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VÁ�NÌ NEVÁ�NÌ
Jak tak pøemý�lím nad úvodníkem (zítra má být Twister na
schùzce, poøád mi je�tì chybí Jardùv zápis z Hubertovy jízdy,
chybìjící fotku Borùfky jsem na�tìstí nafotila v pátek, kdy� jsem
chystala po Brnì hru na zítøej�í schùzku a Borùfku jsem potkala
èirou náhodou, a do toho v�eho díky Silvinì Coca Cole stávkuje
poèítaè a ne a ne vydat Je�í�kovy pøedvánoèní fotografie),
vzpomínám si na svou ne��astnou kamarádku, její� �éf (rovnì�
mùj dobrý kamarád), který je po tì�ké nehodì, chodí o berlích
a je patøiènì ne��astný, a tudí� protivný, byl pøed vánocemi
zvlá�� nepøíjemný. Do u�tvané pøedvánoèní nálady jí pøi�el od
její matky mail následujícího znìní:
Preju kapra bez kosti, nehorlavy vanocni stromek, bezedne
misy, mlcenlive deti, tolerantni partnerku/tolerantniho
partnera, srozumitelne klienty, telepaticky nadane
dodavatele, kolegy se smyslem pro humor a vzdy dobre
naladeneho sefa. Pokud jsem na neco zapomnela,
pamatujte, ze premira dobreho kazi charakter. Opravdu rust
se da jen prekonavanim rozlicneho protivenstvi... Oslavte
dustojne Silvestra a do noveho, snad stastnejsiho roku
preju bezbolestne probuzeni.
V tomto duchu pøeje
                                             pf 2002

D.
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PØEDSTAVUJEME: BORÙFKA
Vlastnì u� jsme zase pozadu. V tomto èísle pøedstavujeme Borùfku, která s námi
funguje od listopadu, a do bøeznového èísla máme rubriku Pøedstavujeme
pøedplacenou, proto�e u� od prosince se na schùzkách objevují Dana a Jana, alias
D&J...
???: Tak nejdøíve, proè se Ti øíká Bo Bo Borùfka...?
B: To bylo tak, kdysi dávno jsem chodila do oddílu Experiment pøi stanici mladých
pøírodovìdcù a ka�dý tam mìl nìjakou pøezdívku. Já mám pøíjmení Borovièková,
tak�e Borovice... ale to se jim zdálo moc dlouhé a zdrobnìlina zavání alkoholem,
ke kterému jsem nikdy zrovna blízko nemìla... a proto�e jsem nosila rada modrou
barvu, tak mi zaèali øíkat Borùvka, tenkrát je�tì s v.
???: Proè se nyní pí�e� s f?
B: Proto�e Borùvky by ka�dý nacpal do knedlíkù, jogurtu èi marmelád a já pøece
nejsem jen tak k se�rání... tak�e se li�ím od tìch lesních borùvek tou zmìnou
písmen. Taky nìkdy øíkám, �e jsem Borùfka kanadská, ty mají rohy, nosí kanady
a mají smysl pro kanadské �ertíky...
???: Jaké má� zájmy?
B: Mì toho zajímá hodnì pøes pøírodu, kde se dá dìlat cokoliv, turistiku, kolo,
horolezení, voda a vùbec cestování a s tím spojená èetba, ale nejen o cestování,
a kromì vìcí do �koly, duchovní literatura, tanec, jóga, zdravá vý�iva, keramika
a dal�í rukodìlné èinnosti.....a taky spát a jist...
???: A jaké jsou Tvé oddílové zku�enosti?
B: Mé zaèátky jsou stejnì jak s mou pøezdívkou s oddílem Experiment pøi Stanici
mladých pøírodovìdcù, kde jsme dìlali v�echno od pøírody pres hraní divadla,
poslechovky hudby, básnická tvorba - taková v�ehochu�...Pak jsem jeden rok
pomáhala kamarádce s vedením dìtí oddílu Tuláci Blansko, který byl zamìøený
hlavnì na pøírodu, zalesácké dovednosti a hry no a teï jsem v Lize.
???: Proè sis vybrala Ligu lesní moudrosti?
B: Poèátky by se daly vystopovat u� v dìtství, kdy jsem moc ráda èetla E. T. Setona
a jiné podobné kní�ky a tou�ila chodit do oddílu zamìøeného tímto smìrem....Tak
mì oslovil ve �kole vá� plakátek, kde lákáte lidi od 1 do 99 let... to je mi sympatické
a blízké, pøipomíná mi to Wericha, který øíká, �e mlád je èlovìk duchem, nezále�í
na vìku....Lákají mì v�echny èinnosti, které se v Lize dìlají, proto jsem mezi vámi...
tak na brzkou sfandrovanou.
Borùfka

