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ÚVODNÍK
No dobrá, zase mì ukecaly. Tak ne 10, ale 12 stránek. Té prázdné pozùstalé
stráneèky by bylo �koda, to je pravda. Ale øeknu Vám upøímnì, �e jsem se
pøi vytváøení tohoto èísla Twisteru docela dobøe pobavil. Bylo to nìco na
zpùsob etudy na téma �boj se zákonem zachování prostoru�... Dá�a (jak
byla ze zaèátku pøesvìdèená, �e se do Twisteru v�echno vejde) na to �la
s nadprùmìrnou dávkou trpìlivosti, ale stejnì jí brzo do�la (ky�, ky�...)
a místy si (v duchu, ale já to v�echno sly�ím...) docela pìknì zanadávala.
Padaly dokonce výroky jako: �Tak náèelníku, zbyla ti stránka a pùl, to jsem
zvìdavá, jak se tam vejde�!� Inu, ne v�echno se dá zmáèknout, zmen�it,
pro�krtat, zcvrknout, se�lápnout a zplácnout - i hrubé násilí má své meze.
Pøitom platí pravidlo, �e èím více èasu se nad Twisterem stráví, tím je
tlust�í. Ale s tím je teï konec, milánkové. Staèil drobný zásah do programu
- a více ne� 12 stránek se do souboru nedá vlo�it. A teï si hleïte poradit...

          Vá� �ikovný Nevì�hlavu

KAPKA LESNÍ MOUDROSTI
�ádný vá�ený a èestný Indián se nikdy nesní�il k pomlouvání, proto�e

by tím dal jasnì najevo, �e se pomlouvaného bojí a netroufá si postavit se
mu v rovném boji. Pomlouvání je také zbraní pora�ených, kteøí se nedoká�ou
s prohrou vyrovnat. Je to ale tupá zbraò - �ádný stateèný váleèník nepo-
pøeje pomlouvaèi sluchu, proto�e kdo dá na pomluvy, je stejný zbabìlec
jako pomlouvaè. Ka�dý rozumný Indián ví, �e ten, kdo dnes pomlouvá
nepøítomného, zítra bezosty�nì pomluví  i své pøátele, bude-li se mu to
hodit, a pozítøí je bez
zábran zradí. Mezi
Indiány se z pomlouvaèe
v�dy brzy stal vyvrhel.
Takoví se èasto dávali do
slu�eb bílých jako
stopaøi, proto�e doma by
od nich pes kùrku ne-
vzal�

        náèelník Navajù
                 �edivá skála
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V�ETEÈNÉ ODPADY
Téma �odpady� je v na�í rodinì odjak�iva jablkem sváru. Mùj chorobnì �etrný otec odjak�iva

schovával kdeco. Jeho dílna se hem�ila prázdnými plechovkami, plastovými lahvemi od bùhvíèeho,
krabièkami s bùhvíèím, odøezky døeva atd. atd. atd. Bezvýhradnì se na nìj hodil vtip o �etrném
pánovi, který si - ve snaze vnést do svého skladi�tì øád - oznaèil jednu krabici nápisem �Zbytky
provázkù - naprosto nepotøebné�. A proto�e, jak známo, generace oscilují v nìkterých aspektech
kolem ideálu pravidelnì na jednu a na druhou stranu, mívala
jsem svého èasu málem odpadofobii, tak�e jsem veèer
nemohla usnout, dokud jsem aspoò jednu zbyteènost
nevyhodila...

Jak �el èas, pochopila jsem, �e za v�ím je na�e
pøedmìtománie. Kolikrát koupíme nìco v blahé nadìji, �e
se na to hned zítra vrhneme a udìláme/dodìláme/spravíme
to èi ono... A kolikrát �zase nic�... Prostì nás �ivot vrhne
nìkam jinam, neboli se nám to dìlat nechce, a tak to
úspì�nì odkládáme a vìci se kupí a postupnì nám
pøerùstají pøes hlavu.

Je�tì hor�í to v�ak je, kdy� èlovìk nafasuje smeèku dítek kategorie pytle hadích ocáskù a má to
klubko nìjak zamìstnat. Tu je tøeba lepidlo, tu kus látky, tam pilka, onde pár svíèek. A proto�e jen z
vody se vaøit nedá, leze to do penìz. A to tak, �e se èlovìk zaèíná mimodìk zamý�let nad ka�dou
blbostí. Plechovka od psího �rádla mù�e slou�it jako chùdy, roztr�ený mikrotenový sáèek na výrobu
�mikrotenitù�, staré listy z kalendáøe na výrobu sáèkù na dárky a na jmenovky, poslední sklenièka ze
soupravy na gelové svíèky... Pomalu to u nás zaèíná vypadat jak v domì mého tatínka. Sbírají se
rulièky od záchodového papíru (no pøece na tisíc rùzných vìcí), plastové lahve (zatím na ochranu

stromkù pøed zajíci v zimì, pak na zateplení pùdy na chatì,
pak na skleník a mj. na výrobu �perkù), plata od vajec (na hry
a na zateplení klubovny), pírka (na obrázky), deklíky a láhve
(na odlévání svíèek), zbytky látek (na loutky) a vln (na loutky
a drhání), kousky døeva (na krmítka a budky), nakøáplé
kvìtináèe (na krmítka), vnitøky od �pulek nití (na loutky),
krabièky (na rùzné modely), obaly od kindervajíèek (na hry),
hliník a papír (do sbìru na vylep�ení finanèní situace kmene),
staré pásky (tøebasetobudenanìcohodit)...

Uáá, zívá poloprázdná popelnice hlady. Tak se tì�ila, �e
dostane aspoò plesnivé hadry zbylé po Vlcích v klubovnì...

Z vypraných �hader� se vyklubala dvì docela ucházející �ebradla, která se hodí na rùzné hry, na
lékárnièku, na mrtvé schránky...

