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VÁ�NÌ
NEVÁ�NÌ

Jak by øek Nevì�-
hlavu, �svìøený ama-
tér to zase nezvlá-
dá...�. Odpoledne po-
slední leto�ní schùz-
ka, prosincový Twis-
ter je�tì v plenkách,
stromeèek si je�tì
vesele roste v za-
hradì a netu�í, co ho èeká, dárky po èástech v�ude a nikde...
Ale pìknì popoøádku. Poslední leto�ní èíslo Twisteru mìlo
obsáhnout v prvé øadì v�echny �resty�, které se neve�ly do
minulých èísel. To se snad podaøilo (pokud je�tì nìkde nìco
vyplave, má to smùlu, v novém roce bude dal�í Twister). Zápisù
z akcí tentokrát moc není, proto�e Jardùv zápis z Hubertovy
jízdy se - stejnì jako Jarda - v poslední dobì omlouvá pro nemoc
a zápis ze tøí pøedvánoèních rukodìlek je�tì nestihl vzniknout.
Zato se koneènì dostalo na mé milované my�i od Ondry

Suchého, které  na své místo na slunci
èekají u� pìkných pár mìsícù. Proto�e
u� není èas na hrdinství, nato� na vá�ná
témata, vyhrály my�i nad v�ím ostatním
a budou Vás provázet celým tímto èíslem
- a doufám, �e jejich pohodový duch Vás
neopustí ani v pøí�tím roce. Nevím, jak
Vy, ale od té doby, co znám kreslené
�my�í� vtipy (a jsou to øádovì desetiletí),
trvá mi velmi dlouho, ne� se odhodlám
nasadit prostøedky moderní techniky proti
svým my�ím domácím...                    D.
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ZOOTROFEJ
Zootrofej je ka�doroèní soutì�
poøádaná zoologickou zahradou je
vìt�inou na jaøe a na podzim. Teï
byla podzimní, zaèala 27. 10. v de-
vìt ráno a skonèila ve tøi
odpoledne. Zaèíná se v správní
budovì a potom se chodí po zoo
a odpovídá se na rùzné otázky.
Nìkterá zvíøata si cestou po zoo
mù�ete pohladit, napø. kozy,

králíky a morèata, kdy� si je chytíte. Na konci dostanete nìjakou cenu a potom
mù�ete jít domù. Pøitom se dobøe probìhnete a je to i zábava.                      Rièi

PØEDSTAVUJEME: MIRKA VINTEROVÁ
Dá�a mì po�ádala, abych si polo�ila nìkolik otázek, které by vám naznaèily, co
jsem vlastnì zaè. Proto�e nìco u� o mnì prozradil test na úterní schùzce, pokusím
se neopakovat.

MÉ PRVNÍ JÁ: �Nìkteøí u� jistì ví, �e se ti nechce pracovat a tak stále chodí� do
�koly. Ale co dìlá� ve volném èase?�
MÉ DRUHÉ JÁ: �Náhodou proti práci nic nemám, ale ve �kole je vìt�í zábava. Ve
volném èase nejradìj kreslím, ètu si, botanizuju (poznávám kytky) a v zimì ly�uji.
Zajímám se taky o zvíøátka a kamínky. Ve skuteènosti mì v�ak baví hodnì vìcí,
napø. cesta do podzemí, vysokohorská turistika, jízda na koni, ....
PRVNÍ JÁ: �Jenom jestli se moc nevychloubá�! Proè jsi se rozhodla pravì pro
Novou zemi?�
DRUHÉ JÁ: �Proto�e Nová zemì se zamìøuje v�estrannì a právì to mi vyhovuje.�
PRVNÍ JÁ: �Ale pøedtím jsi byla v jiném kmeni. Proè jsi z nìj ode�la?�

DRUHÉ JÁ: �Byla jsem v kmeni Oyate Woape
z Otrokovic. Z Brna to není zrovna nejblí�.
Mohla jsem jezdit jen na víkendovky a to je�tì
jen na nìkteré. Proto jsem se rozhodla vyhledat
bli�ší kmen.�
PRVNÍ JÁ: �Co od Nové zemì oèekává�?�
DRUHÉ JÁ: �Zajímavou práci, pøátelské lidi
a pøíjemné chvíle strávené mezi nimi.�
PRVNÍ JÁ: �To je fajn, ale nìco za nìco. Co
nabízí� ty?�
DRUHÉ JÁ: �Dvì ruce (celkem zruèné), dvì
oèi (i s brýlemi), jednu hlavu (s nìjakým
nápadem) a chu� hrát si, uèit se i pracovat.
Va�e (a moje) první a druhé já, dohromady celá

