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DEMENTI
Tak je Twister koneènì hotový, zbývá jen úvodník a závìrník. Pøes
rameno mi nakukuje �mudla, pohor�uje se, co �e pletu  do Twisteru
dementy a jaksi nechápe, proè se lámu smíchy a obratem dìlím
o svùj dùvod k smíchu telefonicky s Waki.
DEMENTI je �odvolání chybné informace� (ète se s �ty� na konci,
prosím, na rozdíl od vý�e zmínìných dementù). Tak tedy
- v prvé øadì je tøeba dementovat informaci z minulého èísla, �e
toti� Silva polila klávesnici redakèního poèítaèe Coca colou. Není
to pravda - polila ji Pepsi Colou. Tímto se omlouváme firmì Coca
cola, jestli�e jsme snad v nìkom vzbudili dojem, �e Coca cola
likviduje klávesnicové kontakty.
Dal�ím námìtem k DEMENTI mù�e být následující mail, který dorazil
18. února:
„Rád bych vás upozornil na jistou zajímavou anomálii, která probehne
zítra.
Pokud jste si nevsimli, tak 20. února tohoto roku od 20:02:00 vecer
bude celých 60 sekund cas visuálne v dokonalé symetrii. Pro názornost:
bude 20.02.2002 20:02, coz se naposledy stalo 10. ledna roku 1001 v

10:01 dopoledne. A protoze standartní
cas má jen 23:59 hodin, k zádné dalsí
takové anomálii uz nikdy, pokud se
nezmení pocítání casu, NEDOJDE.“
Tak tedy: je tøeba dementovat, �e by
naposledy do�lo k 20:02 hodinì
v datu 20.02.2000 pøesnì 10. ledna
roku 1001 v 10:01 dopoledne. Tehdy
opravdu bylo 10. 01. 1001, 10:01,
nikoliv 20. 02. 2002, 20:02.
A nezoufejme - takových okam�ikù
bylo v minulosti více: 01:10 h k datu
01. 10.  0110 a 11:11 dne 11.11.1111.
A je�tì aspoò jeden bude - toti� 21.
12. 2112 21:12 h. I kdy� u� asi bez
nás...                                            D.
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Ano, máte pravdu, poøád Vám je�tì dlu�ím fotku Borùfky. Nebudete tomu vìøit, ale
fotku nìkam zatratil ná� miláèek Nevì�hlavu.
Kdo taky jiný, �e... Musíte vydr�et, a� vyfotíme
znovu. Do dne�ního pokraèování rubriky se fotka
výjimeènì na�la. A mo�ná pomù�e v orientaci
tìm, kterým se Dana a Jana pletou. Nevì�hlavu
pøilo�il z Lexových vtipù vtip se strá�ným
andìlem pro pøípad realizace Janiných plánù -
tøeba se andílek bude hodit i pro  ten plánovaný
seskok s padákem, kdy� u� se zahazuje s opilci.
Pokud vím,  vtip se sardinkami �ádnou hlub�í
souvislost s tímto èlánkem nemá, jen vyu�ívá
volného místa na stránce...                                        D.

PØEDSTA-
VUJEME:

JANA
Kdy� mì Dá�a po�ádala, abych se do pøí�tího
Twisteru pøedstavila, nav�tívila jsem svou
kamarádku Danu, kterou nìkteøí z vás znají
z lezení, a vznikl z toho následující rozhovor:
??? Je Liga tvùj 1. oddíl a proè sis ho vybrala?
Já: Ligu jsem si vybrala z nìkolika málo nabídek
poté, co takøka zkrachoval mùj bývalý skautský
oddíl, kde jsem coby dítì a pozdìji coby dospìlá
fungovala 8  let. To hlavnì proto, �e asi nejvíce
navazuje na èinnosti, na které jsem byla zvyklá.
Tím myslím hlavnì práci s dìckama a pøírodu.
??? Pøíroda je tedy tvùj koníèek?
Já: To ano, dá se øíci, �e hlavní. Mám ráda jak
horolezení, tak vysokohorskou i normální turistiku,

láká mì voda a jednou bych si chtìla skoèit
z letadla � teda s padákem a pokud mo�no
pøe�ít.
??? Nìjaké dal�í zájmy?
Já: Já dìlám ráda hodnì vìcí. Ráda zpívám
a hraju na kytaru, maluju,  batikuju a dìlám
keramiku, taky ráda sportuju, hlavnì ráda
bìhám a hraju volejbal. Taky ráda ètu, tøeba
historické romány, poslouchám Kameloty,
Klíèe, Beatles a Cranberries, ráda tancuju,
nemám �ádný zvlá�tní odpor ke stavební
prù-myslovce, kterou studuji, baví mì
architektura, ale nejrad�i ze v�eho spím.
??? Má� nìjakou pøezdívku?
Já: Mìla jsem, ale to u� dávno neplatí, tak�e
teï���        Jana