Poøád v�ak zbývají miliony vìcí, které musíme vyhazovat. Tøeba kelímky od jogurtù (asi je zaènu
sbírat na øízkování stromkù), prùhledná víèka od jogurtù s cukrovými kulièkami (co takhle do nich
dìlat miniatury z pøírodních materiálù? To chce domyslet... dodìlat formu na rámy tøeba z hlíny nebo
moduritu, zadní stìny z papíru lze do víèek za�ít...), zbytky
látek (z �us�ákoviny v lednu u�ijeme dìtem psí deèky), mák,
do kterého se dali moli (hodí se do krmítek)...

Napadá vás tøeba, jak vyu�ít stará CD (dobøe se hodí na
pla�ení ptákù, na podlo�ky pod sklenice, na hry a jako popisky
k záhonùm - ale vynalézavá hlava by na�la je�tì tisíc dal�ích
mo�ností pou�ití) nebo jakýkoliv jiný odpad? Ozvìte se, i kdyby
to na první pohled vypadalo jako hloupost. Tøeba nìkdo va�i
my�lenku dotáhne do úspì�ného, netu�eného konce nebo vá�
nápad budì pro nìkoho inspirací k jinému, u�iteènìj�ímu
nápadu... Oran�ová nástìnka v klubovnì opìt èeká na Va�e
nové nápady.          D.
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ZPRÁVY
Na základì soustøedìného výzkumu vìhlasných vìdeckých kapacit vy�lo najevo, �e skuteènou

vinu na zavedení zdvojených písmen nenese Piff, nýbr� Pawèa, která se zdvojováním zaèla u�
v okam�iku, kdy se narodila - nebo� je pøíjmením Maarová... A proto�e svou dávku zdvojování tím
více ne� vyèerpala, zbavili jsme ji zdvojování hlásky �v� ve jménì Pawèa, tak�e zùstane jen Pavèou...

Také na�e vztahy s na�imi východními bratrosousedy Slováky se zøejmì nevyvíjejí podle
pøedstav, nebo� Kýblikk za�ádal o pøejmenování na �mudlu. Podezøení, �e tak èiní pouze proto,
aby na�e pozornost nepolevovala, pohrdavì odmítla.

Ablákela nám z centrály na na�i �ádost poslal poslední dva roèníky Bizoního vìtru (vøelé díky,
Ablákelo), které spolu s leto�ním roèníkem (nyní u� kompletním) zaujaly jeden zelený poøadaè
v klubovnì a jsou v�em èlenùm kmene k dispozici na zapùjèení. O jejich u�iteènosti nás pøesvìdèil
èlánek o házení no�em, dál BiVi pomohl nám vyøe�it otázku, jaký je rozdíl mezi smrkem ztepilým
a smrkem pichlavým, a je zøejmé, �e se k zelenému poøadaèi budeme vracet o radu a podporu
èastìji. U�etøí nám spoustu práce, nebo� peèlivì zpracoval øadu témat, do kterých se hodláme døív
nebo pozdìji zabrat. Kromì toho se zdá, �e je nejvy��í èas objednat Svitek malé ló�e, proto�e dìti
(v poètu 9 ks vèetnì pìtiletého Tadeá�e) mají k dne�nímu dni splnìných 53 malých a 5 velkých èinù
(viz rozpis), z toho 31 èinù (tj. více ne� polovinu) splnily bìhem roku 2000 v rámci námi pøipravených
a vedených akcí a z toho 19 èinù (tj. tøetinu) splnily od zaèátku samostatné èinnosti Nové zemì (tj. za
poslední 4 mìsíce).

 Jméno 1. svìtlo 2. svìtlo 3. svìtlo 4. svìtlo Celk.

 Sisi B/1, C/3, G/1 L/6, S/1, S/6 E/3, F/1, G/1 E/7, G/6, J/5 24/2
I/7, Q/5, Q/7 W/1, L/1 G/3c, H/2, L/4 G/7c
Q/8, Q/10, S/1 BB/2ac
W/1

 Qinzy B/1, G/1, I/7 L/6, W/1, L/5 G/1, G/3c, H/2 J/5, G/7c 13/2
Q/5, Q/7, S/1
W/1

 �mudla B/1, I/7, S/1 W/1, L/5 F/1, G/1, G/3c J/5, G/7c 11/1
W/1

 Rièi B/1, I/7 L/5 G/1, G/3c J/5, G/7c 7/0

 Lenka B/1 L/5 G/7c 3/0

 Li�ka L/5 J/5, G/7c 3/0

 Katka B/1 L/5 2/0

 Celkem 20/5 14/0 16/0 13/0 53/5

Význam zkratek: B/1 - chùze 1 km na èas, C/3 - skok daleký z místa, G/1 - pøemet stranou, I/7 - slaòování, Q/
5 - plavecké styly, Q/7 - zvlá�tní zpùsoby plavání, Q/8 - potápìní, Q/10 - skoky do vody, S/1 - Kimovka, W/1 -
kliky; L/1 - jehliènany, L/5 - plody, L/6 - otisky listù, S/1 - kresby rostlin a �ivoèichù, S/6 - odlitky stop, W/1 - 50
turistických znaèek; E/3 - indiánská ko�ile, F/1 - drobná keramika, G/1 - vazba zápisníkù, G/3c - papírová
krabice, H/2 - rozety, L/4 - háèkování, BB/2ac - kresby z táb. �ivota; E/7 - krmítka, G/6 - kynuté tìsto, G/7c -
nepeèené cukroví, J/5 - vaøení bez nádob.
Tuèným písmem jsou psané velké èiny; kurzívou jsou psané èiny splnìné od zaèátku r. 2000.

ÈINY NA�ICH DÌTÍ
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PØEDVÁNOÈNÍ AKCE - 9.12.2000
Bylo chladné pøedvánoèní ráno, kdy� jsme se se�li

v na�í kmenové klubovnì. Na programu bylo mnoho
èinností, a tak se v�ichni s chutí pustili do práce.

