce)CIT (o5)
(c énì)
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jde na jisto. Vyrazili jsme po �luté do Sobì�ic s tím, �e se budeme dobøe dívat, jestli nenajdeme
nìco po cestì. Nena�li jsme. V Sobì�icích jsme bez kladného výsledku prohledali
autobusovou zastávku a vydali jsme se k dal�í na opaèném okraji. Na vrcholu kopce v lese
mezi zahrádkami jsme na�li vrcholovou knihu a dal�í zprávu. Bylo pùl jedné ráno a byli
jsme druzí. Ètvrt hodiny pøed námi tudy pro�el tým Borci.

Vzali jsme si lístek a mazali jsme pryè. Text zprávy nás varoval pøed nadmìrným
mno�stvím kyslíku v okolí a �patnou odolností papíru proti vysokým teplotám. Bylo jasné,
�e papír je nutno opatrnì zahøát, aby se objevil skrytý text. Pomocí svíèky, alobalu z èokolády
a trochy �ikovnosti se nám podaøilo vyvolat nápis �D. J. Ka�par�. Studánka pojmenovaná
po pánovi tohoto jména je nedaleko Sobì�ic. V noèním autobusu se potkaly tøi týmy. Dva
vystoupily k údivu ostatních cestujících u lesní �kolky a jeden odjel neznámo kam. Na�li
jsme studánku a chvíli jsme zápolili s poèetní úlohou o farmáøi, mnoha pytlích obilí a vá�ení.
Kdy� jsme se dopoèítali výsledku, získali jsme azimut a vzdálenost k vrcholu kopce na
protìj�ím bøehu Svitavy. Se�li jsme do údolí k øece, tam jsme potkali opìt Radka. Tentokrát
si �dímal obleèení, pøehraboval ohromnou hromadu vìcí v autì a øíkal nìco o tom, �e voda
je poøád je�tì studená. Po odpovìdi na otázku, kdo jsme, zkonstatoval jen, aha, tak vy jste
ten slavnej Antracit, a prozradil nám, �e chvilku pøed námi tudy pro�la ABPOPA (Aurora).
Rozhodli jsme se, �e brodit nebudeme a radìji jsme si trochu za�li po mostì.

Na vrcholu kopce byla na køi�ovatce zpráva obsahující dlouhý citát z Racka od R. Bacha
a sdìlení, �e klíè najdeme u Památníku lesa. aa bb cc dd ee .... nám moc neøeklo.
Sebe�ílenìj�í kombinace slov a písmen nedávaly smysl. A� kdy� jsme se potøetí vrátili ke
klíèi, tak si Èenda v�iml, �e v�dycky jedno z dvojice písmen je jakoby nedotisklé. To, co
jsme pova�ovali za chybu kopírky, se stalo klíèem k �iføe.

Najít pátý �eleznièní most od zastávky Bílovice smìrem k Adamovu u� byla jen otázka
toho, abychom tam do�li. Zaèínalo se rozednívat. Pod mostem byla dal�í zpráva. Tentokrát
køí�ovka, její� tajenka nás odkázala ke zøíceninì. Usoudili jsme, �e nejblí� je Ronov. Odhad
byl správný, tak�e se nám námaha vynalo�ená pøi lezení do kopce vyplatila. �ifra byla zase
o poèítání mnoha rovnic o mnoha neznámých, tentokrát ukrytých v podobì rùznobarevných
geometrických tvarù. Výsledkem výpoètu byly zemìpisné souøadnice Hubertovy studánky
u Babic. To znamenalo sejít zase dolù do údolí a vylézt na protìj�í kopec.

Kus pod studánkami je asi 50 metrù dlouhá trubka. V ní jsme na�li sprejem nastøíkaná
písmena �U KRIZKU�. Pohled do mapy a mìli jsme jasno. Táhlo na devátou, kdy� jsme
vyzvedli dal�í zprávu. Pak  nás bohu�el museli opustit èlenové na�eho mozkového trustu.
Nepoèítali toti� s tím, �e nám hra zabere tolik èasu, a museli stihnout vlak.