POHLED SHORA
si vyzkou�eli ti, kteøí v sobotu 17. 1. 2000

�li s námi lozit na cviènou stìnu. Se�lo se nás pouhých jedenáct vèetnì Dany, která
pøi�la pomoct jako instruktorka. To bylo na jedné stranì pøíjemné, proto�e jsme se
na pomìrnì malé stìnì v lí�eòském Saleziánském støedisku vzájemnì nepletli
a mìli jsme mo�nost vymìøené dvì hodiny naplno vyu�ít. Mìlo to ale i své stinné
stránky. Nemohli jsme si toti� dovolit zaplatit pronájem tìlocvièny na del�í dobu
a taky nás bylo pøíli� málo na to, abychom se rozdìlili na dvì skupiny a tøeba si
je�tì nìco zahráli. Mo�ná docela �koda. Celkem chvályhodné od Silvy, Lenky
a Qinzy bylo to, �e kdy� u� jim po víc ne� hodinì docela intenzivních lezeckých
pokusù ode�ly prsty, dokázaly si samy najít zábavu a vìnovaly se støílení ko�ù.
Nìkteøí z tìch, kteøí pøi�li, si poprvé v �ivotì zkusili vylézt nìkam k vý�inám a taky
si na vlastní kù�i vyzkou�eli, �e to není jen tak. Nìkteøí z pokroèilej�ích lezcù to
zase zkou�eli na pøevisu a kromì horního ji�tìní si mìli mo�nost vyzkou�et i lezení
mírného pøevisu s postupným spodním ji�tìním na cestì vycvakané expreskami.
Na závìr je�tì podìkování Danì, která se
svého instruktorského úkolu zhostila, dle mého
názoru, velice dobøe a informace pro ty, kteøí
projevili zájem jít si obèas zalozit. Není problém
se èas od èasu domluvit a zajít si v bì�ných
otevíracích hodinách na nìkterou z brnìnských
stìn. A� se oteplí, mù�eme tøeba taky zkusit
zajet na kole do Kuøimi. O co nepøíjemnìj�í je
ten stoupák z Bystrce nahoru, o to pøíjemnìj�í
je pak svezení zpátky. Mohla by to být docela
pøíjemná rozcvièka na nìkteré odpoledne a�
podveèer.                Piff

HUBERTOVA JIZDA
Sesli jsme se v klubovne,potom prisel poslicek a dal nam 1 pulku studentske pecete
a 1 pulku voskove pecete,a vzkaz.Ve vzkazu bylo napsano ze mame jit na starou
osadu.Tak jsme tam sli.Cekal tam dalsi poslice,odni jsme dostali jidlo a dalsi vzkaz
ze mame jet do marianskeho udoli.Odtamma jsme sli pesky 10km do
Ochozu.Poceste jsme hledali papirky kam mame jit.Pak  zanama sel Piff s louci v
ruce.Dosli jsme do chaty,sli jsme spat.Druhy den jsme hrali hry,staveli vlese
domecky,ja s Markem jsme robyli bufetacke bareli.jedli jedli jsme piffovi dobrutky.Treti
den jsme sli stejnou cestou spet .
Omlou vam se vsem za spozdeni zapisu        Jarek (nepro�lo jazykovou úpravou)
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VA�ÁK A HØEBEN
Tohle je pro mì typický, zhodnotili kluci. Kdy�
v pracovní sobotu chrápeme za humanama,
táhnem s sebou hrdì osadní vlajku. Ale kdy�
jedeme pøes pùl republiky na potlach, kdo nechá
vlajku doma? �erif, na�e slunéèko jasné! U�
to vypadalo hrozivì, ale pak amplión vychrchlal,
�e ná� expres má pùl hodiny sekeru. Osada se
na mì mlèky podívala. Tak jsem shodil bágl a
�racák a vyrazil.
To zpo�dìní muselo bejt aspoò o pìt minut
dohnaný, proto�e jsem naklusal na perón, kdy�
u� v�echny dveøe byly zabouchnutý, taktak
jsem staèil naskoèit do posledních. Sotva jsme
se vykodrcali, vyrazila mi na èele jinovatka.
Do�lo mi toti�, �e ty blázni mo�ná stojí na
nádra�í a vìrnì oèekávají svýho �erifa,
stateènýho zachránce osadní vlajky. Tak se
probíjím vagónama a modlím se, abych na�el
kluky døív, ne� prùvodèí najde mì. Mùj lístek
má pochopitelnì Regy, osadní zmocnìnec pro
styk se �elezným oøem. Leda tu vlajku, co mám
za ko�ilí, bych moh nabídnout k  rocviknutí. Ale
vona je ko�ená.