Nejdøív jsme se vrhli na umìlou výrobu, jak v�ichni
víme, velmi drahých kamenù - mikrotenitù. Povedly se
nám znamenité kousky, z kterých, bohu�el, témìø nic
nezbylo (jistì chápete, �e si ka�dý chtìl nìco tzv. ukoøistit
J). Jeliko� nás tato aktivita totálnì vyèerpala, musel
nutnì pøijít zaslou�ený obìd ve formì tradièní polívky.
Poté jsme se pustily do odlévání svíèek. A� v�ichni
vytasili své mistièky, formy, rùzné zkrá�lovací detaily
(nasu�ené citrony a pomeranèe, kamínky, mu�lièky,
su�ené bylinky) a hlavnì haldu svých nápadù, mohlo se
zaèít s rozehøíváním vosku. To trvalo celkem dlouho,
ale èas mezitím vyplnilo krájení mikrotenitù. Nakonec
jsme slavnì dokonèili i ty svíèky. Dokonce pøi�la i tak

dlouho oèekávaná Pawèa.
A pak do�lo i na korálky, voòavé a pohankové pol�táøky, nepeèené

cukroví...  Tadeá�ek si dokonce stihl udìlat s Kýblikkem z kartonu a perlové
pøíze pár hvìzdièek jako ozdob na stromeèek.

V�e �lo dobøe, podle plánu. Na pøedvánoèní schùzku jsme vyrobili
rozinkové kulièky (Li�ka), úly (Qinzy,  Lenka), èokoládové koulièky (Sisi),
kokosové baretky (Tadeá� za Hanèiny
asistence). Kýblikkovi se cukroví moc
nedaøilo, tak�e pak doma vyrobila
oøechový salám. Podobnì zvládla
nepeèené cukroví na èin i Rièi, ta se nám
v�ak bohu�el se svým výrobkem
nepochlubila.

Kdy� pak v�ichni dobojovali, uklidili
jsme aspoò trochu to, co se uklidit dalo.
Stopy po vosku se moc nedaly, na ty bude
muset nastoupit Piffova tì�kotoná�ní
chemie...

Na pøí�tí rok máme slíbenou výrobu
gelových svíèek, mikulá�ských èepièek
a rùzných ozdob do vlasù. A bìhem roku
urèitì pøijdeme je�tì na øadu dal�ích vìcí,
které by se daly dìlat...         Sisi
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HITACE ANEB JAK SE LÍBIL PROGRAM
V MINULÉ KUSSEZÓNÌ

Vysvìtlivka pro ty, kteøí neví, která bije. Hitace je hodnocení programu jeho
úèastníky. V Nové zemi pou�íváme následující stupnici: 1 = �PÍCA!, 2 = jo, dobrý,
3 = dalo se to vydr�et, 4 = radìji u� ne, 5 = NIKDY VÍCE!

A jak to vlastnì dopadlo. Na titul hit kussezóny aspiruje hned
nìkolik èinností ohodnocených jednoznaènì známkou 1. Jsou
to: pojídání Dá�iných knedlí na první schùzce, cyklovýprava jako
celek, osvìtlování Templ�tejna fakulema, navádìní vysílaèkami
poslední den Hubertovy jízdy a vánoèní nadílka.

Titul propadák kussezóny jednoznaènì získal nedìlní lechtací
budíèek v Boskovicích s prùmìrnou známkou 4,63. Kdo se
nezúèastnil a vèas vstal, tak neznámkoval a hodnocení obìtí se

nedivím. Zlomyslní a sadistiètí pachatelé (Piff, Pawèa) si
naopak tuto aktivitu hodnotí známkou 1 (nìkoho vylechtat
ze spacáku je dìsná psina).

Z ostatních èinností vyberu jen pár nejlépe a nejhùøe
hodnocených. Jsou to jízda na koni a upíøi na Boskovicích
(1,17), �okující pohled na svíèkami nasvìtlené sádrové
masky hned v úvodu, pou�tìní svìtýlek za tmy po øece a
písnièka Svítání na Hubertovì jízdì, hra na slepého
výpravèího (pøi které bylo dost legrace, nebo� nìkteré dìti

ne a ne si zapamatovat jména v�ech �esti
stanic) a výroba sponkovníèkù na schùzkách (1,25), výroba a
následná lividace tvarohových knedlí na výpravì po Brnì (1,29),
skupinový twister a normální twister na schùzkách v øíjnu a
pantomimická tichá po�ta v Boskovicích (1,33). Naopak nejhùø
dopadlo zvíøecí hem�ení s hudbou v Boskovicích (3,67), test na
stavební slohy (3,50), tøídìní obrázkù staveb dle stavebních slohù

(3,00), plody stromù na zaèátku øíjna (2,90), jazykolamové blbnutí v Boskovicích
(2,83), budíèková rozcvièka v sobotu v Boskovicích (2,80), sázení stromkù na Koøenci
(2,75), vypeèená hra po veèerním Brnì, kterou ocenily jen mlad�í holky (2,71),
povídání o hvìzdièkách na první øíjnové schùzce (2,70), skládání papírového obrazce
bez mo�nosti mluvit, druhé øíjnové plody a boskovický dabing (2,67). Kdo to doèetl
a� sem, a� mi v poledne na výpravì do podzemí po�eptá do ucha heslo u�glubrtd.

Z víkendovek nejlíp dopadla cyklovýprava (1,00), drakiáda (1,50), pøedvánoèní
dílnièky (1,60), Hubertova jízda (1,66), stromky a konì (1,93) a naopak nejhùø dopadlo
Brnìnské zemí a� nadzemí (2,02) a divadlení v Boskovicích (2,24).