P. S. Tohle samozøejmì není
Borùfèina fotka, jak si
bystøej�í z Vás jistì v�imli.
Fotka pøí�tì  - toto je upou-
távka na Lexovy vtipy, které
pøinese pøí�tí èíslo Twisteru.
Za povolení je pou�ít
dìkujeme Wakiyele a sa-
mozøejmì Lexovi.

ØEMESLA MINULOSTI I.
Za rok a pùl existence kmene jsme se je�tì pøíli�
øemeslùm nevìnovali. Absolvovali jsme lekci kováøství
a lekci ko�ikáøství a asi jste zvìdaví, do èeho se pustíme
dál. Ne� se ale vrhneme do dal�ích øemeslných
dobrodru�ství, navrhuji si udìlat trochu jasno v tom, co
který øemeslník vlastnì dìlal. Na�tìstí ne v�echna
øemesla, o kterých v tomto miniseriálu bude øeè, patøí
minulosti. Øada z nich nevymøela a nìkterá ji� takøka
vymøelá za�ívají renesanci, by� i jen jako zájmová
èinnost.
A proto�e ko�íky jsou mi zatím nejbli��í, zaènu zde.
Ono se to nezdá, ale zpracováním vìtvièek rùzného

druhu se vìnoval nikoliv jeden øemeslník, nýbr� rovnou TØI.
Asi nejznámìj�í je KO�IKÁØ. Jeho materiálem bylo hlavnì vrbové proutí a vyrábìl
z nìj ko�e, ko�íky, nù�e a o�atky.
Tentý� materiál zpracovával ale je�tì KO�INÁØ. Pracoval pøevá�nì s hrub�ím
proutím a zhotovoval z nìj ko�iny na korby vozù a místy i kusy nábytkového
charakteru. (Mimochodem, kdo jste vidìli Pána prstenu, tak na zaèátku pøijí�dí
kouzelník Gandalf s vozem s krásnou ko�inou).
Vìøte nevìøte, i výroba ko��at byla kdysi samostatným øemeslem. Zabýval se jí
KO��ATÁØ neboli KO��ÁØ. Jeho nejoblíbenìj�ím stromem byla bøíza
a z bøezových halouzek vyrábìl známá tmavá bøezová ko��átka, která na venkovì
i ve mìstì slou�ila k úklidu (a leckde slou�í dodnes, vázával je je�tì mùj dìdeèek)
a navíc se pou�ívala v lázních jako masá�ní prostøedek k lep�ímu prokrvení. Vázání
ko��átek nás èeká také, tak�e se máte na co tì�it.
Je�tì existuje jedno øemeslo, které by nìkomu svým názvem mohlo vzdálenì
pøipomenout ko�ikáøské èinnosti - je to KORBÁØ, který v�ak takøka výhradnì ze
døeva vyrábìl korby vozù. Na jeho práci pak navázal vý�e uvedený ko�ináø, kdy�
bylo tøeba vùz opatøit ko�inou. Jestli�e mìla být ko�ina nepropustná pro vodu (co�
se docela hodilo), nastoupil SMOLAØ. Tento øemeslník mìl smùlu opravdu, nikoliv
obraznì. Jeho prvoøadým úkolem bylo vylévat smolou sudy, ale obèas smolou natíral
i ko�iny a místy i ko�íky, které se po vymazání smolou docela dobøe uplatnily vedle
podstatnì tì��ích vìder, která se za døevìná ucha �patnì nosila. Místy se pojmem
SMOLAØ oznaèoval i obchodník se smolou a kolomazí. A co �e je to ta kolomaz?
Jak u� název øíká, �lo o mazadlo na kola. Vyrábìlo se z dehtu získávaného pøi
výrobì døevìného uhlí a nìjakého tuku. Mazadlo to bylo tak odolné, �e povìdomost
o nìm hned tak nezmizí, nebo� z èlovìèí kù�e se odstraòovalo tì�ko, nejlépe
bolestivým drhnutím pískem� Kolomaz samozøejmì vyrábìl KOLOMAZNÍK .
Ty z vás, kteøí by se chtìli problematikou starých øemesel zabývat podrobnìji,
odkazuji na literaturu: Janotka M., Linhart K.: Zapomenutá øemesla - vyprávìní
o lidech a vìcech, nakladatelství Svoboda, 1984 nebo od tých� autorù kniha Øemesla
na�ich pøedkù, nakladatelství Svoboda, 1987.
A pøí�tì? To se pustíme do kováøù. Je jich toti� víc, ne� by èlovìk øekl�           D.
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KOÒSKÁ BALADA S DOBRÝM KONCEM
Wakiyela