No to sem moh èekat. V pùlce vlaku je prùchod zamèenej.
Sedí tam na chodbièce kluk v kostkovaný ko�ili � a hele, pod zadkem má rulièku
celty. �Ahoj,� povídám, �hele, nev�im sis náhodou, jestli v Táboøe nenastupovali
òáký vandráci?�
Prohlíd si mì a uznal za hodna odpovìdi. �V�im. Nenastupovali. Akorát pár tùristù.�
No nazdar. Dal�í vlak jede a� k pùlnoci, tak�e to znamená e�tì ke v�emu prodrkotat
noc nìkde na nádra�í, proto�e cestu zná jenom Pi�la. Na srpen je teda dost zima.
A va�ák plus èistý svìdomí není zas tak kór výhøevná kombinace.
Odevzdanej do spárù osudu sem se posadil a opøel záda vo umyvárku. Z nedostatku
jinýho záchytnýho bodu sem povìsil voèi na svýho spoleèníka. Mìl ohromný bílý
sobrero, úplnì èistý, co� tvoøilo pøíjemnej kontrast k rozpadávajícím se poèmáranejm
d�ínám. Na krku puntíkatej �átek a cípy staèený vr�kem z krabièky od sirek. Tohle
dùmyslný zaøízení doplòovala je�tì zasunutá vidlièka, taková ta hliníková
s vyra�enou dírkou, jak bejvaj v nádra�ních hospodách. Ènìla zubama vzhùru a já
se nemoh zbavit pøedstavy, jak si ji zapíchne co chvíli do krku. Bylo to zøejmì
výstra�ný opatøení, aby snad nesklonil hlavu pod jhem pøezírání ze strany civilního
obyvatelstva. Zeptal jsem se, na co to má.
�To tak nosej vandráci,� znìla vyèerpávající odpovìï.
�A jo,� povídám a chvilku pøemej�lím. �A co e�tì nosej vandráci?�
�Nic zbyteènýho,� pouèuje mì. �Svetr je pro masòáky. Spacák nosej tùristi!�

Svitla mì nadìje. �Jako ty, co nastupovali v Táboøe?� ptám se opatrnì.
�Jo,� pøikejvlo bílý sombrero. �Ty teda vypadali! Jeden mìl takovej pøí�ernej èervenej
ranec�� Jo, to by moh bejt Samùv povìstnej Èervánek. �Vostatní teda mìli uzdy,
ale urèitì v nich mìli spacáky!� dodal kluk, vytáh startku a zapálil si. Mimodìk sem
za�mátral v kapse, ale nebylo tam nic ne� høeben, kterej mi cestou na nádra�í
vypad ze �racáku.
�A s èím teda podle tebe jezdìj vandráci?� ptám se, abych zapla�il chu� na cigaretu.
�Správnej vandrák jezdí jenom s celtou a no�em,� hlásá nesmlouvavì mùj
spolujezdec a non�alantnì �ukne na dýku bez pochvy, èouhající mu z kanady.
�Fakt? A s èím jezdí� v zimì?�
�V zimì nejezdím,� odpovídá rezolutnì, jako by mým dotazem mìl bejt uvedenej
v poku�ení.
�Pf, tak takhle bych v �ivotì nejel,� povídám opovr�livì a ne� se vzor správnýho
vandráka staèí zatváøit povznesenì, pokraèuju: �S celtou a no�em! A kredenc s sebou
nebere�, náhodou?� Chlapec zam�iká, napadenej zákeønì zezadu. �To my, vandráci
z Tábora, jezdíme akorát s va�ákem a høebenem,� povytáhnu doliènej pøedmìt
le�érnì z kapsy. �A v zimì s provázkem,� plácnu e�tì a natáhnu ruku
s nesmlouvavým gestem. Poslu�nì mi podá cigaretu. �A na co ten provázek?�
vydechne s neskrejvaným obdivem.
�Na spaní, né,� ucedím a nechápavýmu pohledu objasòuju: �Zatluèe� si do zemì
kùl a pøivá�e� se k nìmu. Spí� za chùze, to je pøeci jasný. A proto�e se� pøivázanej
provázkem, tak nezabloudí�!�
Vstávám, pøijí�díme do Olbramovic. Budu muset pøebìhnout do první pùlky vlaku
za klukama. �Ty vystupuje�?� ptá se hoch trochu zklamanì. �Ne,� utrousím a �ahám
po klice, �jedu dál na støe�e.�
�Du s tebou,� vydechne pøi�krceným hlasem. Fakt by byl schopnej vlízt na støechu,
jen aby se pøede mnou neshodil.
�Dej si pohov, mladej,� uklidòuju ho. �Tohle není pro zhejèkaný prince s celtou a
no�em. Jak chce� projet tunelem, kdy� má� bágl? Poøiï si va�ák a høeben, jo a
provázek, a mù�em se spolu bavit. Ahoj.�
Z tøetího vagónu na mì mává Slim.
Tapi � Iva Synáková-Hubáèková
Trapsavec
1982
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YETTI BEZ
SNÌHU, ALE
V POHODÌ,