Programy nejkritiètìji hodnotila Qinzy (2,55), která ale zase jako jediná hned od
zaèátku pochopila, �e standardní známka je 2 (jo, dobrý) a 1 (�PÍCA!)
si zaslou�í jen obèas nìco. Stejnì tak �etøí i známkou 5 (NIKDY
VÍCE!). Naopak nejspokojenìj�í tvor je Li�ka (1,30), u které propadl
akorát horor na dobrou noc.

A jak dopadl program celkovì? Nìkde okolo �jo, dobrý� (1,93) bez
vìt�ích výkyvù. Jestli si nìkdo myslí, �e nám moc fandím, tak a�
známkuje pøísnìji.    Piff
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POSLEDNÍ NEBO PRVNÍ?
U� na poslední pøedvánoèní schùzce s nadílkou vládla skvìlá nálada. Pøesto�e

(nebo právì proto, �e) nás Je�í�ek v�echny obdaøil stejným dárkem (balónkem, aby
nám ulehèoval �ivot, èokoládovým prasátkem ve zlatém staniolu, aby se nám splnila
v�echna pøání, propiskou, abychom èastìji psali do Twisteru, vesmírným tìlesem
svítícím ve tmì, aby nám trochu posvítilo na cestu, a �výkaèkami, abychom na své
cestì ménì mluvili), bylo zøejmé, �e na�e dìti mají více energie ne� dost. A kdy�
jsme zjistili, �e vìt�ina èlenù kmene (s výjimkou Li�ky a Pavvèi, které jedou pryè,
a Piffa, který musí dodìlat svou pracovnu) bude mezi svátky doma, naplánovali

jsme - zcela mimo program - jednodenní
výpravu za Brno s pøedsilvestrovskou
oslavou v klubovnì na 29. 12. 2000.

Na srazu jsme se se�li takøka
v oèekávaném plném poètu, nezvìstná
zùstala jen My�ka, kterou asi nemìl kdo
pøivézt. Autobusem jsme se pøeveleli do
Sobì�ic a odtud jsme vyrazili po èervené
nauènou lesní stezkou. Na cestu jsme
dostali nelehký úkol - zapamatovat si 10

pøedmìtù a cestou je najít a vzít s sebou. Nejvìt�í potí�e nám zpùsobilo hledání
kvìtu a pírka. Co se kvìtu týèe, zachránily nás uschlé kvìty ostru�in; pírka jsme se
nakonec museli vzdát a hledat jakékoliv souèásti/produkty lesních �ivoèichù. Jen
tak mimochodem jsme si cestou zopakovali na èin ètyøi bì�né jehliènany - borovici
sosnu, smrk ztepilý, modøín opadavý a douglasku tisolistou.

Na rozcestí èervené a modré jsme na skoro rovném úseku vyzkou�eli chùzi
1 km na èas. V�echny dìti splnily Svitkem stanovený limit (Katka 7:53, Lenka 7:56,
Rièi 8:14, Qinzy 7:44, Sisi 7:37
a Kýblikk-�mudla 8:31) a povzbuzeni
tímto úspìchem jsme se pustili po
modré zpátky k autobusu, nebo� Tadeá�
byl celý ucaprtaný (a nejen on) a starý
zálesák Rièilie vyrazila nalehko jen
v botaskách, tak�e brzy zaèala umrzat.
Na cestu zpìt jsme se je�tì pustili do
studia pupenù. Celou cestu zpìt jsme
se usilovnì rozhlí�eli po nìjaké jedli,
abychom ji doplnili do èinu poznávání
jehliènanù, ale na�li jsme jen jednu
- o to hezèí, ale do hodnocení ne-
pøijatelnou, proto�e ji kdosi na�el pøíli�
hlasitì, a tím ji pro hodnocení èinu
znehodnotil. Ach ta ukecanost...

Na Lesné jsme se rozlouèili s Han-
kou, s Tedem a s Rièi, kteøí jeli rozmrzat
domù (bohu�el, poèítali jsme s nimi pøi
výrobì poho�tìní), a pokraèovali do
klubovny. Cestou na køi�ovatce

6/12



Twister 01/01            LLM Nová zemì
Jugoslávské a Merhautové vypadl proud, tak�e
jsme do klubovny dorazily pì�ky.

Pøedsilvestrovskou oslavu jsme zahájily
výrobou jednohubek, pak jsme se rozmrazily
polívkou a po likvidaci jednohubek jsme se
pustily do programu. U� první Katèin
programový nápad dopadl skvìle - soutì�, kdo
vydr�í nejdéle mluvit, vyhrál Kýblikk (�mudla,
Helena) pøed Lenkou, za nimi se umístila
Qinzy. Pak jsme si prohlídly v�echny donesené pupeny a zkusily je pøiøazovat
k cedulkám se jmény pøíslu�ných stromù na èas. Vyhrála Qinzy. Skuteènost, �e
mezi pupeny byl i akát a �ípková rù�e, jsme ocenily pøi poznávání pupenù poslepu.
Dva pokusy na vybrání 5 pupenù a jejich pojmenování z celkem 10 rùzných vìtvièek
na èas a poslepu zvládla v nejkrat�ím èase Lenka.

Pak jsme se vrátili k legraci. Turnaj v tom, kdo nejrychleji rozesmìje ostatních
pìt, vyhrála Kýblikk-Helena èasem 13 s, soutì� �o kamennou tváø� (komu se podaøí
nejdéle s kamennou tváøí odolávat náporu smíchu ostatních) naopak Sisi, která
vzdorovala 30 s.

Pak se zas uplatnila hlava. V hádankovém turnaji zvítìzila Sisi (19 z 33 hádanek)
a nìkteré perlièky uvádíme spolu s jejich autory v následujícím výètu hádanek. U�
ani nevím, která z nich mìla na svìdomí to, �e Qinzy spadla smíchy ze �idle. Poté
jsme si odzkou�ely ná� nový házecí nù� (není to vùbec tak lehké, jak to vypadá).
Následoval úklid (jednou do roku je to tøeba) a symbolické rozlouèení se starým
rokem pomocí prskavek a pak pøesun k nám domù, kde jsme pomocí mikrofonu (zní
to líp) vyzkou�ely, jak se asi musí cítit prezident pøi novoroèním projevu. Vyhrazené
tøi minuty ka�dé z nás uplynuly mo�ná a� pøíli� rychle.

Èekání na odvoz jsme si nakonec zkrátily úpravou lidových písní v duchu tolik
moderní politické satiry. Na�tìstí nás vèas zastavil pøíjezd Lenèina tatínka, jinak
bychom asi vá�nì konkurovaly talk show paní Bubílkové...

Rozcházely jsme se se smíchy namo�enými bránicemi, unavené a spokojené.
Venku zaèalo koneènì snì�it... Proto�e akce byla zcela neplánovaná, uzavøelo se
bodování 6. sextálu roku 2000 na schùzce 19. 12. 2000. Nezbývá nám tedy, ne� tuto
akci pou�ít jako zaèátek bodování 1. sextálu roku 2001. Tak�e je otázka, jestli byla
tato akce poslední nebo první...

UZEMN ÌNÍ
D.: �Bìhem hádankového turnaje platí pøísný zákaz kdákání.�
Lenka: �A mù�u si zakdákat mezi hádankami?�

Kýblikk bìhem hádankového turnaje: �No jo, u� to mám. A tohle bude aji
smyslný!�

Piff na pøedvánoèní jednodence pøi debatì s Pawèou: �No dobøe - jestli si
to pamatuje�, tak jsem ochotnej ti to vìøit...�
Lenka tamté�, pøi výrobì nepeèeného cukroví s plnou pusou: �Nemìla
jsem tam dávat tolik té pøíchutì, je to teï stra�nì dobrý...�
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HÁDANKOVÝ TURNAJ
1 Jakých broukù je ve sbírkách nejvíce? (mrtvých) (chromý�ù - Kýblikk)
2 Na støe�e sedí pìt holubù. Sestøelíme-li jednoho, kolik jich tam zbude? (�ádný)
3 Sedí na støe�e, kouøí a nekøe�e. (pokrývaè/kominík/komín)
4 Jaký je èernoch, spadne-li do vody? (mokrý) (fialový, kdy� tam zùstane dlouho -

Kýblikk)
5 Kdy nemusí �ofér pøi zahýbání doprava dávat znamení, �e chce zahnout

doprava? (kdy� jde pì�ky) (kdy� ale pøesto jede doleva - Kýblikk)
6 Které kolo se u auta pøi zahýbání do zatáèky netoèí? (rezervní)
7 Bylo pìt bratrù a ka�dý mìl 1 sestru. Kolik bylo sourozencù? (6)
8 Které èeské slovo se �patnì ète a �patnì pí�e? (�patnì)
9 Bez èeho �ádný pekaø neupeèe chléb? (Co musí mít ka�dý chléb?) (bez kùrky;

kùrku)
10 A� je to ze døeva nebo ze slámy, oheò to nikdy nestráví. (popel)
11 Èím je tomu více let, tím je to novìj�í, èím je tomu ménì let, tím je to star�í.

(letopoèet) (obleèení ze secondhandu vyprané v Persilu - Kýblikk)
12 Jiné šatí, sama je nahá. (jehla) (látka - Qinzy)
13 Na smrku je 27 šišek a na sousední jedli 15 šišek. Kolik šišek visí na obou

stromech? (27)
14 Èasto to zalo�íme a pøece to nehledáme. (ruce) (firma - Kýblikk; oheò - Lenka;

kniha, peníze - Qinzy)
15 Kolik podkov musí dát kováø dobøe okovanému koni? (�ádnou)
16 Kdo nosí klobouk na noze? (houba)
17 K èemu má mlynáø bílou èepici? (k pokrytí hlavy) (aby si ji nezašpinil od mouky

- Lenka; aby se mu neprášilo na hlavu, aby mu nepadaly vlasy do mouky - Sisi; aby
ho v mouce nenašli - Kýblikk)

18 Které oko je nejbdìlej�í? (kuøí-neustále na nohou)
19 Napi� �suchá tráva� ètyømi písmeny. (seno)
20 Dennì se to natahuje a pøece je to stále stejnì dlouhé. (budík/hodinky) (èas -

Katka)
21 Ze které sklenice se nenapiješ? (z prázdné)
22 Jak lze jedním autem odvézt na støelnici celou rotu vojákù? (jede-li víckrát)

(vybaví se patøièným poètem x pøívìsných vozíku - Kýblikk)
23 Co má zuby a nekouše? (høeben)
24 Kterým srdcem neproudí krev? (perníkovým/umìlým/

namalovaným/kamenným/srdcem zvonu)
25 Který kùò vidí stejnì dopøedu jako dozadu? (slepý) (siamské

konìcí dvojèe - Sisi)
26 Kdo má knihu v bøi�e? (kráva)
27 Spadne to do vody a ne�bluòkne to. Co je to? (stín)
28 Nemá to vlasy a pøece se to èe�e. (ovoce) (dìda - Kýblikk)

29 Kdo mluví všemi jazyky? (ozvìna) (pape� - Kýblikk; papoušek - Qinzy)
30 Èím se �iví vrána? (zobákem)
31 Loví do sítí, ale do vody se mu nechce.  (pavouk) (hydrofobní rybáø - D.)
32 Co nemù�e �ádný èlovìk o sobì øíct? (�e zemøel/�e je v bezvìdomí) (�e je bùh,

�e ví v�echno - Sisi)
33 Nemá ruce ani nohy a pøece to vyleze na vì�. (stín)
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BUBÁCTVÍ III.
Vá�ení studenti bubologie,
v dobì, kdy ètete tento èlánek, se ji� nevyskytuji

v na�ich luzích a hájích, nýbr� se pohybuji
v království snìhu a ledu, pøesnìji poblí�
�výcarských Alp. Z tohoto dùvodu netu�ím, zda u�
napadl sníh, ale doufám v to. Proto se nìkolik
následujících hodin budeme zabývat pøevá�nì
domácími stra�idly, proto�e kdo by se v takové zimì
pídil venku po nìjakých tvorech, �e? Vezmeme to
tedy pìknì popoøádku.

Elfík pokojový  (Elphulus conclavis) - obrázek
vlevo nahoøe - se vyskytuje
témìø v ka�dé domácnosti,
kde mají hodnì kvìtin. Je
velmi u�iteèný - stará se,
aby pokojové rostliny dobøe
prospívaly, hubí �kodlivý
hmyz. Rád bydlí ve
fuchsiích nebo ve fí-kusech.
�iví se nektarem z kvìtin,
ale mù�ete si ho naklonit i
nìèím sladkým. Je velmi
malého vzrùstu.

Naopak Satorijka do-
mácí pravá  (Satoranda
demstica vera) - obrázek
vpravo - není pøíli� vítaným
hostem v domì.  Zpùsobuje

napjatou atmosféru u svých domácích,
vyvolává èasté hádky a nespokojenost.
Zbavit se jí mù�ete pøestìhováním, ale
nejprve si v novém bytì zkontrolujte, zda
tam nemá pøíbuzné.

Vy, kteøí máte doma obsáhlou knihovnu,
ve které se u� nedá vyznat, prav-
dìpodobnì hostíte Dopisníèka tichého
(Epistulus silens) - obrázek vlevo dole. Je
velmi plachý a tì�ko se s ním sblí�íte.
Pokud se vám to v�ak podaøí, pomù�e
vám s vyhledáváním zapadlých svazkù.
Pozor - nesná�í stìhování!           Skiska
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RÉBUSY II.
Pohráli jste si v minulém èísle s rébusy? Podaøilo se Vám vyøe�it jednoduché hádanky? Pak

tedy mù�eme pokraèovat... Jen tak na okraj doporuèujem, abyste zkusili øe�it rébusy ve dvojici.
Jeden ze dvojice ète rébus postupnì v�emi mo�nými zpùsoby, které pova�uje za mo�né, a druhý,
který ani nemusí rébus vidìt, hledá v tom, co sly�í, nìco, co dává smysl. Kdy� mi Piff pøedhodil
rébus ze závodu !TMOU, �èetla� jsem nahlas: v A  G NE R. Ne� jsem si staèila uvìdomit, �e to, co
jsem pøeèetla, dává smysl, chytila se Hanka... Zkuste si �vypùjèit� kamarádku, sestru, bratra, dìdeèka
nebo jinou obì� a dávejte si vzájemnì hádanky. Ale teï u� se vrhnìme na dal�í dvì skupiny zpùsobù,
jak nìco za�ifrovat...

3. Náhrada písmen a jejich skupin bì�nými nebo logickými znaèkami
Zcela v duchu ohníèkových obrázkových hádanek lze postupovat i pøi vytváøení slo�itìj�ích

rébusù.
Podobnì, jako lze A, I a S (nebo také �PLUS�) nahradit také znaménkem �+� (plus), lze místo

písmen JE nebo DÁ pou�ít = (rovnítko). V=M tedy pøeèteme buï jako �V� je ”M” - vjem nebo taky ”V”
dá ”M” - vdám podle toho, jaká další slova se nám do rébusu lépe hodí. Skupinu hlásek BEZ
mù�eme nahradit znakem - (minus), tøeba ve slovì -E RU, které pøeèteme jako bez ”E” s po  �R� �U�
- èili bezesporu. Znaménko : (dìleno) se dá opsat i logickou úvahou: 6:2 = 3 pøeèteme buï jako
��est dìleno dvìma rovná se tøi� nebo jako �dvì je v �esti tøikrát� - tak�e : nám mù�e zastoupit spojku
V. Pøíklad: OCE:O mohu pøeèíst jako �O� v ”OCE” - ovoce.

Nejvy��í verzi pou�ití znaménka : pøedstavuje následující pøíklad: DO=:OM Co s tím - zkusme
to �pøeèíst� �DO� je v O (e)M. To nám nic nepøipomíná. Kdy� se ale podíváte na to, jak jsme o pár
øádkù vý�e pøeèetli �na pøeskáèku� poèetní pøíklad, a sestavíte si to, co jste �pøeèetli� v tomto rébusu,
do stejného poøadí, dosadíte tedy za dvojku �DO�, za �estku �O� a za trojku �M� - a pak rovnici
pøeètìte znovu - dostanete v ”O” ”DO” je ”M” - vodojem...

Slabiku NE nebo NI nám pak nahradí �krtnutí nìèeho pomocí X - Í:TR A:XX - první slovo je
snadné, je to v ”Í” ”TR” - vítr - a druhé: ne v ”A” ne - nevane. Skupinu NIC lze také úspì�nì nahradit
nulou: 0- je pak slovo nicménì (ale pozor, jinde se 0 bude èíst tøeba zas jako NULA). Otazník mù�e
nahradit skupinu hlásek CO (alei KDO, KDE, KDY,  JAK nebo ÈÍM). Pøíklad: ?ŠXK je vlastnì èím i
”Š” ni  ”K” - tedy èimi�ník, �lutì kvetoucí strom, který se tolik podobá trnovníku akátu, jen nemá trny...
Tolik skupina tzv. bì�ných znaèek.

Zbývají logické znaèky, vìt�inou znázoròující krátká slova. Tøeba pøedlo�ku V nám výsti�nì
popí�e ètvereèek s teèkou uvnitø. Pøedlo�ka DO se dá nahradit ètvereèkem, dovnitø kterého smìøuje
�ipka. Ètvereèek, ze kterého smìøuje �ipka ven, lze èíst jako Z nebo jako VEN. Do této skupiny patøí
i TAM znázornìné jako obyèejná �ipka.

 4. Znaky jiných abeced, znaky mìn, èísla...
Chcete-li zvládat úskalí rébusù, nezbude Vám, ne� se nauèit mj. ruskou abecedu

a øeckou abecedu, které obsahují spoustu zajímavých znakù ètených jinak ne� v latince. Tøeba X lze
pøeèíst jako �CH� nebo �CHA� z azbuky, �pí� z øecké abecedy jako �PÍ�, C jako �STO� podle latinských
èíslovek, & jako latinskou spojku �ET� - a; $, tedy zkratku dolaru, jako USD, nebo znaèku japonské
mìny (jen) jako �JEN� - atd. atd.

Slo�itìj�í pøíklad: OW    (b-B) pøeèteme jako �O� (obrácené �EM� je �ME�) (obrácené �EL� je
�LE�) (beta minus b(e) je �ETA�) - omeleta. Ale tohle byl u� opravdu tì�ký pøíklad... A teï si pøedstavte,
�e by do nìj autor nevlo�il závorky, co� udìlat nemusí - jde pøece o to, abyste si lámali hlavinky,
nikoliv o to, Vás nìkam za ka�dou cenu dostrkat... A �e Va�e hlavinky jistý obsah mají, o tom svìdèí
výsledky hádankového turnaje. A chystá se rébusový turnaj!!!

A tak jen na rozjezd: Jak by se dalo pøeèíst slovo PRAXE nebo PRAX? A co najdete v rébusu:(g-
G)TR? Nebo (+-S)RL? Nebo D(Y - J)?                 D.
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PÁR SLOV K VYBAVENÍ NA ZIMNÍ TÁBOØENÍ
ANEB ZKUSÍME NEZMRZNOUT

A je to tady. Lidové pranostiky oznaèují konec ledna a zaèátek února jako studené psí dny. To
podle toho, �e v dlouhodobém prùmìru je to zaèátek nejchladnìj�í èásti roku, kdy by èlovìk ven ani
psa nevyhnal. Doufejme, �e to tak bude i letos a �e se zimní táboøení nezmìní v kurs potápìní,
a taky naopak, �e ta nejchladnìj�í èást roku se bude opravdu konat a� v únoru.

A� u� to bude jakkoli, je nutno se pøimìøenì vybavit. Co a jak se pokusím naznaèit v následujících
øádcích.

BOTY
Poèítejte s tím, �e od nohou bývá zima a vlhko. Doporuèuju volnìj�í pevnou turistickou obuv na

zpùsob pohorek, farmáøek nebo tak nìèeho. Nedoporuèuju snìhule. V kanadách bývá obèas zima,
ale dá se to øe�it fuseklí navíc a neustálým pohybem. Nedoporuèuju snìhule. Rády se trhají, prodírají,
taví u ohnì, pokud nejsou opravdu kvalitní (a tudí� znaènì drahé), stejnì se nakonec promáèí
a navíc v nich noha obvykle kvedlá takovým zpùsobem, �e hrozí vyvrtnutí kotníku.

Dùle�ité je zajistit co nejvìt�í vodovzdornost bot. Tak�e je opravdu dobøe nama�te. Kdo máte
nìjaké boty s textilními souèástmi, nechte si ve sportovních prodejnách (Hudy, Gemma, Elias,
Sunsport, ...) poradit nìjakou impregnaci. Na ko�enou obuv se prodávají rùzné vodovzdorné krémy
a pasty. Není od vìci naná�et je za tepla a hlavnì je dùle�ité dát jim èas vsáknout se. Nedoporuèuju
oleje. Brzo se z kù�e vytluèou a bota potom vlhne. Urèitì nepou�ívejte Indulonu a podobné kr(á)émy.
Ty jsou dobré na rozejití bot, ne na impregnaci, proto�e samy obsahují spoustu vody.

Kdo si troufne, mù�e zkusit roztavit to, co se prodává jako tzv. jelení lùj, pøidat do toho trochu
vèelího vosku, za horka �tìtcem nanést na ko�enou botu a po vychladnutí to do boty hadrem dùkladnì
�zale�tit�. Vypadá to stra�nì, smrdí to, blemcá se to, bota je prvních pár hodin vylo�enì nepøíjemná
a� odporná na dotyk, ale nepromokne. (Tuto kratochvíli máme na programu na schùzce 16. 1.).

PSÍ DEÈKY
Vhodná ochrana zejména

ni��ích bot proti napadání snìhu
vrchem (budem �ít na schùzce).

PONO�KY
Je dobré vzít si jedny navíc,

ale nesmí se to pøehnat. Do boty
se musí je�tì taky vejít noha a ta
by nemìla být �u�krcená�. Obvykle
se poèítají jedny teplé pono�ky na
ka�dých 5 a� 10 stupòù pod nulou
podle materiálu a typu èinnosti.

RUKAVICE
Kdo má v teple ruce a nohy,

cítí se i v plavkách na mraze
celkem v pohodì. Rukavic není

nikdy dost. Rády se promáèí a pak nehøejí. Do vìt�í zimy je vhodné mít prs�áky na práci a palèáky
pro zahøátí.