Zrovna jsem se vyskytovala na jedný farmì v Texasu. Výjimeènì veèer
nebylo ètyøicet ve stínu, tak jsme rozdìlali oheò, uvaøili kafe a jen tak klábosili.
Byli jsme dost utahaný, proto�e celý odpoledne jsme se motali kolem koní,
ale stále jsme se toho zá�itku úplnì nenaba�ili, proto�e jsme furt o nièem
jiným nemluvili.
A nejvíc jsme mluvili o Lawovým hnìdákovi, proto�e to byl opravdu zvlá�tní
kùò.
Law mu nikdy nedával sedlo, nemusel ho pobízet ani slo�itì chytat. Blesk
ho poslouchal na slovo a jakmile Lawa spatøil, mohl se pøetrhnout, aby byl
co nejrychleji u nìho. Ostatní se mu trochu smáli, �e si ho nejspí� plete
s klisnou, ale Law si na�ich pøiblblých poznámek vesmìs nev�ímal. Mo�ná
bych mìla je�tì uvést, �e Blesk nebyl �ádnej manekýn. Mìl jen jedno oko,
vobrovskou jizvu na plecích a dal�í na bøi�e. Lawovi jeho vzhled evidentnì
nevadil, snad ho mìl i o to rad�i, tak�e není divu, �e si z nìho v�ichni
utahovali a o pùvodu Bleskova image kolovala hromada fám.
Jak jsme tak sedìli u ohnì, Len u� to nevydr�el a pøímo se Lawa zeptal, a�
nám poví, kde k Bleskovi pøi�el. Law chvíli jen tak neurèitì vrèel a kouøil, ale
nakonec pøece jen zaèal.
�Jel sem tehdá ze stavby, ale náklaïák sem mìl vzadu prázdnej. Potøeboval
sem si odskoèit a kdy� sem se rozhlí�el, jako �e kam, voèi mi padly na zmì�
chlupù zamotanou do ostnatýho drátu ze starý vohrady. Mrtvej pes, napadlo
mì, ale zvìdavost mi nedala, tak sem se �el kouknout zblízka. Byl to dìsnej

pohled, to vám
teda øeknu. Zjistil
sem, �e je to
sotva tøi dny starý
høíbì s rozpá-
raným bøichem,
bez oka a s no-
hou zamotanou
do drátù. Podle
voblaku much
a taky smradu
sem èekal, �e
bude mrtvej, ale
jak na nìj pad�
mùj stín, zachvìl
se. A to víte, na