     Mirka

ZPRÁVY A ZPRÁVIÈKY
FOTKY
Lenka se dala sly�et, �e by její rodièe rádi pár jejích fotek
z akcí. Zatímco udìlat poøádek v loòských archivech u�
asi èas nebude, jsou fotky z pu�áku, schùzek,
jednodenních akcí a vláèkù focené digitální Svìtlu�kou
samozøejmì k dispozici, by� i pouze v digitální formì,
formát JPG (pokud se dìti nechají vyfotit - napø. Qinzy
tváøí v tváø fotoaparátu vydì�enì zalézá za nejbli��í
pøeká�ku). Chcete-li tedy soubory s fotkami svých dìtí,
staèí se ozvat - buï Vám je mohu posílat prùbì�nì e-

mailem (jedna fotka má pøibli�nì 500 kB) (snad to je�tì èasovì zvládnu) nebo
jednou za nìjakou dobu vypálit na CD (cena CD vè. vypálení 75 Kè, na jedno CD se
vejde pøibli�nì 140 fotek). Fotky z víkendovek, kterých se Svìtlu�ka nezúèastnila,
tedy zatím z Hubertovy jízdy a výhledovì i z Yettihrátek a dal�ích, je tøeba øe�it
s Piffem.

PRVNÍ ARCHEOLOGICKÉ ZKU�ENOSTI
Zaèátkem øíjna mi umøel tatínek a já stála (a dodnes stojím) pøed úkolem vyklidit jeho

dùm plný vìcí, které celý �ivot shroma�ïoval a neopra�oval. Postupnì vyvá�íme se sestrou
auta plná kelímkù od jogurtù, starých barev, sklenìných lahví, papíru, matrací prolezlých
moly a jiných pozoruhodných vìcí. Pánovi ze sbìrného støediska tuhne na rtech jeho jinak
vìèný úsmìv, kdy� vidí na�e auta vjí�dìt bránou�

V�echno zlé je k nìèemu dobré, praví lidové moudro. A tak jsme v hromadách
zapomenutých vìcí na�ly i velké hrnce na vaøení na táboøe, hezké sklenièky a vosk na
svíèky, chemikálie na výrobu koupelových solí, pìn a �umákù, látky na batikování, cín
a sklo na výrobu vitrá�í, prastarou plechovou polní láhev pro zimomøivou Wakiyelu, krabièky
na výrobu mozaikových obrázkù, staré kalendáøe na kolá�e a krabièky na dárky, krápníky
z prùstøelù Amatérské jeskynì (do výlohy klubovny), kvìtináèe na sukulentové a bylinkové
zahrádky, papíry na práci s papírma�í, spoustu papírových kartièek a prken, náøadí
a petrolejku na doplnìní kmenového inventáøe atd. atd. atd. Konce zatím nedohlédnout.
A tak proplouvám mezi radami svých pøátel, abych nechala vyklízení na nìjaké vete�nické
firmì. Pøipadám si jako archeolog, který mezi spoustou bezcenností tu najde vzácný støípek,
tam zas záhadnou kostièku, onde pak kus opracovaného pazourku - i kdy� vìt�inou jen
vyvá�í hromady hlíny a kamení�

A JE NÁS ZASE TROCHU VÍC...
Kromì Mirky, kterou pøedstavujeme v tomto èísle, se na na�ich akcích zaèala
pravidelnì (s ohledem na svùj �kolní rozvrh) objevovat i Borufka (pøedstavíme
nìkdy pøí�tì) a pøes Wakiyelu a Martinu jsme dostali kontakt na Danu a její sestru,
které se pøi�ly u� pøi�ly podívat na schùzku a na dal�í slíbily vytáhnout pár her...   D.

UZEMNÌNÍ
...�mudlo, dávej bacha, vypíchne� s tím pedigem tady nìkomu voko�
To nevadí…
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VÁNOCE S JE�Í�KEM aneb
SMRDÍ TO, MÁ TO BLECHY,

PÍCHÁ TO� CO JE TO?
�e by rù�e? Nebo �e by to byl… ne, tygr

ne. Je�ek. Pichlavá kulièka velikosti dlanì,
kterou jsem usly�ela �ustit v listí u cesty
v parku za øekou, kdy� jsem se v poslední
listopadovou nedìli veèer vracela z výprav
za poznáním. Chvíli jsme na sebe hledìli,

je�ek asi pøemý�lel, zda utéct èi neutéct, a já uva�ovala, v èem ho asi tak odnesu
domù, kdy� mi chybí fakírská prùprava. Nakonec to odskákal velký kapesník.
Je�eèek v raneèku samou hrùzou málem ani nedýchal.