JAKÁ U�
DLOUHO
NEBYLA

Tedy alespoò
z mého pohledu.
Takhle pohodovou
akci jsem za�il

naposledy na podzim, kdy� jsme tavili �elezo. Mo�ná to bylo tím, �e jsme na ni
nebyli sami, mo�ná tím, �e jeli jen ti, co opravdu jet chtìli. Mo�ná konstelací
hvìzd, které pøi na�em pøíjezdu nad Èachnovem svítily opravdu vydatnì.
Celá akce zaèala ale docela dramaticky. Borùfka s proviantem vinou dopravní
�pièky a nìkolika èervených nestihla vlak. Po chvíli celkem zbyteèného
telefonování na v�echny mo�né strany se mi stejnì nepodaøilo sehnat na ni
èíslo (které, jak se pozdìji ukázalo, bylo ulo�ené v pamìti SMS stabilu doma na
polièce). Nezbývalo ne� zachovat klid a vyèkat. Zásoby do sobotního rána jsme
mìli, tak�e zas tak moc o nic ne�lo a kdybych tro�ku zapøemý�lel, mohl jsem
zachovat klid a spolehnout se na obchod ve Svitavách, Polièce nebo krámek
v Èachnovì a nemusel jsem �ivit mobilní operátory zbyteènými hovory.
Nadmìrným civilizováním holt èlovìk blbne a ztrácí schopnost improvizace.
Borùfka se objevila ve vlaku na svitavském nádra�í, kam prý celkem v pohodì
dojela stopem. Dostat se z Brna do Svitav jí prý dalo míò práce, ne� tam potom
najít nádra�í. Nutno podotknout, �e pak bohatì odèinila to, jak mi na zaèátku
zamotala hlavu. Její proviantní slu�ba fungovala naprosto perfektnì a nenápadnì
na pozadí.
Na celé akci vládla pohoda. Program jsme sice museli znaènì pøizpùsobit
nedostateèným snìhovým podmínkám, ale skøípotu a zádrhelù moc nebylo.
Velkou zásluhu na tom mìl Radek, který se ujal práce s orien�áckou mapou a
drobných, leè znaènì dynamických a bìhacích výplní a rùzných honièek. Madla
si zas prosadila v sobotu veèer hru �na volbu výboru�, kterou si bì�nì nemù�e
zahrát, kdy� s ní jezdí i nejmlad�í èlenové jejího oddílu. Jana s Danou si
vyzkou�ely nejen výrobu �amanského nalíèení a pøivolávání snìhu, ale taky
jako jediné nakonec spaly venku pod stanem. Spaní venku toti� vinou málem
letního poèasí �drsní polárníci� odmítli s tím, �e kdy� nemrzne a není to na
snìhu, nebylo by to nic nového a akorát by se su�ily stany. Dal jsem jim zapravdu.
Vlastnì jediný element, který s námi tentokrát nespolupracoval, bylo poèasí.
Nemrzlo, obèas vlhlo, silnì foukalo, kdy� nemìlo, ale jinak se to dalo celkem
pøe�ít.