farmì sem se narodil a nechat ho
jen tak umírat, na to nemám
povahu. Utíkal sem pro kle�tì,
vysvobodil ho, hodil na náklaïák
a spìchal domù. Rovnou sme ho
zaèali o�etøovat a taky sme zavolali
veterináøovi, co se nám staral
o zbytek dobytka. Andìl strá�nìj
zrovna nespal, proto�e den pøedtím
se krávì Brelly narodilo tele, tak�e
mìla takový to mladý mlíko, co je
pro novorozence �ivotnì nezbytný.
A svìte div se, høíbì pilo jak duha.
A do týhle scény se tam objevil
veterináø, prohlídl vylezlý støeva
a prohlásil, �e na to sou zákony
a �e ho musí hned utratit. Jen�e,
zákony sou vod toho, aby se
poru�ovali, �e jo. Byl to starej kámo�
a kdy� vidìl, jak tam v�ichni smutnì
sedíme a hlavnì, jak se høíbì cpe,
zmìkl a dal nám dva dny. Dodnes
se pamatuju, jak mi tenkrát øekl: �Lawe, tenhle kùò je jedním kopytem v hrobì
a já mu nedávám �anci. Ale jestli existuje nìkdo, kdo by svedl zázrak, tak
se� to ty. Ale poèítej s tím, �e to nebude �ádná sranda.� Pak høíbì za�il, dal
mu hromadu antibiotik a �e za dva dny pøijde.
Na to, co následovalo, do smrti nezapomenu, proto�e Blesk se potil, mìl
horeèku, poøád sem ho políval vodou a taky krmil. Za chvílu sem byl pøeborník
na krmení gumovou rukavicí, to teda jo. Celý ty dva zatracený dny nebylo
jistý, jestli pøe�ije. Veterináø se bál, jestli ty støeva nejsou taky po�kozený.
To by byl konec. Asi nebyly, proto�e jak zaèaly zabírat antibiotika, horeèka
ustoupila. A kdy� doktor pøi�el, nevìøil vlastním oèím. Blesk u� se dokázal
postavit a máto�nì se kolíbal po stáji. �Vyhrál�s, Lawe,� øekl mi tenkrát,
�a Bùh ví, �e sem tomu nevìøil.� A poklepal si na bra�nu, ve který mìl ampuli
s jedem.
No, a to je tak v�echno. Stala se ze mì nefal�ovaná koòská máma a mo�ná
i nìco víc, proto�e Blesk byl prvního pùl roku hysterickej, kdy� sem se kamkoli
hnul. Dokonce sem ho musel brávat i na stavbu, proto�e jinak odmítal �rát.
Von toti� kùò doká�e být vìrnìj jako pes.�
Vìøili jsme mu. Snad to bylo i tím, �e mezitím k nám Blesk loudavým krokem
pøi�el a polo�il Lawovi hlavu do klína.
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JE�Í�EK RÁD KUØECÍ KRKY�
Asi bych mìla Je�í�ka zvá�it, abych poreferovala o jeho zdárném smìøování
k øádnému zazimování. Ale proto�e milý Je�í�ek je zvíøe neposedné, nebudu
riskovat, �e mi z váhy vyskoèí, a rad�i Vám povím o jeho posledních
lumpárnách.
Nejoblíbenìj�í èinností na�eho Je�í�ka je cupování rohu jeho doèasného

bydli�tì - kar-
tonové krabice
od pedigu. U�
pokroèil natolik,
�e by se dírou i
protáhl, kdyby -
krabice nestála
právì tímto
rohem v rohu
místnosti. Po
poctivém úsilí se
Je�í�ek probral
nìkolika vrst-
vami lepenky, a�
dorazil - ke stì-
nì. Jeden by øek,
�e to je�ka