Zato doma. V prvé øadì jsme dùkladnou prohlídkou zjistily, �e je�ek je chodící
ble�í rezervace, �e není zranìný a �e má jen jedno klí�tì. Jen ho holky vypustily do
velké krabice od pedigu, zaèal se mít výraznì k svìtu. Se�ral pár pi�kotù a pùlku
uvaøeného vajíèka s ovesnými vloèkami a pak se samou úlevou a zøejmì i radostí,
�e má zas jednou plné bøí�ko a je v teple, rozplácl jak dlouhý tak �iroký a v tulení
pozici usnul. Kdy� se uprostøed noci probudil, obìhl celou krabici, podlezl v�echny
v ní naskládané noviny - a kdy� cestou narazil na misku s vodou, pùlku vypil
a druhou pùlku vylil do misky s dal�í porcí vejce. S pøedními tlapkami ve vodì pak
vychytal z té záplavy zbytky vajíèka a s hlavièkou opøenou o okraj misky opìt dospal
pár ver�íkù.

Po dùkladné snídani prospal celý den. Veèer se z jeho krabice zaèaly ozývat
divné zvuky. Zpoèátku jsme myslely, �e se je�eèek tøeba zlobí. Pak jsme zaèaly
pøemý�let, �e mo�ná ka�le. Byl tak prostydlý, �e to tøeba odnesl poøádnou rýmou.

A tak jsme mu koupily
vitamíny, zásyp proti
blechám a koèièí konzervu
na mls, daly mu do krabice
pár hader na zahøátí a zvá-
�ily ho, abychom mìly
pøedstavu, zda jej lze
zkusit zazimovat nebo ne.
Vá�il celých 380 g, co� je
o dobrých 320 g ménì,
ne� by mìl mít, aby venku
úspì�nì pøe�il zimu.

Kdy� se pichlavá
kulièka veèer po celo-
denním spánku probudila,
nestaèila se divit. Mezitím
jsme ji zasypaly bílým
prá�kem proti blechám,
kterých mìl opravdu

po�ehnanì, tak�e
vypadal jako je�èí
andílek, jen vy-
táhnout køídla. Po-
stupnì ale zásyp
i mrtvé blechy se-
tøepal døív, ne� jsme
zaèaly vymýšlet,
zda se takoví je�ci
koupou nebo ne.
Kvùli podezøení na
nachlazení v�ak
oèistné radovánky
ve vodì zatím ne-
pøicházely v úvahu.

Nejvìt�í problém se projevil u� po dvou dnech jeho pobytu u nás. Je�ek toti�
smrdí. A nepomáhá ani koèièí podestýlka, ani odstranìní zbytku �rádla, kdy� u� na
nìj je�èí bøí�ko nemá dostateèné kapacity. A tak se pøes den je�ek i s krabicí stìhuje
do chladné lo�nice, kde se veèer dùkladnì vyvìtrá, a pøes noc �ramotí v obýváku,
kde se zas dùkladnì vyvìtrá ráno.

A tak máme o dùvod víc tì�it se na jaro. Do té doby snad u� je�ourka vykrmíme
natolik, aby byl sobìstaèný a mohl se pøestìhovat na zahradu a smrdìt si do sytosti
tam�      25. 11.

Ne� se pøekulil mìsíc, aby se vylíhl dal�í Twister, je�èe svìdomitì pøibralo skoro
100 g, proto�e støídavì ba�tí a spí. Kdy� spí, ozývají se z jeho krabice legraèní
zvuky, podobné skøípání dvíøek - to je�eèek zøejmì chrápe (anebo má potí�e
s dýcháním, proto�e mu od nosu jdou bublinky). Nìkteøí z vás ho navštívili po
rukodìlkách 1. 12., tak�e na fotkách jeho zvìdavý èumáèek urèitì poznají. Pùjde-
li to takhle dál, budeme ho moct je�tì koncem ledna zazimovat v zahradní místnosti.

Samozøejmì jsme mu vymý�lely i jméno, pøesto�e poøád nevíme, zda je to kluk
nebo holka. U� to skoro vypadala tak, �e mu zùstane jméno Puntík, kdy� mì napadlo,
�e od slova �je�ek� lze - ne sice podle pravidel, ale o to zajímavìji - odvodit i jméno
Je�í�ek. A tak máme doma Je�í�ka.