Ze zmìti písmen jsme pochopili, �e jsme na posledním stanovi�ti a �e máme jít do
Bílovic k pomníku S. K. Neumanna. Taky nám bylo jasné, �e se jedná o nìjakým zpùsobem
posunutou abecedu a z nápovìdy jsme si odvodili, �e klíèem k �iføe je pexeso, jeho� nìkolik
exempláøù jsme nesli s sebou. Kdy� jsme dlouho nebyli schopni nic vymyslet, vydali jsme
se do cíle. Do�li jsme prakticky souèasnì je�tì s dal�ím týmem a dozvìdìli jsme se, �e
jsme jediní, kdo pro�li v�echny kontroly a �e závod nám mù�e být uznán jedinì tehdy, kdy�
splníme i poslední úkol. Èas bì�el... Sedli jsme v zahrádce místní restaurace ke stolku,
u kterého jsme na podzim strávili nemálo èasu nad �ifrou XYZ, a zaèali jsme kombinovat.
Vìra najednou prohlédla a pak to �lo ráz na ráz. Vyrazil jsem k organizátorùm a po�eptal
heslo �Bart Simpson�. Tím okam�ikem jsme se stali vítìzi noèní hry !TMOU II a prvním
týmem v dìjinách hry, který dorazil do cíle v èasovém limitu.            Piff

Postøehy ze hry:
Bob mìl pravdu, kdy� øíkal, �e se nemá bìhat, proto�e pak ve�kerou krev a kyslík spotøebují svaly a na mozek
se nedostává. Celou trasu jsme pro�li pomìrnì volným tempem a vyplatilo se to.
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BØEZNOVÁ VÝPRAVA
Taky jste byli napjatí, jestli opravdu odjedeme na Ivaninu chatu nebo ne? Nicménì
se tentokrát podaøilo - a to díky mnì. Nebýt mì, pøátelé, sedìli byste zase doma.
Dlouho jsem zva�oval, zda jet s vámi. Nemám rád zimu, nemám rád vlhko, nemám
rád kravál, nemám rád nepoøádek, nemám rád provizoria. Mám rád svùj høející
monitor a svùj klid. A doteï nepochopím, proè si tak peèlivý èlovìk jako je Ivana
nechá na svou krásnou chalupu nastìhovat nìco tak nezvladatelného, jako je Nová
zemì v poètu ètrnáct dìtí a ètyøi dospìlí (kromì Ivy).
Nicménì stalo se. A proto�e mi zvìdavost nedala, odvrátil jsem hrozící galaktickou
bouøi (viz zpravodajství TV Nova v nedìli veèer) a nechal se vzít s sebou.
Jak jezdí na výpravu redakèní skøítci? Pravda, bylo to ponìkud nároèné, proto�e
Dá�a vlekla v báglu je�tì vysílaèky, ale nakonec jsem se uskrovnil v �mudlinì
e�usu, kde to vypadalo nejbezpeènìji.
A� dìlám, co dìlám, nezvládám ale v�echno. �patnì popsaná stanovi�tì na
autobusovém nádra�í jsem nemohl øe�it, nebo� jsem je�tì dospával obìd. Kdy�
jsem se probudil, byla v plném proudu hra o 4. indicii pevnosti Boyard� Pøe�il
jsem i autobus a �mudlin neopakovatelný zpùsob, jakým odhazuje svùj bágl do
kouta. (Cyrano by závidìl�). O veèeøi se se mnou na�tìstí podìlila �mudla (Dá�a
na mì pro samé dìti zapomnìla). V souvislosti s veèeøí mì nesmírnì zaujaly Vámi
praktikované metamorfózy písmen pøi pasírování pøes morseovku. Mìli byste si to
dát patentovat - ov�em jen tehdy, najdete-li v tom nìjakou zákonitost. Já z toho
vypozoroval jen to, �e nìkteøí jsou líní se tu morseovku nauèit. Nebo �e by na to
nemìli�? To asi pozdìji v øadì her ostrouhají mrkvièku…
Co mì ov�em pøekvapilo, byla skuteènost, �e jste se dokázali relativnì bez problémù
ulo�it a ztichnout po veèerce u� po druhém varování. V�echna èest, rostete� Je�tì
nìkolik málo století a bude se to s vámi dát vydr�et� Vzhledem k tomu, �e u� mi
sluch pøíli� neslou�í, spal jsem spokojenì v Dá�inì kytaøe pøikryté její mikinou celou
noc. K jejím a Ivaniným stí�nostem na neustále se vrtící a �ustící jednotlivce se
tedy nemohu pøipojit.
Zato ten budíèek� Nebudu to rad�i rozebírat. Nicménì na dopoledne, kdy zùstanu
sám na chalupì, proto�e vy vyrazíte do lesa a Ivana na pokec, jsem se u� docela
tì�il. Soudì podle zablácených bot jste se docela vyøádili a hlady jste asi taky
neumøeli. Táhl z vás toti� smrad suchého lihu, tak�e jste si asi nìco uklohnili. Je�tì