odradí. Neodradilo. Usilovnì pokraèuje ve zvìt�ování díry. Snad vìøí, �e se
prodrápe i stìnou. Ne� k tomu dojde, doufám, �e jej ulo�íme k opo�dìnému
zimnímu spánku�
V rámci náv�tìvy veterináøe s èinèilou Barbuchou, který mìl zánìt oèka, jsme
se od veterináøe dozvìdìli, �e Je�í�ek mù�e ka�lat i proto, �e má èervy -
�krkavky. To jsou èervíci, kteøí se do za�ívacího traktu dostanou jako
mròavounká vajíèka, tam se vylíhnou a prokousávají se tìlem svého hostitele
na povrch, aby tam uvolnili do okolí svá vajíèka. Pøi prokousávání plícemi
mohou zpùsobit je�eèkùv ka�el. O tom, �e ho to musí bolet, ani nemluvì.
A tak nám hned bylo jasné, �e �krkavkám musíme obratem zatnout tipec.
Veterináø nám dal støíkaèku s mazlavou hmotou a bez jehly, abychom obsah
støíkaèky Je�í�kovi vpravily do tlamièky. Napøed jsem mìla dojem, �e to nebude
tak lehký úkol. Kdy� jsem ale do klubíèka zavinutému Je�í�kovi, le�ícímu na
zádech, chvíli �ermovala støíkaèkou kolem tlamièky, brzy se na�tval a po
støíkaèce drapsl zoubky. Ne� zjistil, �e umìlohmotová støíkaèka není k jídlu,
vytlaèila jsem mu obsah støíkaèky do tlamièky. Ani se moc nesna�il to plivat,
spolknul to celkem ochotnì, chvíli je�tì pomlaskával a nakonec se spokojenì
olízl.
Na bublinky, které Je�íèek generuje nosíkem, v�ak veterináø �ádný prostøedek
neznal. Prý do jara bude zas v poøádku� Nìco málo o tom vím, proto�e leto�ní
zimu spávám pod poøádnou peøinou a u pootevøeného okna a rýmy a chøipky

se mi zatím obloukem vyhly.
Jakmile bude Je�í�ek spávat
zase venku, urèitì ho rýma
pustí.
Kdy� jsem se Je�í�kem
pochlubila na novoroèence,
ozvala se mi øada pøátel a zná-
mých, aby se se mnou podìlili
o své zku�enosti s je�ky.
Tchýnì si vzpomnìla, jak
kdysi mìli doma je�ka Va�-
nostu, an volnì pobíhal po
bytì a pøe�il pád z druhého
patra. Jedna zákaznice mi
vysvìtlila pùvod Je�í�kovy
jizvy na nose - prý je�ci rádi
vylizují prázdné konzervy
u kontejnerù a pøitom se èasto
poøe�ou. Asi má pravdu, jak
jinak by taková jizva mohla vzniknout. A tak ná� Je�í�ek na jaøe poputuje na
zahradu, kde nejsou ani kontejnery, ani konzervy, zato ale velké ostru�ini�tì,
kde najde pøes léto útoèi�tì, a velká hromada kompostu, kam se mù�e ulo�it
k zimnímu spánku a kde jistì bude i rád lovit. Aspoò bude komu dávat
ponravy�
No, a zatímco se tady vypovídávám, mìli jsme náv�tìvu, kvùli které jsme
museli je�ka z pokoje pro hosty odstìhovat do gará�e, kde je okolo 10°C - a