Nejvìt�í legrace s ním je, kdy� se vytáhne
z krabice a pustí se po kuchyòském stole. Za
pro�ité utrpení dostane pi�kotek s èajem, který
si zpravidla peèlivì do posledního drobku
vychutná. Pak provádí prùzkum pøilehlého
topení, tak�e míváme plné ruce práce, aby
nespadl se stolu. Kdy� se pøitom je�tì fotí, jeden
èlovìk to nezvládá. Zpoèátku se Je�í�ek
blýskání fotoaparátu trochu bál, ale brzo mu
otrnulo, jak ukazují pøilo�ené fotky…

     10. 12. D.



Twister 11/01            LLM Nová zemì  LLM Nová zemì   Twister 11/01

7/126/12

NÌCO MÁLO O BATOZÍCH
Na�el jsem docela pìkné obrázky, ze kterých
je dobøe vidìt, k èemu jsou v�echny ty záhadné
klièky a smyèky na batozích. Tøeba to nìkterým
z vás pomù�e nejen pøi výbìru batohu.
Bederní pás má své jméno od toho, kde
obepíná tìlo. Je to v místì horního okraje
p á n e v n í c h

kostí. To je to velké tvrdé, co máte pod kù�í na bocích.
Raète si nahmatat a zapamatujte si, �e to není nìkde
u kolen. Bederák není k tomu, aby vlál a pletl se pod nohy,
ale k tomu, aby batoh zbyteènì neotlaèoval ramena
a nenamáhal páteø. Mezi batohem a bederákem bývají je�tì
stabilizaèní pásky. Ty jsou k tomu, aby se batoh nekinklal
a je dobré je mít dota�ené. Obzvlá�� v nároènìj�ím terénu.
Popruhy pøidr�ují batoh na majiteli a svému úèelu slou�í
jedinì tehdy, kdy� jsou pøimìøenì dota�ené. U moderních

batohù se dá míra
dota�ení mìnit za pochodu. Dá se nastavit i vzdálenost
popruhù od bederáku. Délka zad se tomu øíká a na-
stavuje se to podle vý�ky postavy. Popruhy bývají
vybaveny je�tì hrudním páskem, který nejen �e umo�ní
trochu odlehèit ramenùm, ale taky batoh stabilizuje.
Vøele doporuèuju to v�echno pou�ívat a pøi prodírání

se rozlièným chro�tím je�tì navíc ve
svahu si batoh dotáhnout. Výjimkou
jsou nad jen lavinové svahy
a zvlá�� nebezpeèné úseky, kde se
doporuèuje mít bederák a hrudní
pásek povolený (pokud na nich
nejsou rychlospojky, co� obvykle u�
na batozích jsou).
Dotahovací pásky jsou dal�í
pomùcka slou�ící ke stabilizaci

batohu a zmen�ení namáhání zej-
ména krèní páteøe. Obrázek øekne víc
ne� mnoho slov.
Výztuhy zad se dají dost èasto vyndat
a v pøípadì potøeby dotvarovat podle
tvaru zad. Vìt�inou to není tøeba, ale
je dobré o této mo�nosti vìdìt, nìkdy
to zvý�í pocit osobního pohodlí.
Pøi výbìru batohu se nestyïte obejít
si klidnì i nìkolik obchodù a otravovat

prodavaèe. Konec
koncù jsou tam pro
vás a jsou za to pla-
cení. Bì�nì by vám
mìl staèit batoh
o objemu asi 40-45
litrù. �edesátka je
maximum pro
star�í z vás, cokoli
vìt�ího je tak
akorát na to, aby se

to naplnilo tì�kým haraburdím. Rozhodnì by to mìl být
dvoukomorák a to takový, aby se do spodníkomory pohodlnì

ve�el spacák, pøípadnì
je�tì trocha náhradního
prádla. U�etøíte si práci pøi balení v terénu, kdy� kvùli
spacáku nebudete muset vyházet celý batoh. Rozhodnì si
pøi koupi batoh vyzkou�ejte a to nejlépe tak, �e si ho necháte
naplnit aspoò nafukovacím vakem. Ve slu�ných prodejnách
ho mají. Naplnìný batoh by mìl konèit nìkde tam, kde se
zaèíná vy�pulovat zadek. Pokud se nedá tímto zpùsobem
dotáhnout, poohlédnìte se po jiném. Rozhodnì je lep�í, kdy�
plný batoh pøesahuje pøes hlavu, ne� kdy� plandá nìkde
u kolen.
Co a kam do batohu, je do znaèné

míry otázkou osobního zvyku ka�dého. Rozhodnì ale takové ty tì�ké
vìci, jako konzervy, vaøiè, e�us, voda atd. nepatøí do spodní komory.
Mìly by být nìkde v pùlce batohu, co nejblí�e zádùm. Nejde-li to
jinak, tak radìji vý� ne� ní�. Míò se nadøete. Mírnì nestabilní batoh s
vy��ím tì�i�tìm udr�ujete ve správné poloze vìt�ím mno�stvím svalù, ne� batoh s tì�i�tìm
pøíli� nízko, který táhnou jen bøi�ní svaly.
Velice u�iteènou èástí batohu jsou kapsy. Vnitøní kapsa ve víku je na v terénu nepotøebné

cennosti, jako jsou doklady, peníze, klíèe od bytu,
exponované filmy atd. Do v�ech ostatních by se mìlo dát
naskládat v�e, co pro daný den budete potøebovat, abyste
batoh nemuseli vybalovat po cestì kvùli ka�dé vymìnìné
fusekli, náplasti, svaèinì, plavkám, propisce, no�i, ... Ideálnì
sbalený batoh vlastnì není nutno celý vybalit ani bìhem
nìkolika denního putování (potøebnosti jsou v kapsách,
spacák a vìci na pøevleèení v dolní komoøe, karimatka
a igelit nìkde zvenèí na nìjakém úchytu, pro dal�í vìci na
obleèení a podobnì se dostanete veèer skrz spodní kapsu,
jídlo a vaøení jsou nìkde nahoøe, hromada serepetièek
v kapsách kdykoli k dispozici, svetr, voda, bunda a plá�tìnka
tìsnì pod víkem a jídlo na celý den se v�dycky ráno pøesune
do nìkteré z kapes).
Zájemce o vìt�í mno�ství informací týkajících se nejen
batohù, ale prakticky ve�kerého vybavení pro pobyt v pøírodì
odkazuju na star�í èísla Twisterù.
S pou�itím materiálù firmy Alpinus pøipravil Piff
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PROÈ SE DIVIL
HEJKAL U PEKÁRNY

Nejspí� proto, �e mu nìkdo
fu�oval do øemesla a neodbornì
dìlal kravál v revíru. Ale po-
poøádku. Kdy� jsem pøipravoval
noèní pøesun jako zaèátek leto�ní
Hubertovy jízdy tentokrát nazvané
jako Výprava ne doznáma, mìl
jsem chvílemi docela obavy, jestli
v�ichni zvládnete deset kiláskù
s ba�ohama a je�tì k tomu v noci.

Nakonec to v�echno dopadlo jinak. Ve snaze co nejrychleji dojít k chatì a pak se
vrátit pro zmírající totálnì ztrhané poutníky, jsem to byl já, kdo trochu zakufroval
a rozcestí pøed jeskyní Pekárna, ve které jsem mìl nechat poslední zprávu, jsem
prostì minul. Kdy� jsem se vracel, zjistil jsem, �e, proto�e jste mi v patách, u�
nemám �anci naaran�ovat keramickou lebku a hromádku kostí, které jsem celou
dobu nesl. Nezbylo mi tedy, ne� se zaèít improvizovat a udìlat z Jirky náhodného
poutníka, kostièky naskládat na cestu a sám si hrát na stra�idlo. Jirka, Pavèa
a Kamila, kteøí celou akci jistili zezadu, mi pak do vysílaèky øíkali, �e jste byli nìco
jako �í�nivý èáry s batohama a �e vám málem nestaèili. Jste prostì lep�í, ne� se
obèas tváøíte. Toté� se potvrdilo i pøi zpáteèní cestì.
No a co k leto�ní Hubertovì jízdì dodat dal�ího? Posuïte sami, jestli se vám líbila
nebo ne. Za sebe mù�u øíct jenom to, �e dìlat pro nìkteré z vás velebno, báchorkovo
a tajemno je jako uèit �neka rokenrol. Budu se holt muset líp nauèit vykládat pohádky.
Taky se asi budu muset vypravit nìkam do arabských zemí, abych se nauèil
smlouvat. Nezbývá mi toti�, ne� nìkteré z vás porazit jejich vlastními zbranìmi,
jestli�e nechci pou�ívat hrubé násilí nebo si zbyteènì nièit hlasivky.
Pøíjemnì jste mne pøekvapili pøi vytváøení staveb k uctìní duchù a bo�stev, u kterého
jste vydr�eli déle, ne� jsem èekal a taky pøi sypání mandaly, kdy jste dokázali nejen
to, �e si ka�dý vytvoøil aspoò kousek ornamentu, ale dokonce to celé probìhlo
docela v klidu a pohodì i pøes to, �e bylo málo místa a museli jsme se støídat.
Je docela �koda, �e jsme kvùli pøíli� dlouhému nedìlnímu úklidu chaty nestihli
poøádnì nedìlní hrátky, tak�e hrkátka a papírové
koule zùstaly nevyu�ité. Tøeba pøí�tì. Ono je toho
vùbec je�tì docela dost, co se musíme nauèit. Tøeba
domluvit se, kdy a kde na sebe na trase poèkáme a
podobnì.
Jo a taky musím pochválit v�echny, kteøí se podíleli
na pøípravì jídla, a� u� to byly pomazánky nebo teplá
veèeøe. Díky patøí i Zbyòkovi, který nám pùjèil chatu,
Tomá�ovi za zvládnutí role kurýra, Kamile za pomoc
pøi doruèení potravin a ji�tìní a taky Jirkovi a Pavèe
za zákulisní a technickou podporu.             Piff

FÍGLE A GRIFY III.
Smetana do kafe
Jestli máte dojem, �e o smetanì do kávy u� Vám nikdo nemù�e øíct nic, co byste
nevìdìli, klidnì obra�te list a ètìte nìco jiného. Experimentální povahy mezi ètenáøi
v�ak vyzývám k tomu, aby si opatøili pytlík prá�kové smetany do kávy a neváhali ji
pøidávat do èehokoliv, co zrovna vaøí. Má to být polívka? Neznám �ádnou, které by
prá�ková smetana do kávy nedokázala pomoct na vyšší úroveò. Pomazánky?
Smetana do kávy je zárukou úspìchu, nepøidáte-li navíc nìco výraznì nejedlého.
Bramborová ka�e? Se smetanou do kafe se Vám rodina rad�i pøejí k prasknutí, ne�
by nechala zbýt by� i jen drobeèek. Omáèka? Nebudu plýtvat slovy, prostì to zkuste.
Palaèinky? Rozmíchejte se smetanou do kávy
marmeládu, pøidejte ji do tìsta. Uvaøte se
smetanou do kávy pudink, pou�ijte ji na nastavení
jakéhokoliv krému. A takto bych se dalo v tomto
výètu pokraèovat. Kromì toho s její pomocí
výraznì zlep�íte vìt�inu tzv. “instantních�
pokrmù, a� ji� instantních polévek nebo tìstovin
s rùznými omáèkami.
Samozøejmì je zbyteèné smetanu do kávy cpát
napø. do vody, v ní� vaøíte vejce, nebo do
instantního èaje s citrónem, zavináèù, utopencù
a do uzené makrely. Pár dal�ích podobných
pøíkladù by se jistì je�tì na�lo.
Chcete pøíklad, nevìøící Tomá�ové? Máte ho mít.

�Dobrý zvìøinec” se smetanou do kávy
Základem mù�e být buï instantní �Kuøe na paprice” od Maggi
nebo jakýkoliv jiný podobný komerèní elaborát. Uvaøte dle
návodu, hned zkraje pøidejte tolik tìstovin (tøeba vrtulí), kolik je
jich tøeba pro nakrmení v�ech hladových krkù. Po dovaøení zøeïte hotový pokrm horkou vodou, pøisypte
smetanu do kávy a potøebné mno�ství hotové jíšky, v pøípadì potøeby dosolte nebo podpoøte slepièí kostkou
a krátce povaøte. Gurmáni mohou sáhnout i po nastrouhaném Eidamu a vmíchat jej do tìstovin.
Mezitím na pánvi osmahnìte nakrájenou cibulku a na koleèka nakrájené zbylé párky nebo toèený salám
nebo zbytky mìkkého salámu (lze pou�ít i potapìèe s šunkovou pøíchutí, projde-li Vám to).
Na talíøi pak pøelijte l�íci orestované uzeniny s cibulkou hotovými tìstovinami s omáèkou.
Je-li Vám líto penìz na tyto prefabrikované jedy nebo nechcete-li z jakýchkoliv dùvodù podporovat prohnilý
kapitalismus, uvaøte tìstoviny ve vodì se slepièí kostkou. Osmahnutou cibuli s uzeninou zasypte na pánvi
sladkou paprikou, rychle promíchejte a zalijte vodou slitou z tìstovin. Pøidejte podle chuti sùl, slepièí kostku,
smetanu do kávy, jí�ku, koøení dle vlastní fantazie, pro labu�níky tøeba i tavený sýr èi vý�e zmínìný
Eidam. Nakonec takto vzniklou omáèkou pøelijte tìstoviny na talíøi.
Zamìníte-li slepièí kostku za kostku houbového vývaru a papriku za houbový prá�ek (nebo výchozí
komerèní produkt), vznikne jemná houbová omáèka. Opominete-li papriku a pøidáte-li sýr (tøeba i Nivu
nebo tvarù�ky), vznikne sýrová omáèka odpovídající nuance. Pou�ijete-li místo papriky rajèatový protlak
nebo keèup, vznikne osobitá odrùda rajské omáèky. Ostatnì, fantazii se meze nekladou, tak�e
experimentujte sami. Brzy zjistíte, �e kromì smetany do kávy lze zamìnit prakticky cokoliv - tìstoviny za
rý�i èi brambory, vodu za mléko nebo èervený èaj rooibos, sùl za polévkové kostky atd. viz vý�e. Urèitì
dojdete jako my k závìru, �e by se vý�e uvedený recept mìl spí�e jmenovat “variace na smetanovou
omáèku”… D.
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SEMINÁØ O VÝZKUMU YETTIHO
Akce poøádaná spoleènì s turistickým oddílem z Rosic, pozváni jsou dále PTO Vlci
a ZS PCV