OFICIÁLNÍ ZPRÁVA ZE SEMINÁØE O VÝZKUMU
YETTIHO KONANÉHO VE DNECH 8.-10.2.2002

V ÈACHNOVÌ
V úvodu semináøe byli úèastníci seznámeni s nejdùle�itìj�ími fakty z oboru
yettiologie. Krátce po zahájení byla provedena krátká instruktá� a úèastníci si
vyzkou�eli noèní navigaci s vyu�itím cotton-beam techniky.
Výzkum Yettiho a praktické ukázky experimentální yettiologie naplánované na druhý
den semináøe bylo nutno s ohledem na poèasí a (ne)snìhové podmínky ponìkud
modifikovat. Experimentálnì bylo zji�tìno, �e kolobì�kový pøesun na jedné ly�i byl
mo�ný i v období pokroèilého jara na mokré trávì, ba dokonce i na mírném orani�ti
a krtincích. Dále bylo v praxi ovìøeno, �e vìt�í skupiny yettiù (a� sedm men�ích
jedincù) mohly pøekonávat rozbahnìný terén s protivnì teplou vodou z tajícího
snìhu pomocí jednoho páru ly�í opatøených pantoflovým vázáním. Rovnì� se
ukázalo, �e pøesun jedné velké stejnì efektivní co do kapacity transportní trasy
jako postupný pøesun vìt�ího mno�ství malých skupin. V praxi byla rovnì� ovìøena
mo�nost transportu ranìných jedincù pøimrzlých k ly�ím a to i v pøípadì posti�ení
záchranné skupiny snì�nou slepotou.
Snìhové podmínky bohu�el nedovolily vyzkou�et v praxi pøípravu na letní spánek
a vytváøení snìhových menhirù, stejnì jako nebyl otestován dálkový transport
rampouchù a metody pou�tìní lavin. Místo toho byla provìøena úèinnost magických
obøadù urèených k pøivolání snìhu. Navzdory peèlivì provedenému magickému
nalíèení, které nìkterým pokusníkùm vydr�elo a� do konce akce, se kouzlo

nepodaøilo. Výsledkem èarování byl pouze silný vítr
a noèní dé��. Silný vítr rovnì� nedovolil ovìøit
dálkovou likvidaci zdrojù ohnì, proto�e jednotlivé
zdroje byly vìtrem zlikvidovány døív, ne� mohly být
vyu�ity k pokusu.
Poèasí naopak pøálo pùvodnì neplánovanému
pátrání po osudu expedice, která se vydala hledat
stopy po zmizelé výpravì yettiologa Dr. Atkinse.
Na zbytcích snì�ných polí v terénu bylo nutno se
pohybovat na jistícím lanì. Vinou chyb na
dochovaných mapách se pátracím týmùm
nepodaøilo najít místo, kde záchranná expedice
pøi�la o diskety s ulo�enými plány trasy a dal�ími
údaji o zmizelé výpravì Dr. Atkinse. Byly v�ak
nalezeny stopy svìdèící o tom, �e tato expedice se
ji� od poèátku potýkala se znaènými potí�emi (tuba
od masti na omrzliny). I nìkterá  místa, o nich�
byla v dochovaném deníku záchranné expedice
zmínka, se nepodaøilo najít v�em pátracím týmùm.
Vìt�inou pátracích týmù v�ak bylo potvrzeno, �e
ètyøi èlenové výpravy Dr. Atkinse se odebrali do
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Ahoj,
dovolujeme si vás pozvat na výpravu do jednoho z nejpìknìj�ích
grafitových dolù na Moravì u vesnice Louka. Mimo mnoha zajímavých
her vás èeká exkurze po dolu a krátká pøedná�ka o geologické historii
kraje. Mimo bì�ných vìcí na výpravu budete potøebovat baterku
(nejlépe èelovku) s novými bateriemi, láhev na vodu s obsahem 1,5 l,
�átek a svíèku v kalí�ku. Akce se koná 22. � 24. bøezna.