on se prostì
smotal do pev-
ného klubíèka a
od té doby chrá-
pe jak døevo. Ne-
probudil se ani,
kdy� jsem ho
podkládala po-
lystyrénem, aby
na nìj od beto-
nové podlahy
nešla zima, a ba-
lila ho do Silvina
hávu, ve kterém
byla na Mikulá�e
za andìla. A tak
dal�í zprávy
snad a� na jaøe,
a� se vzbudí.  D.
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PØEDVÁNOÈNÍ RUKODÌLKY
Ideální stav pro rukodìlky je pìt dìtí, dva dospìlí, jedno téma a dost èasu. Toho se
nám témìø podaøilo dosáhnout.
První rukodìlky - nitìné obrázky - se mnou a s Borùfkou absolvovali Míša, Andy,
Dan, Terka, Markéta a Šmudla. Pøesto�e jsem nad pøedstavou této èinnosti bádala
pùl roku, pøidr�eli jsme se nakonec literatury a zaèali nejprve s obrázky na prkénku.
Záhy jsme narazili na první problém - je-li sudý poèet høebíèkù, nesmí se v prvním
kroku jít pøesnì na opaènou stranu kruhu. Je tøeba zvolit aspoò jeden høebíèek bokem,
jinak se neuzavøe kruh po celém obvodu, nýbr� opakovanì se dìlá jedna polovina.
Po prvních opravách dìti usoudily, �e zaji��ovací uzlíky jsou luxus a zaèaly motat
pavuèinu jen tak, prostým jednoduchým obtoèením nití kolem høebíèkù. I tak to �lo,
zejména kdy� se èlovìk na práci soustøedil. Jediným nedostatkem bylo, �e jsme mìli
málo barev, tak�e se nám nepodaøilo vytvoøit patøièné barevné �kály. Nicménì jsme
v�ichni odcházeli s jedním hotovým obrázkem. Pozdìji Terka referovala, jak je�tì
museli zajet koupit Danovi dal�í prkýnka, nebo� jej motání sítí znaènì zaujalo. Návod
v pøíloze 10. èísla loòského Twisteru by Vám mìl být dostateènou inspirací pro dal�í,
tentokrát ji� samostatné pokusy.
Na výrobu ozdob do vlasù dorazily Qinzy, Lenka, Sisi a Liška, z dospìlých Mirka.
Holky byly nakonec rády, �e nás nebylo víc, proto�e jinak by z tìch nejhezèích látek
zbyl na ka�dého jen kousek. Nauèily jsme se dìlat ozdobné gumièky do vlasù, stuhy
a sponky a spotøebovaly jsme na to kousek tvrdého kartonu, pár kovových základních
sponek od Tapiny a pár odstøi�kù ozdobných látek. Po prvních krocích u� holky

vymý�lely samy a jejich
fantazie se rozbìhla na
plné obrátky. Pøes mé
obavy, �e je to brzy pøe-
stane bavit, jsme kutily
skoro do ètyø.
Na poslední akci dorazili
zejména ti, kteøí nestihli
ko�íkaøení v øíjnu -
Marek, Andy, Rièi a Bo-
rùfka - a pøidala se i Mar-
kéta, která u� pracovala
zcela samostatnì. Na
náv�tìvu pøi�la i Waki.
Za veselého plkání
vznikly docela pohledné
dvou- a tøíbarevné ko�íèky. Bohu�el, na konci u� nás tlaèil èas, tak�e jsme se sna�ili
dotáhnout rozdìlanou práci, aby s ní dìti nemusely bojovat doma samy. Nestihlo se
tudí� nic nafotit, co� je docela �koda, proto�e hotové ko�íky urèitì za zvìènìní stály.
Nejvíc mì potì�ila zpráva, �e Vlaïka, maminka Markéty, Anièky a Luká�e, se do
pletení ko�íkù pustila s patriènou vervou, tak�e je opìt o jednoho zdatného ko�íkáøe
více.             D.