�e jsem se pøedzásobil.
Kdy� po obìdì dorazili Piff s Pavèou a Sisi
vèetnì zprávy, �e Antracit vyhrál 2. kolo
!TMOU, svitla mi nadìje na rùzné
rébusoviny v budoucnu. Zatímco Piff a Paff
páchali azimu�ák, v chalupì vypuklo
pátrání témìø detektivní, a to v jízdních
øádech. Mimochodem, kdo z vás uhádl, jak
se vlastním jménem jmenoval hrdina
pøíbìhu? Oèekávám Va�e odpovìdi na
oran�ové nástìnce v klubovnì do 30. 4.
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Správné odpovìdi samozøejmì odmìním.
Co se týèe azimu�áku a s ním spojeného házení na cíl, stavìní stanù a støílení ze
vzduchovky - co je moc, to je pøíli�. Víckrát mì na takové vymrzací akce nedostanete.
Dá�a mì sice schovala pod bundu a plá�tìnku, ale nic to nebylo platné, proto�e
stáním u stavby stanu se nezahøála ani ona. Takhle na azimu�ák kdybyste ji vyhnali...
No nic, aspoò �e mùj vzdálený pøíbuzný, bùh Slunce Helios, na chvíli vykoukl
z mrakù. Na�tìstí jste si toho v�imli a koneènì mu zazpívali ranní píseò, jinak by
vás v nedìli asi nechal umrznout� Ov�em Pavèa správnì pøipomnìla, �e veèerní
píseò tedy èistokrevnì sabotujete. Jak k tomu to Svítání pøijde?
Kdy� jsme dorazili do chalupy, byl bych vás v�echny prodal za jeden teplý termofór.
Bohu�el, zase nic. A tak jsem vsedì na komínové rouøe pomalu rozmrzal a sledoval
unavené vedení a øádící dìti. Musím ale pøiznat, �e bych do tìch va�ich pøerostlých
mròat neøek, �e zvládnou azimu�ák i za tmy� Hvìzdièkové extempore u� se konalo
beze mne. Díky tomu vás taky Dá�a zapomnìla upozornit na spojovací èlánek
k tomu, co vám o hvìzdách povìdìla na podzim, toti� na souhvìzdí Perseus. Ale
nemohu být v�ude, to snad uznáte�
Usnuli jste opìt jedna radost a o stupeò lep�í byl i budíèek - první v historii kmene,
kdy nikdo neplkal. �e by únava? Nedìlní dopolední navigace byla zøejmì jen zaèátek
daleko napínavìjších her, které se líhnou Piffovi v tom zarostlém útvaru zvaném
hlava.
Pobavil jsem se docela obstojnì obìdovou scénkou (snaha o transformaci dìtí
v koule) i pohledem na balení a úklid. �koda, �e se nedostalo na tu slíbenou bojovku
- jako zaèátek to ale vypadalo slibnì.
Bohu�el jsem s Vámi nemohl jít k autobusu, i kdy� jste si urèitì u�ili víc legrace ne�
já cestující v kytaøe. Ale na�tìstí u� bylo dost teplo, a tak jsem vám jen dr�el palce,
abyste se nenachladili, kdy� jste si nìkteøí v nestøe�ené chvíli namoèili vlasy
a trièka, aby vám nebylo vedro. Jen by mì zajímalo, kam chodíte na tyhle støelené
nápady. Pøesto�e bacily nejsou mùj obor, onemocnìl �jen� Pepa. Jsem zvìdavý,
jestli ho rodièe s vámi je�tì nìkdy nìkam pustí� Mít dìti, asi bych dost váhal�
Na�tìstí mám jen vás, ale i tak si rozmyslím, jestli s vámi je�tì nìkdy pustím sám
sebe. Nejsem u� nejmlad�í a literát u� ze mì taky asi nebude, o indiánech ani
nemluvì�         redakèní skøítek Nevì�hlavu