Vi�òák & Waki

GRAFIT
Chemický prvek uhlík má v ne�ivé pøírodì dvì podoby. Jedna z nich je netvrd�í
nerost na svìtì, diamant, druhá je mnohem hojnìj�í � grafit.
Grafit má velmi �iroké pou�ití. Byl dobýván ji� Kelty v ji�ních Èechách a pou�íval
se na výrobu keramiky, která se po pøidání grafitu stala �áruvzdornìj�í a dala se
vyhladit do vysokého lesku. Tì�ba grafitu v ji�ních Èechách probíhá dodnes.
Na Moravì se grafit tì�il zejména v 19. století v okolí Velkého Trestného. V men�í
míøe se kutalo u vesnic Svojanov, Rudka, Petrov, Bohuòov a Louka, kde se dodnes
zachoval pøístupný dùl.
Nejkvalitnìj�í grafit se tì�il u Èuèic, odkud se vyvá�el do Velké Británie. Do dne�ních
dnù nám z této tì�by zbylo jen nìkolik �tol u Èuèic a v údolí Chvojnice.
Zásoby grafitu vìt�inou byly malé a tì�ba se dlouho neudr�ela. V dne�ní dobì se
na Moravì tì�í grafit pouze pøíle�itostnì na dole Konstantin u Velkého Vrbna (pod

Jeseníky).
Vytì�ený grafit se èistí a zbavuje pøímìsí. Z nejkvalitnìj�ího se vyrábìjí tuhy do
tu�ek, ménì kvalitní se pou�ívá v keramickém prùmyslu, na výrobu �áruvzdorných
slévárenských forem, pøidává se do barev, pøi zpracování �eleza a na kosmetiku.

Vi�òák

FÍGLE A GRIFY V. - ROOIBOS/1. èást
Ne, nepøeklepla jsem se. Tentokrát chci povídat o èaji jménem rooibos. Nezvykle
psané jméno je pùvodem z holand�tiny a znamená nìco jako �èervený nápoj�.
Dozvìdìla jsem se o tomto èaji díky pøekládání. Jeden dobrodruh se chystal jej
dová�et do Èeska a nechal si k nìmu pøelo�it velmi zajímavou knihu. Pøeklad o pár
let pozdìji doplatil na jednu z poèítaèových havárií, jimi� se historie na�í rodiny jen
hem�í, obsah jsem v�ak nezapomnìla. Autorka knihy líèila, jak pøi�la na dost
neobvyklou vlastnost tohoto jihoafrického èaje - toti� jeho schopnost tlumit projevy
alergie. Postupnì vypracovala rozsáhlý program léèby alergií i u dìtí alergických
i na mateøské mléko, tedy trpících nejhor�í formou alergie.
Dobrodruh samozøejmì zkrachoval a pøeklad nezaplatil, ale je�tì mi staèil dovézt
balíèek rooibosu, díky èemu� pova�uju na�e vzájemné dluhy za vyrovnané.
Opominula jsem nesmyslný návod na balíèku, který pravil, �e se má rooibos spaøit
jako vìt�ina �normálních� èajù, nasypala jsem jej do konvice se studenou vodou
veèer a nechala ho v ní pøes noc stát. Ráno jsem jej pak - podle návodu autorky
knihy - vyvaøila jak prádlo. Vzniklá tmavì hnìdoèervená tekutina sice nebudila
mnoho dùvìry, po vylep�ení cukrem a mlékem nebo citronem v�ak chutnala
zajímavì. Dal�í dávka se vaøila tak, �e se do konvice se zbytky vèerej�ího èaje
pøidala l�íce rooibosu a konvice se doplnila po okraj vodou a smìs se opìt nechala
vyvaøit. Zajímavý byl u� poznatek, �e rooibos s mlékem zapomenutý na stole ráno
za letního dne je veèer poøád je�tì po�ivatelný, zatímco mléko v normálním èaji se
v této konstelaci srazí.
Èím je tento èaj tak výjimeèný? V prvé øadì neobsahuje ani thein, ani kofein.
Neobsahuje ani tøísloviny jako èerný èaj, tak�e nezpùsobuje zácpu. Analytici v nìm
zato na�li pøevá�nou vìt�inu stopových prvkù potøebných pro èlovìka a dokonce
i vitamin C. Nej-
podstatnìj�í sou-
èástí je látka zva-
ná kvercetin,
která zne�kod-
òuje nebezpeèné
volné radikály
a pùsobí proti-
alergicky. Rooi-
bos na rozdíl od
èaje a kávy není
návykovou dro-
gou.