GRIFY A FÍGLE IV. - MAGNETICKÁ PODUŠKA
V�imnete si nìkdy, jak se nám spousty chorob a neduhù staly jaksi normální
souèástí �ivota? Doby, kdy na v�echno bylo nìjaké úèinné mazání, jako by byly
tytam. Dnes jsou na v�echno drahé a neúèinné léky. A tak se s Vámi podìlím
aspoò o to málo úèinných vìcí, které znám.
O na�em prvním léèebném prostøedku, solární lampì, jsem psala na podzim. Od
té doby zaèal podobnou lampu vyrábìt Zepter a reference o ní jsou velmi dobré
(zeptejte se napø. Wakiyely). Na�i druhou berlièku, magnetickou podu�ku, jsem
v�ak zatím nikde jinde ne� u Magnetic Healt Care s. r. o. nevidìla. Jde o malou
èernou tvrdou podu�ku, ve které se po zapnutí do elektøiny støídavì vytváøí a
vypíná magnetické pole. Tato podu�ka se pøilo�í na tu èást tìla, která zrovna
stávkuje (napø. tváø skrývající bolavý zub, bolavá záda, namo�ený, po�kozený èi
nachlazený kloub, bolavé bøí�ko nebo hrudník obsahující zahlenìné prùdu�ky a
jiné pozoruhodnosti), a nechá se po dobu 20 minut pùsobit. Výsledky se nìkdy
dostaví takøka obratem, jindy s odstupem nìkolika hodin, v nìkterých pøípadech
po nìkolika dnech èi týdnech - a nìkdy taky vùbec (tøeba pøi migrénì). Na�tìstí
takových pøípadù není mnoho, a tak mohu magnetickou podu�ku (by� není zvlá��
levná) jen doporuèit. Díky adaptéru na autobaterii pomohla i pøedloni na táboøe
doøe�it Rièiliino bolení zubù. Zájemci se mohou o adresu Magnetic Health Care
pøihlásit na adresách uvedených na poslední stranì v tirá�i.            D.
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LETEM SV ÌTEM ZE SCHÙZEK aneb
CO S BAMBULKAMI

Listopadové schùzky jsme zèásti strávili výrobou
snových kruhù/lapaèù snù. Pøesto�e jsme se na
zaèátku prosince dostali
na schùzce je�tì k sle-
peckému turnaji, byly
prosincové schùzky dál
všechny v duchu pøíprav
na vánoce. Nejprve jsme se
nauèili lepit z listù starých
kalendáøù ozdobné sáèky
na dárky a vyøádili se na
rozfoukávaných obráz-

cích, ze kterých lze udìlat zajímavé jmenovky, pak
jsme si vyzkoušeli výrobu bambulek a ozdobných
lahvièek, do kterých se navrství rùzné nudle,
lu�tìniny, semínka aj. Mimochodem, sbírání
hezkých lahvièek pokraèuje, nebo� pøí�tí rok se

vrhneme na výrobu koupelových solí a olejù a
pøi této pøíle�itosti všechny zajím avé lahvièky
zu�itkujem.
Poslední pøedvánoèní schùzka byla ji� tradiènì
schùz-kou s malou nadílkou. Do poètu nám
chybìli jen Pepa, Terka, Dan, Mirka a Borùfka.
Doufám, �e pøí�tí rok
bez problémù zvlád-
neme v�ichni i úkol
pøinést jeden ano-
nymní dáreèek, kter ý
nemá být drahý, ale

musí být slu�nì zabalený. Nicménì pod leto�ní
vánoèní miskou nebyly jen anonymní dáreèky,
nýbr� i dárky pøinesené pro konkrétní osoby. Ani
kmen nepøi�el zkrátka - dostal nový stan a lepicí
pistoli.
Pøedsilvestrovskou akci jsme nakonec odvolali,
proto�e se všechny dìti rozjeli u�ívat si zimních radovánek, tak�e bychom
slavili se ètyømi zbylými dìtmi. Pouèíme se a pøí�tì u� do prázdnin �ádnou
akci plánovat nebudeme.
Lednové schùzky jsme zaèali lu�tìním názvu tajemného zeleného nerostu
v rámci pøípravy na bøeznovou víkendovku, pustili jsme se podrobnìji do
opakování morseovky formou rùzných her a mj. i morseovkového domina a