Schùzka 3. 4.
- jak ukazují fotky, zkou�eli
jsme obvazy a zahráli si -
jako pøípravu na kulièkiádu
pøí�tí rok - na høi�ti kulièky.
Slavnými vítìzi se stala
rodina Meluzínových -
Marek mezi star�ími a Andy
mezi mlad�ími - oba vyhráli
17 kulièek a za nì skle-
nìnku. Sláva vítìzùm, èest
pora�eným...                   D.
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JAK LZE POMOCI DRAVÝM PTÁKÙM
Zemìdìlskou krajinu tvoøila kdysi pestrá mozaika políèek, která od sebe oddìlovaly

meze a remízky. Tyto plochy poskytovaly úkryt a potravu nejrùznìj�ím druhùm �ivoèichù od
hmyzu pøes drobné pìvce a� po zvìø. Nad v�ím dohlí�eli dravci, travou se plí�ily li�ky
a lasièky a z osamìlých stromù sledovali �ivot pod sebou dravci a sovy.

Pøi�el èas kolektivizace zemìdìlství, meze byly rozorány a remízky vykáceny, vznikaly
obrovské monokulturní lány (monokulturní = oseté jednou plodinou).

To byla první velká rána pro v�echno �ivé a druhé je�tì hor�í na sebe nenechala dlouho
èekat. Obrovské polní lány neskýtaly ji� tak pøíznivé podmínky pro �ivot v�ech �ivoèichù.
Daøilo se v nich tìm, kteøí jsou na
zaèátku potravního øetìzce a bez
dohledu dravcù se pøemno�ují
a zaèínají �kodit na polních
plodinách. Proto pøi�el èlovìk
s chemickými pøípravky proti
hmyzu a hlodavcùm, ale otrávil
nejen je, ale i v�echny dal�í
�ivoèichy od drobného ptactva a
koroptví, které se �iví hmyzem, a�
po sovu pálenou a káni lesní,
v jejich� potravì pøevládají drobní
hlodavci.

O nìkolik desítek let pozdìji
pøi�li ochránci pøírody s návrhem
tzv. biologické ochrany polních
kultur. Nápad byl jednoduchý - pomoci návratu dravcù, pøedev�ím ptaèích, do zemìdìlské
krajiny jako pøirozených regulátorù drobných hlodavcù a pøestat s pou�íváním chemických
jedù, které ohro�ují v�e �ivé vèetnì èlovìka. Jedovaté látky se hromadí v tìlech bezobratlých,
hlodavcù i hmyzo�ravých ptákù. Draví ptáci se ocitli v nejhor�ím postavení, proto�e zakonèují
potravní øetìzec a s potravou se do jejich tìl dostávají vìt�í mno�ství �kodlivých látek. Ty,
pokud nemají za následek pøímý úhyn posti�ených dravcù, zpùsobují jejich neplodnost.

To hlavní, co v zemìdìlské krajinì dravým ptákùm chybìlo, byly remízky a osamìlé
stromy, které jim slou�ily k odpoèinku a k pozorování koøisti, nìkterým druhùm také ke
hnízdìní. Nìkteré sovy hnízdí i v dutinách starých stromù, ale ty se kácí, aby nezabíraly
místo mladým stromkùm. Vì�e a pùdní prostory, kde v minulosti sovy také hnízdíly, se na
mnoha místech neprody�nì uzavírají pøed invazí holubù.

Svùj podíl mají i lidé øídící se heslem: �Co má zahnutý zobák, musí zemøít!� Pøesto�e
jsou sovy u nás chránìny zákonem a o jejich u�iteènosti nemù�e být pochyb, je�tì dnes se
setkáme se zabíjením sov èi vybíráním jejich hnízd. Pøitom ale potravu sov tvoøí z 80 %
drobní hlodavci, tak�e jsou pro èlovìka u�iteèné. Mimoto jsou to krásní ptáci, Jestli se
nechceme chodit dívat jen na jejich vycpaniny v muzeích, mìli bychom jim pomoci pøe�ít.

Ochránci pøírody pøi�li s nápadem nahradit alespoò èásteènì zeleò tzv. �berlièkami�,
pøipomínajícími velké T, které - jak se brzy ukázalo - zaèali dravci s oblibou pou�ívat. Jsou
tím nejjednodu��ím opatøením, kterým mù�ete dravým ptákùm a pøírodì vùbec pomoci
i Vy.

Vyrobíme je z 2 - 3 m vysoké tyèoviny, na jeden její konec pøibijeme pøíèku o délce 20 -
30 cm a síle 3 cm. Postavíme ji do pøipravené jámy a utìsníme kameny, nebo ji zatluèeme
pomocí krátkého kolíku pøibitého ze strany.

Berlièky umis�ujeme na dosud zachovalé meze, k melioraèním skru�ím. V zimním období,
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kdy neprobíhají polní práce, je mù�eme umístit pøímo do polí, ale s pøíchodem jara je
musíme odstranit, aby zemìdìlcùm nepøeká�ely.

Jak jsou berlièky pou�ívané, lze zjistit pøímým pozorováním nebo podle vývr�kù (zbytky
nestrávené potravy) a trusu. Berlièky je nutné èasto kontrolovat - stává se, �e je vyvrátí
zemìdìlské stroje, èastìji je ale úmyslnì nièí lidé, kteøí nièí v�e, co pomáhá dravým ptákùm,
a nechápou jejich význam.

Nejvìt�í odmìnou za práci je pozorování tøeba po�tolky obecné, jak se z berlièky sná�í
na zem a za okam�ik se vrací s uloveným hrabo�em.

Jiný zpùsob, jak dravcùm pomoci, je výroba a instalace budek. O tom pøí�tì.
(Na obrázku jedna z témìø vymøelých sov, sova hrabavá, která je pøedmìtem �irokého

ochranného programu v Kanadì). Z materiálù od Dìtí zemì sestavila D.

TÁBOR…
Rok se pøekulil jako záplavová vlna a ze dveømi je dal�í léto a dal�í tábor. Zatím

jsme se tímto tématem nemohli pøíli� zabývat, ale u� - ch�ouce nech�ouce musíme.
Jak plánovat tábor, kdy� nemáme ani táboøi�tì, ani vybavení, ani peníze, ani

patøièná �kolení, ani dost dospìlých na zvládnutí klasického ètrnáctidenního tábora?
Nemáme za sebou dvacetiletou historii, bìhem ní� bychom nashromá�dili potøebné
vybavení (dokud je�tì nebylo po�adováno zákonem), absolvovali patøièná �kolení,
vychovali si patøièné lidi a na�li vhodná táboøi�tì. Co teï�

To první, co nás napadlo, bylo k nìkomu se pøipojit. Mo�ností bylo mnoho, ale
nejbli��í je nám pøece jen Liga, tak�e volba padla na celoligový tábor. I tam je v�ak
tøeba pøijet s vlastními stany, úèastníci si vaøí sami a program se chystá spí�e pro
dospìlé. A my chceme vyrazit dva dospìlí s 10 - 12 dìtmi prakticky na 10 dní�

Druhá varianta byl putovní tábor. Proto�e dovolené je málo a putovní tábor
první, bude jen týdenní. Podle toho, jak se podaøí, budeme plánovat dále, na pøí�tí
rok.

Co se vybavení týèe, je vìt�ina vìcí, které vozíme s sebou, stejnì souèástí
soukromého majetku dospìlých èlenù kmene. Ne v�echno v�ak máme, a tak nám
zatím nezbývá ne� obrátit se s prosbou o pomoc na rodièe, nebo� hledáme (i na
zapùjèení v dobì od 29. 6. do 8. 7. 2001):

- velké hrnce, nejlépe i s poklicí
- várnice na výdej nápojù (i star�í) nebo èínské dávkovací

termosky
- roury, litinové plotny, ro�ty do kamen
- velké (20 - 50 l) plastové nádoby na pitnou vodu a kanystry (10

- 15 l) na toté�
- kotel na ohøev u�itkové vody na pevná paliva
-  jakákoliv menší starší kamínka/sporák (nepotøebujeme nutnì,

ale mohou se hodit)
- petrolejové lampy
- starší stany, celty na zakrytí skladu apod.
Podobnì by nám velmi pomohly kontakty na jiné dìtské/sportovní

oddíly èi na jakoukoliv slo�ku vojska/policie apod., schopné nám
pùjèit, pøípadnì odprodat staré hangáry a jiné u�iteèné pøedmìty.

Díky za pomoc.           D.
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PROGRAM
10. 4. 01 - GORDICKÝ UZEL - uzlaøský desetiboj - zkou�ka
uzlovacích dovedností pro v�echny na�e dìti. �e je uzlování
otrava? Ne u nás. Tì�te se na uzlovací Kimovku, na �ivé lano
nebo na �úsporné uzlování�. Mo�ná pøijde i pozvaná Wakiela
(kouzelník urèitì ne).

21. 4. 01 - 8:45 zaèínají dvì na�e hlídky na SETONOVÌ ZÁVODÌ na Øíèkách
u Muchovy boudy. Celý kmen jim bude dr�et palce a pozornì se dívat, nebo� pøí�tí
rok u� se závodu zúèastní i leto�ní nováèci.
29. 4. - 1. 5. 01 - JARNÍ PU�ÁK, PÁLENÍ ÈARODÌJNIC A KMENOVÝ SNÌM
- v nádherném prostøedí Lipnice a Stvoøidel na Sázavì. Úèast slíbil i pan Sviták.
Kdo se je�tì pøipojí?
8. - 9. 5. 01 - kdo chce, mù�e s námi zajet do arboreta nad Bílovicemi, kam nás na
JARNÍ BRIGÁDU na pomoc stromùm zve kmen Wallowa
12. 5. 01 - VÌDECKÁ EXPEDICE po moravských øekách
13. 5. 01 - sportovnì-dobrodru�ná PRÉMIOVKA - se�eòte si vèas cyklistickou helmu!
25. - 27. 5. 01 - LIGOVÝ SNÌM na Malém Waldenu a/nebo BAMBIRIÁDA v Brnì.
2. - 3. 6. 01 STOPA ÈERNÉHO VLKA - úèast na závodì pro dìti poøádaném
na Malém Waldenu kmenem Wallowa (nevím, proè zrovna tuto akci Nevì�hlavu z
minulého Twisteru eliminoval)
16. 6. 01 - PRÉMIOVÁ JEDNODENKA na závìr prvního roku èinnosti
30. 6. - 8. 7. 01 - CELOLIGOVÝ TÁBOR v Køídì u Tábora
cca 18. - 26. 8. 01 - PUTOVNÍ TÁBOR po vlastech èeských
4. 9. 01 - PRVNÍ SCHÙZKA druhého roku èinnosti, opìt v klubovnì...

ZÁVÌRNÍK
Tak konstatuju na základì provedeného prùzkumu, �e na�e dìti pøílohy o �ifrování neèetly.
To� to tu pro vás, svi��ata, nìco mám. A� to vylu�títe, mù�eme pokraèovat v na�í høe
Pevnost Boyard...

   Vá� redakèní skøítek Nevì�hlavu
TWISTER è. 04/roèník 01 - mìsíèník kmene Ligy lesní moudrosti Nová zemì Brno (reg. è. 613, IÈO 7090 6521),
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. 4. 2001. Odpovìdný redaktor: Dagmar Petrová, redakèní rada:
Vlastimil Piff Hanu�, Hana Hanu�ová, Pavla Pavèa Maarová a redakèní skøítek Nevì�hlavu (ten hlavnì). Tiskové chyby
a omyly vyhrazeny.
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