Pokraèování pøí�tì D.

hor a stali se knì�ími ve snì�ném chrámu a tøi èlenové
záchranné expedice zahynuli.
Polární badatelé úèastnící se semináøe se veèer usnesli,
�e venkovní podmínky nejsou dostateènì drsné a ne-
mohou-li spát na snìhu, nevyplatí se jim su�it stany.
Vìnovali se radìji volbì nového výboru, pøi ní� vypluly
na povrch neèisté praktiky jednotlivých lobby.
Poslední den semináøe byla ovìøena mo�nost vyu�ití
plastových odpadù jako náhrady za borové vìtve
pøimrznuté k nohám místo snì�nic. Tento zpùsob
kluzného pohybu se ukázal být schùdný pouze na
dostateènì tvrdém podkladu. Rovnì� byla ovìøena
technologie lití sádrových stop ve snìhu. Bylo nalezeno
místo, o kterém je mo�no se domnívat, �e ho místní
Yettiové vyu�ívají k ochlazování. Podaøilo se získat
i nìkolik odlitkù otiskù oblièeje Yettiho. Tento unikátní
materiál bude podroben dal�ímu zkoumání.
Obrazová dokumentace bude ke zprávì postupnì
doplnìna.           Piff
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HÁDANKOVÝ TURNAJ
Vloni, tedy vlastnì pøedloni, byl hádankový turnaj souèástí oslavy Silvestra. Letos, tedy vlastnì vloni, jsme
Silvestra pro samé prázdniny neoslavili, a tak nám hádankový turnaj zbyl na leto�ek. U� jsme jej nepojali ani
jako soutì� - v�dy� dìti doká�ou i k sebejednoznaènìj�í hádance najít nìkolik dal�ích øe�ení. A proto�e jsem
slíbila, �e hádanky zveøejním v Twisteru, tady jsou (hádanky è. 7 a 8 jsem vypustila, proto�e se mi ve svìtle
Va�í fantazie jevily jako pøíli� �volné�):
1 Který pták neklade vejce a pøece se z nich líhne? (ptaèí sameèek)
2 Pálí to, i kdy� to nehoøí. Co je to? (kopøiva, pøíp. taky mráz)
3 Co se nejvíc potí v chladnu? (okno)
4 Nevidí� to, ani necítí�, køídel to nemá a pøece to letí. Co je to? (èas)
5 Kdy stojí král na jedné noze? (kdy� si obléká kalhoty)
6 Kdy má slepice nejménì peøí? (na pekáèi)
9 Co se dìje s vránou, kdy� ji pøejde sedmý rok? (táhne jí na osmý, èili stárne)
10 Proè se staví v Praze stále nové domy? (proto�e staré pøece stavìt nebudou;

pøíp. taky proto, �e lidi nemají kde bydlet)
11 Které domácí zvíøe má ve svém jménì to, bez èeho by se vìt�ina �ivoèichù

jen tì�ko obe�la? (koèka)
12 Sedí v noci v ka�dém koutku, ale jak na ni posvítíme, nemù�eme ji najít. Co

je to? (tma)
13 Lipová alej má po obou stranách cesty po dvanácti stromech. Na ka�dém

stromì je deset vìtví a na ka�dé vìtvi po dvou ka�tanech. Kolik mù�e být
v aleji ka�tanù? (�ádné, na lípách ka�tany nerostou)

14 Vezmi ho za ucho, ani necekne. Pus� ho a je po nìm. Co je to? (porcelánový
hrneèek)

15 Kdo jede na koni a nesedí na nìm? (ten, kdo sedí v sedle; artista jedoucí ve
stoje)

16 Uši nemá, slyší to, ústa nemá, volá to. Co je to? (telefon)
17 Co je v noci vidìt lépe ne� ve dne? (oheò, svìtlo)
18 Most to není, lávka to není, pøevoz to není, brod to není, a pøece je to cesta

na druhý bøeh. Co je to? (led)
19 Jak se jmenuje den, který byl vèera a souèasnì bude zítra? (dnešek)
20 Èím zaèíná noc a konèí den, není-li to veèer ani soumrak? (písmenem “N”)
21 Mù�e dva dny nepøetr�itì pr�et? (nemù�e - mezi dny je noc; výjimkou nejsou

ani póly, kde je za rok jediný den a jediná noc)
22 Která kvìtina v sobì skrývá dívku i zvíøe? (pampeliška)
23 Kdy je víc hodin - pøed polednem nebo po poledni? (poèítáme-li po poledni

opìt od 1 hodiny, pak pøed polednem. Jinak po poledni.)
24 Ve kterém zvíøeti je skryto vìt�í zvíøe? (krysa)
25 Který “obraz” píchá? (dikobraz)
26 Dovede dvouleté dítì stáhnout králíka? (ano, ze stolu, ze schodù apod.)
27 Celou zimu se krmí a v létì je hlady. Co je to? (kamna, topení)
28 Z pravé ruky dìlá levou a pøece se tìla ani nedotkne. Co je to? (zrcadlo)
29 Kolik snopù se vejde do plného mandele? (�ádný)
30 Dva otcové a 2 synové ulovili tøi zajíce. Jak je rozdìlili, aby se �ádný nevrátil

domù s prázdnou a nemuseli zajíce v terénu porcovat? (dìd, otec a syn)