Kdy: 8. � 10. 2. 2002
Kde: Èachnov
Co za to: 150,- Kè (jízdné, chata, jídlo kromì standardní sestavy)
Sraz pøedbì�nì v pátek 8. 2. 2002 v 15:30 na hlavním nádra�í (odjezd cca
15:40), návrat v nedìli 10. 2. 2002 v 16:30 tamté�

Úèast na této akci nebo loòském zimním táboøení v �umicích bude jako�to dùkaz
schopnosti poradit si se zimou, vlhkem a jinými nesnázemi jednou z podmínek
úèasti na pøedprázdninové výpravì, která bude pravdìpodobnì horo, vodo nebo
speleo, podle toho, co se podaøí zajistit.

Co se bude dìlat:
Pøevá�nì se budeme vìnovat rùzným snì�ným aktivitám a zvlá�tì potom
se budeme vìnovat rekonstrukci �ivota Yettiho v podmínkách støední Evropy.
Podle poèasí a snìhových podmínek se mo�ná vydáme na prùzkumnou
výpravu a vyzkou�íme si nìkteré zimní tábornické a záchranáøské
dovednosti. S plnou zátì�í nachodíme celkem asi 10 km nepøíli� nároèným
terénem, kolik toho nachodíme a nabìháme s malou zátì�í nebo bez zátì�e,
to nedovedu odhadnout.

Proto�e na této akci nebudeme sami a nìkteré vìci bude nutno domlouvat s urèitým
èasovým pøedstihem a je�tì pøed akcí samou bude potøeba zaplatit a nakoupit
nemálo vìcí (kvùli pomìrnì brzkému odjezdu vèetnì jízdenek), musím pøistoupit
k nìkterým nepopulárním organizaèním opatøením:

- Uzávìrka pøihlá�ek (pøihlá�ený = zaplacený) bude na schùzce v úterý
29. 1. 2002. Tady se taky dozvíte, co s sebou a domluvíme si dal�í podrobnosti.

- Fasování potravin a potøebného materiálu bude na schùzce 5. 2. 2002
- Storno:
Pøi odøeknutí úèasti do konce schùzky 5. 2. 2002 propadne ve prospìch kmenové
kasy 75,- Kè (pøibli�nì èástka zbyteènì vydaná za potraviny), pøi pozdìj�ím odøeknutí
úèasti nebo nedostavení se na sraz propadne celá èástka (peníze zbyteènì
vynalo�ené za jízdenku a chatu). Za zcela samozøejmé pova�uji to, �e ti, kdo�
nepojedou, zaøídí, aby se na sraz vèas dostal aspoò nafasovaný materiál.
Samozøejmì storno neplatí v pøípadì nemoci. Abychom se nedohadovali, tak nemoc
je cokoli, co omlouvá ze �koly a skonèí to nejpozdìji 28. 1. 2002 (hnát nìkoho po
nemoci na sníh je hloupost) nebo to propukne v pondìlí 11. 2. 2002 (choroba se
mù�e zaèít projevovat u� v pátek a mù�e být dùvodem k neúèasti). Není nic
jednodu��ího ne� ukázat stejný kus papíru, který pøedkládáte ve �kole.

Bli��í info: vh.piff@atlas.cz pøi tro�e �tìstí pøes den 05/41 613 305, veèer 05/
48 22 13 94 (na obou èíslech visí aspoò záznamníky)           Piff

HORSKÁ
ZMRZLINA

Ingredience:
Snìhové pole, kalorický prá�ek.

Pøíprava kalorického prá�ku:
Na zaèátku sezóny vezmi
su�ené mléko, granulované
kakao, granulovaný èi prá�kový
mléèný borùvkový, jahodový èi
jiný nápoj, Malkao, Bikavu a jiné
podobné dobroty dle okam�ité
nabídky obchodù. V�e peèlivì zamíchej a napìchuj do lehké nádoby o velikosti,
kterou pova�uje� za pøimìøenou. Na svých putováních pou�ívej tuto smìs v podobì

øídké ka�ièky, hustého nápoje nebo
ochucovadla vloèek a prùbì�nì ji doplòuj
tím, co zrovna se�ene�. Po ka�dém
doplnìní peèlivì zamíchej.
Ve vìt�í skupinì lidí (5 a více) lze proces
chu�ového vyladìní podstatnì urychlit
dùkladnou probírkou zásob v�ech
pøítomných.

Pøíprava zmrzliny
Putuj nejménì tøi dny v letním vedru
nìjakým opu�tìným pohoøím, které je
dostateènì vysoké na to, aby se nìkde

pod vrcholy udr�elo alespoò jedno snìhové pole. Kdy� k nìmu doputuje�, odhrabej
hrníèkem èi jinou nádobou vrchní
vrstvu a ná-dobu naplò do dvou
tøetin èistým firnem. Pøisyp
pøimìøenì podle chuti kalorickou
bombu a zamíchej. Pomalu a témìø
nábo�nì pojídej s výrazem vrcholné
spokojenosti a naprostého smíøení
se svìtem.
Tento recept je mo�no uplatnit také
v zalednìných prostorách jes-
kynních systémù. Pøíli�ná blízkost
civilizace a velká hotovost v kapse
naopak omezuje fungování tohoto
receptu zejména v oblastech napa-
dených turistickým prùmyslem.

           Piff
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DALŠÍ PROGRAMDALŠÍ PROGRAMDALŠÍ PROGRAMDALŠÍ PROGRAMDALŠÍ PROGRAM
Zmìny programu vyhrazeny.

28. 12.* - pøedsilvestrovská
akce s oslavou Silvestra - vej�lap do
okolí Brna, odpoledne oslava v
klubovnì vèetnì tradièního
hádankového turnaje - s sebou
nápady na rùzné hry, 50 Kè
* objednán je sníh na rùzné soutì�e a hrátky, av�ak
vzhledem k pøetrvávajícímu socialismu v horních
vrstvách atmosféry se dodávka mù�e ponìkud
opozdit...

??. 1. 02 - jednodenka - výprava na horolezeckou stìnu a do bazénu do Kuøimi - termín
bude potvrzen teprve na základì domluvy.
8. - 10. 2. 02 - Semináø o výzkumu Yettiho - podrobnosti viz str. 11.

CO NÁS ÈEKÁ...
Oblíbené téma koncem roku, �e? Být politikem, budu Vám slibovat hory doly,
zejména tìch pøíjemnìj�ích aspektù �ivota jako je sní�ení daní, víc výdajù na
vzdìlání a zdravotnictví atd. atd. atd...
Nejsem politik a nikdy jím nebudu. Èeká nás nároèný rok. Bìhem léta konèí nájem
klubovny a my se budeme stìhovat k nám domù, do pøízemí. Místa je tu daleko
ménì, je tøeba ho vytvoøit a pak klubovnu vyklidit, pøestìhovat a uklidit.
S penìzi na tom taky nejsme nejlépe. Dotace za jarní akce od Ligy je�tì nedorazily
a vzhledem k prodlení je otázka, zda vùbec dorazí. Pomùcky na akce jsou stále
dra��í a - odpus�te mi trochu kritiky, ale nedá se poøád jen chválit - my máme poøád
tendence plýtvat (dobøe, pøíklady: na schùzce leccos zaènete a pøí�tì prostì
nejpøijdete, tak�e se zbyteènì rozstøíhala tøeba
jelenice na nìkolik lapaèù snù; Va�e úèast na
akcích je v�dy ve hvìzdách, tak�e se odhadem
musí nakoupit víc, aby na akci nevznikly
problémy - a stejnì vás pøijde míò, tak�e leccos
zbude; s materiálem zacházíme nìkdy dost
velkoryse - napø. plést po skonèení práce na
ko�íku z drahého pedigu mrskaèku a pak ji
nedodìlat a zahodit je mírnì øeèeno zbyteèné).
Z dotací od mìstské èásti jsme sice koupili
tropika a jeden stan, je to ale kapka v moøi proti
tomu, co v�echno by bylo potøeba...
Pesimismus stranou, a jdem s tím zkusit nìco
konstruktivnì, optimisticky a pozitivnì udìlat,
co Vy na to?          D.