èeká nás pøíprava na Setonùv závod. To
znamená, �e nás morseovka, uzly, mapa a jiné
u� neopustí. Na schùzku 22. 1. je nachystaná
náv�tìva výstavy o za�lé slávì samurajù
v Mìnínské bránì a malá hra po mìstì jako
pøíprava na velkou hru po mìstì, kterou chystá
na duben vynalézavý Piff…
Jen tak na okraj: dorazil ke mnì dotaz, na co
v�echno lze pou�ít bambulky. Tak tedy - na
èepice, jako pøívì�ek na klíèe èi na zip kabely,
pouzdra, bundy, jako ozdoba na konec šály (bu ï
jedna velká nebo nìkolik malých bambulek), pro
miminka na hraní (k zavì�ení nad postýlku), na
hlavièky loutek a panáèkù, na výrobu zají-mavých
ozdob na stromeèek nebo do oken - rybièek,
andílkù apod. Zamyslíte-li se trochu, jistì s Vaší
bujnou fantazií pøijdete na spousty jiných
zpùsobù vyu�ití… Pro jistotu pøikládám obrázky,
jak na výrobu bambulky, abyste mìli kam
nahlédnout, kdybyste mìli pøí�tí rok potí�e
vzpomenout si na výrobní postup.            D.
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PROGRAM DO DUBNA 2002
Zmìny programu vyhrazeny.

Do 29. 1. je tøeba podat pøihlá�ky na rok 2002 a uhradit èlenský poplatek ve vý�i
300 Kè na èlena!!!

8. - 10. 2. 2002 - Semináø o výzkumu Yettiho. Podrobnosti viz minulé
èíslo nebo na internetu na http://mujweb.cz/zabava/dnem/yetti/
yetti.htm.
23. 2. 2002 - jednodenka - pravdìpodobnì strategická hra pro star�í
v klubovnì.
22. - 24. 3. 2002 - Jarní vandr s T. O. Avalon pod vedením Vi�òáka
a Waki za nalezi�ti tuhy, malachitù, ametystù a jiných zajímavostí.
13. 4. - DNEM... - hra po Brnì pro malé i vìt�í - podrobnosti viz na
internetu na www.dnem.zde.cz a v dal�ích èíslech Twisteru.

ZÁVÌRNÍK
Taky máte dojem, �e se tento Twister ponìkud zdr�el? Ne, není to jen èekáním na
Jardùv zápis z Hubertovy jízdy (který mimochodem dodnes nepøinesl - je�tì �e je
Piff takový poctivec, �e po ka�dé akci ihned sedne a zápis napí�e). Zlí jazykové
tvrdí, �e v tom mám prsty já, ale za v�echno vlastnì mù�e - Coca Cola. Silva ji
vylila na klávesnici poèítaèe, a ten od té doby stávkuje. A co hùø, zaèíná stávkovat

i svìøený amatér. V�imli jsme si toti�, �e zatímco
na�i pøátelé a rodièe na�ich dìtí Twister ètou se
zájmem (Mirka: �Pùjèila jsem si poøadaè s mi-
nulými èísly Twisteru a celé jsem je pøeèetla!�),
nìkterí na�e kmenové dìti ho neètou vùbec. A
proto�e pøílohy Twisteru jsou a byly hlavnì pro
dìti, nemá smysl je dìlat ka�dý mìsíc, kdy� do
nich dìti ani nenahlédnou - buï z dùvodu
nedostatku èasu (jako Terka a Dan, kteøí kvùli
nedostatku èasu dokonce od ledna do kmene
pøestanou chodit) nebo prostì proto, �e je nebaví
èíst, nato� pak uèit se nìco nového. Nejlépe to
asi vystihla svého èasu Qinzy, kdy� konstatovala:
�Proè bych se to uèila, kdy� vím, kde to v pøípadì
potøeby najdu�. Má pravdu - staèí nakouknout na
internet a v�e potøebné tam bezesporu najdete.
Co dál, to se uvidí, toto èíslo v�ak vychází bez
pøílohy.       Vá� redakèní skøítek Nevì�hlavu