ÈEPICE
Nejlépe kulich pøes u�i, pøi mírnìj�ím poèasí staèí i nìco �lehèího�. Toho kulicha ale s sebou

urèitì. Asi �estinu tepla èlovìk ztratí hlavou.
OBLEÈENÍ NA DEN
Pøimìøené. Na pocení je sauna a ne ko�ich. Dobré je mít na sobì víc vrstev, které se dají

snadno oblékat a svlékat. Vìzte, �e chození po horách a dlouhodobý pobyt venku v zimì je neustálé
oblékání a svlékání. Na dobu neèinnosti a pøestávek v èinnosti je dobrá vesta. Ruce od ramen po
zápìstí se se zimou vyrovnají pomìrnì dobøe, není dobré, kdy� táhne na záda. Není k zahození mít
s sebou del�í vìtrovku. Zvlá��, kdy� fouká nebo mokøe snì�í.
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ZÁVÌRNÍK
Koneènì se zdá, �e ta �novoroèní� vøava utichla. Nicménì to stejnì poøád nechápu. Ka�dý okam�ik je pøece
jedineèný, nenávratný - a lidi slaví jak støelení jen jeden z té spousty okam�ikù, které uplynou v ka�dém roce.
A patriènì hluènì, aby jó nikdo nemohl spát.
V redakci je veselo. Podaøilo se mi odstavit z provozu jeden poèítaè a zneschopnit skener na druhém, tak�e
nevím, nevím, jak to s tímhle èíslem dopadne... Na ten druhý poèítaè ani nemusím sahat - poøád u nìj sedí
jeden z tìch malých pi�ïuchù. Zrovna vèera �mudla na dotaz Sisi, proè ne�uká, zahlásila: �Nemù�u, poèítaè
se drbe!� Asi tu kromì psa má blechy u� i poèítaè. Opravdu nìkdy vydává zvuky, jako by se drbal... Vùbec z
tìch mròat nìkdy padají hrozné vìci. Tuhle vybalovaly nákup a �mudla se ptá: �A ta trpaslièí játra mám dát
taky do lednice?� Samozøejmì �lo o tresèí játra, ale tady jeden nikdy neví, jestli se to dítì spletlo neúmyslnì
nebo si zase dìlá z ubohého redakèního skøítka �oufky. A tak mi nezbývá, ne� jim taky dìlat naschvály. Stejnì
si v�dycky  nìjak poradí - tak�e tøeba se jednou doèkáte Twisteru vytesaného do pískovcových desek.

    Nevì�hlavu

OBLEÈENÍ NA NOC
Suché a hlavnì jiné ne� to, v èem je èlovìk celý den. Kdo má slu�ný spacák, nemusí a ani by

se nemìl na noc navlékat jak cibule. Dùle�ité jsou volné teplé pono�ky (nìkdo si do spacáku �ije
tøeba �zimní dvounohou papuè�), ledviòák zvaný kocour, nebo tak nìco a nìco na kolena. Není nutné
na sebe na noc navléct co nejvíc vìcí. Obvykle to moc nepomáhá. I ve velmi slu�ných spacácích je
ale dobré si vycpáním a vypodlo�ením �vylep�it� místa, kde se spacák napíná (záda, ramena, kolena).

Je dobré mít ŠÁTEK nebo kus øid�í látky na zakrytí prùzoru v kapuci. Studený vzduch se
�patnì dýchá pøímo a vynucuje si to funìní do spacáku. Ten pak vlhne a pøestává høát. �átek leccos
vyøe�í.

OSTATNÍ VYBAVENÍ
Spacáky máte v�ichni celkem slu�né, tam by nemìl být problém. Jakákoli dal�í prody�ná izolaèní

vrstva (deka, celta, ...) neza�kodí. Karimatky a igelity pod sebe taky v�ichni vozíte, kdo má alumatku,
musí mít opravdu dobrý spacák, nebo se bude muset podlo�it. Od zemì bývá v zimì zima. Poèítejte
s tím, �e baterky a akumulátory nemají zimu rády, tak�e se rychleji vybijí. O stany mít obavy nemusíte,
jak Gemma, tak Pinguiny jsou testovány do asi tøiceti pod nulou, tak�e to urèitì vydr�í. V�echno
ostatní jako obvykle.

Teï u� jen doufám, �e jsem na nic dùle�itého nezapomnìl.                  Piff

TWISTER è. 01/roèník 01 - mìsíèník kmene Ligy lesní moudrosti Nová zemì Brno (reg. è. 613), kontaktní adresa Tomá�kova
7, 615 00 Brno, fax 05 4524 5842, mail senta@petrova.cz, www.volny.cz/novazeme , urèený pro vnitøní potøebu kmene
a informování osob kmeni blízkých o jeho èinnosti. Neprodejné. Vychází vlastním nákladem v poètu 50 výtiskù v elektronické
i papírové formì 9. 1. 2001. Odpovìdný redaktor: Dagmar Petrová. Autoøi èlánkù jsou uvedení pod pøíslu�ným èlánkem.
V�echny fotografie v tomto èísle pocházejí z komerènì dostupných zdrojù.

PROGRAM DO DUBNA 2001
Zmìna programu vyhrazena. Schùzky ka�dé úterý od 16:30 do 18:30 h v klubovnì na rohu Pastrnkovy a

Tomá�kovy, poté úøední hodiny do 19:00 h. Program leden: psí deèky, zazimování bot, krmítka...
13. 1. Brnìnské podzemí - prémiová akce

- sraz v 9:30 v klubovnì, s sebou: baterky, rukavice, kulichy, zaèunitelný odìv, dùkladná sváèinka,
�alinkarta, 40,- Kè. Program na odpoledne se domluví na schùzce 9. 1. (napø. bazén, podle
stavu bacilù).

26. - 28. 1. Zimní táboøení
- víkendovka na snìhu se v�ím, co k tomu patøí - bude-li sníh. Nebude-li, bude nìco jiného.

10.2. Jednodenní kuticí akce
- výroba ruèního papíru se Skiskou, mo�ná ptaèí budky, na odpoledne pøekvapení.

23. - 25. 2. Víkendovka na ly�ích
- od chaty k chatì na ly�ích anebo taky po svejch...

17. 3. Jednodenní hra po Brnì
- �ílená dìtská Piffovka pro èleny i neèleny kmene po Brnì...

31. 3. - 1.4. Výprava kamnásnohyponesou pod stany
14. 4.  nebo 21. 4. Jednodenní akce ke Dni Zemì
26. 4. - 1. 5. Prodlou�ená putovací a mystická výprava pod stany

12/12