LETEM SVÌTEM ZE SCHÙZEK
I schùzky se pøíchodem Dany a Jany zmìnily.
Pøibyly veselé hry - jako napø. hledací hra, kdy
jeden èi dva hráèi mají zavázané oèi a ostatní
se rozmístí po klubovnì s maximálním
rozptylem +/- 1 m. �Slepí� je hledají a pak mají
za úkol je seøadit podle velikosti. S disciplínou
na�ich hráèù to nebylo jednoduché, zejména,
kdy� se do hry místy zapojoval i �tìpánek, hráèi
se rùznì
schová-
vali pod
s k ø í n ì ,

za závìsy a do rohu k topení nebo kdy� pøi-
�el Piff a vzal Janu na ramena, tak�e rovnání
podle velikosti se stalo hororem. Vítanou
zmìnou pak byla zaèátkem února schùzka,

na které
Markéta,
�tìpánek
a Silva
slavili na-
rozeniny
za vydatné podpory Laïky, která jim k tomu
pøistavila vý�e vyfocený dort. Samozøejmì padl
do posledního drobeèku, byv�e velmi dobrý.
Od poloviny února u� schùzky vede Jana. Zaèala
zajímavými �iframi (poøád ta hrozná morseovka,
s kterou mají poøád jedni a tité� stejné potí�e)
a urèitì se mù�eme tì�it na desítky dal�ích
veselých her. Obèas sice stávkuje poèasí, tak�e

nelze jít ven, jak se plánovalo,
nicménì Jana nás dokázala udr�et
v záchvatech smíchu �obyèejnými�
hrátkami se slovy...                   D.



Twister 02/02            LLM Nová zemì

TWISTER è. 02/roèník 02 - 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 28. 02. 2002. Odpovìdný redaktor: Dagmar Petrová. Redakèní
skøítek: Nevì�hlavu. Tiskové chyby a omyly vyhrazeny.

12/12

DAL�Í PROGRAM
Zmìny programu vyhrazeny.

Schùzka 12. 3. 2002 odpadá -
prázdniny!!!

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 èís-
lech Twisteru.

ZPRÁVIÈKY
(místo Závìrníku - Nevì�hlavu u�
spí, a to se musí vyu�ít...)
* Tapinina povídka Va�ák a høeben nech�
je upozornìním na to, �e T. O. Avalon vydal
sbírku Tapininých povídek. Zájemci nech�
se obrátí na Waki.
* Je�ek Je�í�ek vyu�il toho, �e jsme jej
pøestìhovaly i s krabicí do zahradní
místnosti, kde pøíli� nedoléhají dveøe,
z krabice se v nestøe�eném okam�iku
prodrápal na studenou, hladovou a nebez-
peènou svobodu a utekl. Berme to jako
dùkaz zdravých instinktù a doufejme, �e
zbytek zimy u� pøe�ije - velký u� je dost...
* Za Lexovy vtipy pro toto èísle vøelé díky
Lexovi i Wakiyele, které patøí dík i za
Tapininu povídku. Yuèimu díky za Loï.
* A zase se nám leccos neve�lo - tøeba
Øemesla II., kus èlánku o rooibosu, zápis z
jednodenky s D&J... Tak zas pøí�tì.           D.

Loï H�L�EÌDSÁTMÍ
Pavel Spálený - Yuèikala  (20.1.2002)

VPØED napnout plachty
vyplouváme
jste si jist pane
musíme
a loï se jménem
H�L�EÌDSÁ�MÍ
vyplula
je to obyèejná loï
ale ten kdo chce
podívá-li se na ni
vidí kvìtinu
tygra
nebo draka
nebo taky
dìravou kocábku

a tahle loï
teï vyplula na moøe
na moøe plný ostrovù
jezdí od ostrova
k ostrovu
u nìkterého se jí nepodaøí
ani pøistát
u nìkterých
pobude po nìjakou dobu
ale v�dy náhle musela odplout
poka�dé pøiplouvá s nadìjí
a odplouvá se zklamáním
námoøníci jsou unavení
ale pozor
poslouchejte chvilku
PANE � ZEMÌ NA OBZORU�


