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UZÁVÌRKOVÁ DRAMATA
Konèím hraní s dal�ím èíslem Twisteru (první pro�krtání = 16
stránek, 2. kolo �krtání = 12 stránek) a chystám se vyjet
tiskovou verzi. Nevì�hlavu si lebedí na svém oblíbeném
monitoru a mnì je�tì bleskne hlavou, �e se chová podezøele
mírumilovnì. A pak to vidím. Celé èíslo je psané ve formátu
A4 a ne ve formátu tohoto roèníku, tj. A5. Nevì�hlavu se tváøí,
jako �e on nic. Je�tì nikdy jsem nemìla takovou chu� ho
zatlouct do parket jak høebík. Ale je ètvrt na pìt, za chvíli zaèíná
schùzka a dìti èekají, �e pøijdu s novým Twisterem. Jdu, ale
jen s prvním obtahem - poradit se s náèelníkem, co je�tì
vy�krtat. Náèelník chvíli bádá nad balíèkem stránek a pak
konstatuje, �e A4 má taky nìco do sebe, proto�e je jaksi
pøehlednìj�í... Nakonec rozhodujeme o tom, �e ètyøi èlánky
musí poèkat do dal�ího èísla... Kdy� se vracím domù, dìlá
Nevì�hlavu, �e spí. Poèkej, kamaráde...         D.
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zdolanou pøeká�ku 1 bod.
JÍZDNÍ ØÁD
Zadání: vyhledat èasovì vymezený spoj
v jízdním øádu Èeských drah, a to bez
pøestupu (kategorie M) a s jedním
pøestupem (kategorie S). Ka�dý èlen
hlídky si vylosuje zadání a plní úkol
samostatnì. Èasový limit je 5 minut.
HOD NA CÍL
Zadání: 4 hody kriketovým míèkem na
cíl o rozmìru 1 x 2 m ze vzdálenosti 8 m
(kategorie M) a 10 m (kategorie S).
Èasový limit 2 minuty na jednoho èlena
hlídky, postupnì há�ou v�ichni. Za ka�dý
zásah cíle 1 bod.
SIGNALIZACE
Zadání: vyslat pomocí praporkù
morseovkou vylosovaný text beze smyslu
o 12 znacích, v kategorii S vèetnì èíslic.
Jeden èlen hlídky si vylosuje text a po�le
ho zbylým èlenùm hlídky, ti pøijatý text
dají písemnì rozhodèímu. Vzdálenost
min. 20 m, slovní komunikace zakázána,
vede k vyøazení hlídky z dané kontroly.
Èasový limit 6 minut v kategorii M,
5 minut v kategorii S.
PLÁNEK
Zadání: do pøipraveného plánku zakresli
polohu 6 vý-znaèných bodù oznaèených
v terénu. Hlídka plní spoleènì v èasovém
limitu 6 minut.
PRÁCE S MAPOU A BUZOLOU
Zadání: M - první èlen hlídky zorientuje
pomocí buzoly mapu; druhý èlen hlídky
urèí pomocí hodinek a slunce sever
(slunce bude), tøetí èlen hlídky urèí 4 vy-
losované znaèky pøímo z mapy. S - první
èlen hlídky urèí daný bod z mapy v terénu;
druhý 4 vylosované znaèky pøímo z mapy,
tøetí vzdálenost dvou míst na mapì.
PRVNÍ POMOC A ZDRAVOVÌDA
Zadání: M - �átkové obvazy hlavy, kolene,
lokte; obinadlový obvaz pøedloktí, dlanì,
lokte (limit 2 minuty); �etrný transport
ranìného na stolièce z rukou nebo �átkù
na vzdálenost 15 m (limit 2 min). S - navíc

obvaz oka, ucha (limit 1 min) a o�etøení
zranìní (tepenné krvácení na pøedloktí,
zlomenina bérce, zástava dechu) (limit
3 min); transport ranìného na
improvizovaných nosítkách (hole budou
na místì) na vzdálenost 15 m (limit 3
min). Hlídka plní úkol spoleènì.
STAVBA STANU
Zadání: slo�it (se zapnutými zipy, na
3 díly, smotat do válce, vedle nìj tyèe
a kolíky; vy�ádání souhlasu rozhodèího)
a znovu postavit áèko se v�emi kolíky.
Èasový limit M 5:30 min,S 5 min.
UZLOVÁNÍ
Zadání: ka�dý èlen hlídky si vylosuje
dvojici uzlù (ambulák + �ko�ák; loïák
+ rybáøský uzel; draèák + zkracovaèka).
Èasový limit 3 min u kategorie M, 2 min
u kategorie S.
STØELBA ZE VZDUCHOVKY (jen S)
Zadání: sestøelit 4 ranami 4 døevìné
�palíèky na vzdálenost 10 m. Støílí ka�dý
èlen hlídky, èasový limit 2 min na èlena.
ZOOLOGIE
Zadání: správnì urèi zvíøata na obrázcích
(v kategorii S i jejich stopy a druhové
jméno). Èasový limit 5 min.
(Opsáno z originálu v Aktualitách 2/2001).    D.

JAK SE Z LESA OZÝVÁ…
Brèomil  nechává pozdravovat a vyøídit, �e
kdyby doma nemusel skládat a brousit parkety
a jinak zu�lech�ovat domeèek, urèitì by se pøijel
na nìjakou na�i akci podívat. Dále konstatuje,
�e zatímco èasopis jeho kmene mu nechodí, ná�
dostává pravidelnì… �e by zase ta po�ta?

Wakiela  rovnì� všechny zdraví a chystá se
nìkdy pøijít s tím, �e se jí líbí Twister i náplò na�í
èinnosti. Mo�ná prý nìkoho pøivede s sebou.

Gleška s Barèou a Nikolkou také nechávají
pozdravovat, prý se na nás nìkdy na jaøe
pøijedou na nìjakou akci všichni podívat (pokud
se to Gle�kovi nebude køí�it se smìnami).
Gleška nad Twisterem prý jen zamaèkává slzu,
�e se nemù�e obèas vyskytnout nìkde s námi.

   Piff

V sobotu 21. 4. 2001 na Vás, milé dìti,
chystáme zvlá�tní zákeønost, a to úèast na XI.
Setonovì závodì poøádaném 172. PTO Pegas.
Soutì� probíhá ve ètyøech vìkových
kategoriích, z nich� doká�eme zøejmì obsadit
jen dvì: M - rok narození 89, 90, 91 (od nás
tomu odpovídá �mudla, Li�ka a Rièi, z no-
váèkù Andy), S -  rok narození 86, 87, 88
(od nás trojice Sisi, Qinzy a Lenka, nováèci
Marek a Terka), a to díky tomu, �e soutì�í
tøíèlenné hlídky. Pro zaøazení do vìkové
kategorie je rozhodující vìk nejstar�ího èlena
hlídky, pro zaøazení do kategorie chlapcù staèí
úèast jediného hocha v hlídce.

Tra�
pro kategorii M vede po turistických
znaèkách a lesních cestách - hlídka
dostane popis a plánek se zakreslenými
stanovi�ti. Délka trati 6,5 km.
pro kategorii S vede pøevá�nì po lesních
stezkách, hlídka dostane popis a plánek
bez zakreslených stanovi��. Tra� mìøí
7 km.

Vybavení
Ka�dý závodník bude mít s sebou
uzlovaèku, tu�ku nebo propisku, KPZ,
kvalitní obuv, vhodný odìv (dlouhé
nohavice), jídlo a pití na cestu. Hlídka
bude mít buzolu, mapu a e�us.

Èasový harmonogram
Kategorie startují prùbì�nì podle
vypsaného pøedbì�ného harmono-
gramu startù. Hlídky se mohou pøed
startem a po dobìhnutí zúèastnit
doprovodného programu.

Diskvalifikace
Hlídky budou diskvalifikovány, jestli�e
vynechají kontrolu, nedorazí ke kontrole
nebo do cíle v plném poètu, nedobìhnou
v pøimìøeném, pøedem stanoveném
èase, ztratí startovní prùkaz, budou
bìhem závodu podvádìt nebo se o to
pokusí, pøijmou nìèí pomoc nebo naru�í
prùbìh závodu.

Startovné a pøihlá�ky
je 40,- Kè na èlena hlídky a zahrnuje obìd.
Odpovídá tedy normálnímu pøíspìvku na
jednodenní výpravu. Pøihlá�ky podá kmen
hromadnì.

Náplò jednotlivých stanovi��/dis-
ciplíny
AZIMUTOVÝ ÚSEK
Zadání: podle zadaných azimutù a vzdá-
leností najít tøi ukryté kartièky a opsat
z nich znaky. Po nalezení 1. kartièky se
vrátí na kontrolu, dostane údaje druhé atd.
Kartièku je tøeba najít do 6 minut. Za kartu
jsou 4 body.
BOTANIKA
Zadání: správnì urèit byliny a døeviny,
celkem 12 ks.  Kategorii M staèí rodové
jméno, u kategorie S je tøeba i druhové
jméno. Limit 4 min. Za správnì urèenou
rostlinu 1 bod.
ÈAS Z TRATI
Zadání: absolvovat tra� v èasovém limitu.
Èistý èas se poèítá jako èas v cíli minus
èas na startu minus èekací èasy na
kontrolách. Limit bude zveøejnìn na
startu.
POZOROVÁNÍ PØÍRODY
Zadání: ve vytyèeném území najít
dalekohledem 6 nenápadnì umístìných
obrazù (pøíp. vycpanin) zvíøat a urèit jejich
rodové jméno. Dalekohled dostane hlídka
na kontrole. Odpovìdi hlídka odevzdá
písemnì. Èasový limit 4 min. Za ka�dé
objevené a správnì urèené zvíøe 2 body.
FINSKÁ STEZKA
Zadání: pøekonat úsek obsahující nìkolik
za sebou následujících pøeká�ek (hod na
cíl, pøeskok, kladina, houpaèka, dvojitá
lanová lávka, vodorovné lano, �plh)
v obtí�nosti podle kategorií v èasovém
limitu 3 minut. Hlídka startuje spoleènì,
ale ka�dý bì�í �na vlastní pìst, èlenové
si nesmí vzájemnì pomáhat. Za ka�dou

XI. SETONÙV ZÁVOD
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obuv v na�ich obchodech vyskytuje pomìrnì málo. Velice dobrou, i kdy� dost drahou
alternativou je zvlá�� v malých èíslech zdravotní ortopedická obuv (vyrábí firma Achil-
les, vzor jaro/podzim, k dostání/objednání v prodejnách zdravotnických potøeb a re-
habilitaèních pomùcek - Sanitas, �ance). Tyto boty spolehlivì pøe�ily pùlroèní
dennodenní no�ení zahrnující nìkolikerý prùchod potokem, kalu�emi �tìrkem,
pískem, ohnìm, mìstem i terénem vèetnì dvoutýdenního øádnì mokrého tábora se
tøídenním pu�ákem. Pak z nich Tadeá� vyrostl. Nejsou sice nepromokavé, ale díky
své sendvièové konstrukci udr�ují nohu neustále v suchu, proto�e vodu doslova
pumpují skrz vrstvy ven.

Ve vìt�ích èíslech je výbìr vìt�í a do znaèné míry
závisí na osobním vkusu nositele. Nìkomu vyhovují
klasické kanady (!Pozor! v zimì v nich bývá dost
chladno, tak�e je tøeba poèítat s místem pro nìkolikero
teplých pono�ek!) jiný dá pøednost farmáøkám
a v poslední dobì je mo�no v outdoorových prodejnách
(Hudy, Elias, Alpinus, �) sehnat za rozumnou cenu i
�goretexky� ve vìt�ích dìtských èíslech. Ceny se
pohybují od asi 600,- Kè za kanady (Greenshop), pøes
800,- Kè za farmáøky (Kars) a 1000,- a víc Kè za goretexky do 1.300,- Kè za
ortopedické speciály (kdy� jsou na pøedpis, tak asi 1.000,- Kè hradí poji��ovna). Èas
od èasu se vyskytnou boty pøekvapivì dobrých vlastností za podivuhodnì nízkou
cenu na místech naprosto neèekaných (stánky, burzy, výprodeje supermarketù), ale
spoléhat na to moc nelze.

Bota by mìla být dostateènì volná na to, aby se do ní ve�la kromì nohy je�tì
silná pono�ka, která je nutná zvlá�� u bot bez polstrování (kanady), v zimì by se
mìla do boty vejít je�tì dal�í pono�ka, pøípadnì tepelná vlo�ka a celoroènì je dobré
poèítat je�tì s ortopedickou vlo�kou, podpatìnkou apod. To u� ale zále�í na zvyku
nositele a konstrukci boty.

Tradiènì se doporuèuje nosit do bot dvoje pono�ky (tenkou umìlotinovou na
nohu, pøes ni silnou bavlnìnou nebo vlnìnou). To samozøejmì platí i nadále pro ty,
kteøí pou�ívají klasické materiály. S pøíchodem nových materiálù (Climatex, Moira)
i tato doporuèení ponìkud ztrácejí své odùvodnìní. V ka�dém pøípadì se ale
pøimlouvám spí�e za silnìj�í dobøe padnoucí (neshrnující se) pono�ky. Do znaèné
míry si musí pøijít ka�dý sám na to, co mu vyhovuje.            Piff

UZEMNÌNÍ
Piff: �Tak co, jak se vám líbila výprava do tajù ruèního papíru… Dá�a: �No, náhodou
jsme si dobøe zakovali…”
Piff uvádí únorovou výpravu: �K výpravì vám øeknu to, �e nìkam pojedeme.” (Tato
vìta zøejmì zpùsobila, �e jsme ve skuteènosti nikam nejeli…)
Marek Eben v televizním poøadu vyhlášení TýTý: “… vyvá�íme muzikály do Koreje…”
Silva: “� nebo tøeba politiky na Kubu…”
Piff v záchvatech smíchu nad posledním Vlèovníkem: “Herdek, já se a� z tìch novin
dovím, co vlastnì dìlám…”
Piff v debatì o plánu na léto: “Já si s dovolením odskoèím, proto�e jinak bych nebyl
schopen mluvit dostateènì dlouho…”

VYBAVENÍ I.
Proto�e nám potì�itelnì pøibývá nováèkù, rozhodl jsem se zaèít s miniseriálem

o vybavení potøebném k pobytu v pøírodì. Sebe chci u�etøit role hradního prùvodce
nuceného neustále kolem dokola opakovat toté� a novým èlenùm bych velice rád
u�etøil nepøíjemnosti, které si zpùsobili jiní pøed nimi tím, �e si poøídili nevhodné
vybavení, o penìzích nemluvì. Pøedem upozoròuju, �e to, co napí�u dál, rozhodnì
nebude soubor neotøesitelných univerzálnì platných dogmat a u� vùbec si nedìlám
iluze o tom, �e moje rady budou zcela vyèerpávající. Spí� bych rád poskytl jakési
vodítko k alespoò trochu rozumnému výbìru. Jestli�e uvádím výrobce èi prodejce
pøíslu�ného vybavení, tak to není proto, �e bych byl od nich placen za propagaci, ale
proto, �e si myslím, �e u�iteèné informace by se mìly �íøit. Uvedený výèet platí pro
Brno.

Je�tì prosím o jednu vìc. Místy uvádím ceny, nad kterými se asi nìkterým
z vás protoèí panenky. Jsem si toho vìdom. Sám jsem se obèas zvlá�� pøi posèítání
jednotlivých polo�ek docela divil. Mo�ná je to o dùvod víc k zamy�lení nad tím, do
jaké míry se vyplatí ��etøit�. Potì�ující zprávou bude snad to, �e není naprosto nutné
poøídit v�echno vybavení najednou. Pøi vybavování doporuèujeme zaèít od bot
a skonèit batohem.

Vydáme-li se nìkam tro�ku dál ne� na koneènou �aliny nebo do nejbli��í chatové
oblasti a chceme-li v rozumné pohodì strávit v pøírodì pár dní, tak si musíme
uvìdomit, �e
a) tam musíme dojít a pokud mo�no si nevyrobit plnou nohu puchýøù a v nároènìj�ím

terénu si nevyvrknout kotník. K tomu nám pomù�e vhodná obuv.
b) mìli bychom se chránit pøed vlivem poèasí (vedro, chlad, vlhko, UV záøení).

K tomu slou�í vhodné obleèení.
c) pravdìpodobnì budeme potøebovat v pøírodì nebo tøeba na chatì pøespat. K tomu

slou�í spacák a izolaèní podlo�ka.
d) budeme nejspí� chtít taky jíst a je docela mo�né,

�e budeme i vaøit. Vezmeme si proto s sebou
nádobí, l�íci a nù�.

e) to v�echno budeme chtít nìjak odnést a jestli�e to
nechceme svázat �pagátkem a táhnout za sebou,
bude to asi chtít batoh.

Obuv
V dìtských èíslech problém velký, leè nikoli

neøe�itelný. Dobrá bota do terénu by mìla být pevná,
pohodlná, nepromokavá a prody�ná. V ka�dém pøípadì musí chránit kotník a nesmí
klouzat.

Ideální jsou boty na zpùsob pohorek nebo pionýrek (urèitì ne botasky), v ka�dém
pøípadì s traktorovou podrá�kou z polotvrdého materiálu (tvrdá podrá�ka, jako je
napø. na kanadách, nepøíjemnì klou�e na ledu a mokrých kamenech, mìkká
protiskluzovka, jakou mají napø. nìkteré snìhule, se sice chytne i na ledové plotnì,
ale velice rychle se ochodí). Boty by mìly být ko�ené nebo v kombinaci s vhodným
textilním materiálem (Gore-Tex a jeho obdoby). V dìtských velikostech se takováto
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�e nebylo málo tìch, kterým se lístky docela povedly. Oblíbenou èinností
tìch, kteøí si netroufli na kování lístkù, se stala výroba �praseèích ocáskù�
z krouceného drátu. Na�e dvì �koòadry� (�mudla a Rièi) zase uprosily pana
mistra, aby jim ukoval podkovy.

V�ichni jsme si vyzkou�eli, �e kovaøina je práce namáhavá, a po poledni,
kdy� u� jsme toho mìli v�ichni dost, pøi�ly velice vhod Evèiny buchty. Kdy�
u� jsme mìli odcházet, tak nìkteøí z nás zaèali chytat je�tì druhý dech,
tak�e u� to málem vy-
padalo, �e v rozumném
èase neodejdeme (Tady se
musím omluvit, ale ten
klinec - èesky høebík - jsem
si prostì ukovat musel).

Na klubovnu jsme do�li
zároveò se Skiskou ne-
soucí batoh rámeèkù na
výrobu papíru. Hned po
Dá�inì tradièní zeleninové
polívèièce a snesení Twis-
teru jsme se tedy mohli dát
do výroby hmoty, která dne�ního èlovìka provází prakticky celý �ivot.

Trhání papíru a mixování papíroviny mají mnozí z nás vyzkou�ené u�
od loòského jara, kdy� jsme v rámci pøíprav na tábor papírma�í pokrývali
terè na �ipky. Velice brzo jsme tedy mìli pøipraveno dostatek hmoty na to,
abychom mohli zaèít vyrábìt vlastní papír. Narazili jsme ale na drobný
technologický problém. Lavór byl asi tak o centimetr men�í, ne� bychom
potøebovali, tak�e se do nìj rámeèky se sítem neve�ly a museli jsme místo
nabírání papírovinu na síta nalévat �ufánkem (pro ètenáøe na západ od
Vysoèiny nabìraèkou). I to se v�ak zvládlo bez problémù a za chvíli u� bylo
vidìt jednotlivé dvojice, jak zdobí vyrobený papír barevnými bavlnkami,
cupaninou, vyvaøeným èajem a bylinkami a v rohu místnosti zaèal narùstat
stoh listù papíru prolo�ených kuchyòskými utìrkami. Výtvory vznikaly rùzné
i rùznobarevné. Mimochodem, víte, �e hmota na oran�ový papír vypadá
jako mrkvový salát, ale rozhodnì tak dobøe nechutná, a naopak hmota na
�lutý papír vypadá pøesnì tak, jak i chutná?

Kdy� u� to vypadalo tak, �e mokrá hromada papírù a utìrek bude
prosychat dlouho a� do úplného zplesnivìní, vyøe�ila to Dá�a se �ehlièkou
(o �ehlièce se sice v návodu nic nepí�e, ale funguje to) a výroba papíru se
nám výraznì zrychlila, tak�e si mnozí mohli odnést své suché nebo skoro
suché výtvory domù. Myslím, �e v�echny dopadly dobøe.

     Fotky Pe�a Bláha, povídání Piff

HEFAISTOS
A ÈÍÒANI

Zdá se vám tato kom-
binace ponìkud neobvyklá?
Øíkáte si, co, proboha, má
antický bùh spoleèného
s obyvateli Dálného Vý-
chodu? Tomu, kdo byl s ná-
mi v únoru na jednodence,
u� asi svítá. Jsou to øe-
mesla.

Hefaistos byl bùh ohnì a v antické mytologii vystupuje i jako kováø
olympských bohù. Èíòani zase vynalezli nejen støelný prach, hedvábí, èaj
a akupunkturu, ale taky papír. Obojí bylo náplní ji� vý�e zmínìné jednodenní
akce, kterou jsme vìnovali starým øemeslùm. Zaènu ale popoøádku.

V sobotu ráno jsme se v hojném poètu se�li netradiènì na Masném rù�ku
(roh Køenové a Masné). Nedaleko místa srazu jsme pro�li ponìkud tajemnými
plechovými dveømi na trochu záhadnì pùsobící dvùr, kde má své dílny
slévárenská prùmyslovka. Tam jsme se setkali s panem Koukalem, mist-
rem øemesla kováøského. Ten nás nejdøív nasmìroval do �aten a pak nám
poodhrnul oponu tajemství jednoho z nejstar�ích øemesel. Ukázal nám nìkolik
prací studentù prùmyslovky, vysvìtlil a pøedvedl pár fíglù i novodobého
pomocníka dne�ních kováøù, mlad�ího bratra dávných hamrù, buchar. Kdy�
u� to zaèalo vypadat, �e to za chvíli mlad�í pøestane bavit, roztopil v�echny
tøi výhnì a vyzval nás, aby si ka�dý vybral kladivo dle svého vzrùstu a síly a
kus �eleza, který se nám bude líbit. V tu ránu se stal málem zázrak. Takové
pracovní nasazení jsem v Nové zemi u�
dlouho neza�il. Velice záhy si v�ichni
vyzkou�eli, �e poøádnì nahøáté �elezo se dá
zpracovávat mnohem snáz ne� �elezo
studené. Nìkteøí zjistili i to, �e horké �elezo,
kdy� není zrovna roz�havené tak, aby svítilo,
vypadá úplnì stejnì jako studené.

Pan mistr pøi�el s dal�í výzvou. Jakoby
mi-mochodem ukoval pøívìsek ve tvaru lístku.
Na�e sna�ení dostalo cíl. Výhnì se rozpálily,
jiskry sr�ely a bu�ení kladiv se znásobilo.
Nìkteøí pøi svém sna�ení vypadali opravdu
nebezpeènì. Brzy jsme pøi�li na to, �e není
zrovna snadné dát kovu nìjaký pøedem urèený
tvar. Výtvory vznikaly rùzné, ale nutno uznat,
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aby si Stodolníèka vá�ili nebo si nìjakého
co nejdøíve poøídili.

Je velmi pøítulný a snadno nahradí psa,
i kdy� vypadá spí� jako sova. Stejnì jako
ka�dé domácí zvíøe v�ak potøebuje vìdìt,
�e ho jeho majitel má taky rád.

Doufám, �e jste se dnes alespoò trochu
pouèily a �e se brzy vydáte na trh se stra�idly,
abyste si nìjaké vhodné a u�iteèné opatøili.

       Skiska

TÉMA PRO RODI ÈE - DG.: LHOSTEJNOST
Jedna z nemocí dne�ní spoleènosti se jmenuje lhostejnost. Nikdo není za nic

odpovìdný anebo si odpovìdnost moc nepøipou�tí. Nìjak jsme si zvykli na to, �e
pøíli� bezpeèno u nás není, a sna�íme se s tím �ít, jak se dá. Lhostejnost je nám
obranou - taky proto, �e v�echno napravit není u� dávno v lidských silách.

Co ale v lidských silách je, je starat se o bezpeènost dìtí. V pøípadì dìtí kmenových
jde o dìti Va�e, ale stejnì tak i na�e. V okam�iku, kdy pøijdou na kmenovou akci, za
nì pøebíráme odpovìdnost se v�emi povinnostmi, které k tomu patøí. A pøedstavte
si, jak nám asi je, kdy� je pùl páté, venku pomalu tma a dvì dìti nedorazí, pøesto�e
v�echny na�e dìti chodívají vèas, pokud je nezdr�í konkrétní pøíèina (jako Rièi minule
èekala na Báru). Mìly dìti pøijít na schùzku a ztratily se cestou? Nebo vùbec na
schùzku ne�ly, proto�e se tøeba musí uèit nebo jsou nemocné? Nebo øekly rodièùm,
�e jdou na schùzku, a zamíøily jinam? Zkou�et vychytat dìti na jejich mobilech (jediná
kladná vlastnost mobilu je to, �e èiní èlovìka snáze sehnatelným - ale ne v�echny
dìti mobily mají) nebo volat rodièùm?

Vìt�inou na Vás nemáme èísla do práce a o pùl páté sotva koho z Vás zastihneme
doma. Ani èísla na Va�e mobily a mobily Va�ich dìtí nemáme v�echny. Budeme
v�ak od dìtí �ádat, aby nám je napsaly, proto�e ve chvíli, kdy se Va�e dítì z akce
neomluví a nedorazí do pìti minut po stanovené dobì srazu, zaèneme zji��ovat, co
se dìje - na na�e vlastní náklady a na úkor ostatních
dìtí, které na akci pøi�ly vèas a kterým se díky tomu
nebudeme moci vìnovat. Nejdøív podle mo�ností na
mobilu �scházejícího� dítìte a v pøípadì neúspìchu
u Vás. Mo�ná Vás vyru�íme z práce nebo pøi
nákupech. Pøedem se omlouváme a doufáme
v pochopení na Va�í stranì. Na druhé stranì se
sna�íme ukonèit schùzku o pùl sedmé a jsme na
pøíjmu v�dy po schùzce pro pøípad, �e by Va�e dítì
nedorazilo domù podle oèekávání. Dojde-li k tomu,
prosím neváhejte se ozvat (Dá�a mobil 0602 765 800).
I kdybychom mìli desítky dìtí, nikdy jich nebude tolik,
abychom vùèi nim mohli být lhostejní�         D.

BUBÁCI V.
Milovaná zemáèata (rozumìj �dìti z Nové zemì�),
v dne�ní stra�idelné lekci se blí�e seznámíme s

typickými obyvateli rùzných èástí bytu.
Pùïák (Deversor tecti) (obrázek vlevo nahoøe)

se, jak ji� název napovídá, vyskytuje na pùdách.
Vìt�inu svého �ivota prospí, pokud není ze spánku
vyru�en zlobivým dítìtem, které je na pùdu umístìno
za trest. Ani v tomto pøípadì ho v�ak není snadné
zaregistrovat. Dýchá toti� jednou za 16 dní a stejná
je i jeho frekvence pohybu.

To Sklípkana smrdutého (Orthognathus
putidus) (obrázek vpravo) si nejspí� v�imnete bez
problému. Podle
obrázku je vám

jasné, �e se, chudáèek, nejspí� zatoulal
nìjaké mimozemské výpravì. Z tohoto
dùvodu je ho nutno chránit pøed zlými jedinci,
co kdyby se ona výprava pro nìj vrátila...

Ztrácí-li se vám obleèení na panenky a va-
�e maminky si neustále stì�ují, �e nìkdo
hospodaøí ve spí�i, máte tu èest �ivit
Spí�níka svi�ného (Cellapenaria pernix)
(obrázek vlevo dole). Miluje dobré jídlo a ele-
gantní obleèení. Nemá rád konzervy. Zato
vám v�ak spí� zbaví �vábù a podobných

nezvaných hostù. Pozor v�ak na
otevøené láhve s alkoholem.
Opilý Spí�ník doká�e udìlat ve
spí�i neuvìøitelný chaos.

Stodolníèek ostra�itý
(Horreulus vigil) (obrázek na
str. 9) se ve va�ich mìstských
obydlích nejspí� nevyskytuje.
Mù�ete se s ním v�ak setkat na
prázdninách u babièky a po-
dobnì. Má rád velkou spo-
leènost. Je velmi u�iteèný, nebo�
loví my�i. Proto svým ven-
kovským pøíbuzným doporuète,
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PROKLETÍ EXPEDICE KARSTIC
Zaèalo to noèními zprávami, ve kterých se objevila zmínka o záhadnì zmizelé

Expedici Karstic, která se vydala zkoumat záhadné jevy, k nim� údajnì v poslední dobì
dochází v krasových oblastech na celém svìtì (i u nás), a nejasná zmínka
o jakýchsi ne pøíli� úspì�ných pokusech skupiny novináøù a amatérských speleologù,
kteøí se údajnì vydali po této expedici pátrat. To v�e doplnìno podivnou informací
o jevech, které na�e nejsledovanìj�í stanice oznaèila pojmy Krápòák a Lajmstouník, se
stalo docela zajímavým námìtem pro novináøské hrátky na dvou schùzkách pøed
víkendovkou. Docela to celé i pøi�lo vhod, proto�e jsme mìli jet na Ivaninu chatu, která
se nachází na severním okraji Moravského krasu, a mohli jsme se tedy pøímo na místì
podívat, k jakým �e to �záhadným jevùm� tam vlastnì dochází. Leè èlovìk míní a �ivot
mìní. V noci ze ètvrtka na pátek zaèalo snì�it takovým zpùsobem, �e i dálnice byla pøes
ve�kerou péèi silnièáøù prakticky hned za Brnem totálnì neprùjezdná. O tom, �e by
nìkdo byl schopen do odpoledne zprùjezdnit zapadlé silnièky v okolí �o�ùvky, jsme si
mohli nechat leda tak zdát. Kdy� do toho v�eho je�tì navíc onemocnìla Iva jako�to
jediná osoba, která vìdìla, kde se chata nachází, rozhodli jsme se celou akci na poslední
chvíli zru�it. Nádherné poèasí, které vydr�elo od páteèního veèera do poloviny dal�ího
týdne, u� pokládám jen za dal�í schválnost osudu a potvrzení
platnosti slavných Murphyho zákonù. Je�tì bych chtìl vyslovit
omluvu Terce a Danovi a zvlá�tì jejich rodièùm, které zpráva o
odvolání celé akce minula, tak�e na nás marnì èekali na místì
srazu. Udìláme v�echno pro to, aby se nic podobného pøí�tì
neopakovalo.

Rád bych se vrátil k tomu, co pøedcházelo oné ne-
uskuteènìné víkendovce. K èemu v�emu doká�e inspirovat
jedna taková drobnost z noèních zpráv. Zaèali jsme Pavèiným
volným psaním metodou pìtilístku a zkusili jsme se zamyslet
nad tím, co, nebo kdo by mohli být oni záhadní Krápòáci a Lajmstouníci. Oba podivné
a pravdìpodobnì zkomolené názvy èehosi odsunuly celou zále�itost pøevá�nì do øí�e
pohádek, vìt�inou pak do oblasti spí�e zlých skøítkù. Co taky s tím jiného.  Na dal�í
schùzce jsme se pokusili vymyslet, co se asi mohlo stát s onou záhadnou Expedicí
Karstic, co vlastnì hledala a proè se Nejvy��í místa sna�í události pokud mo�no utajit.
Nakonec jsme spoleènými silami vymysleli celou øadu rùzných teorií - od únikù
radioaktivity, prùmyslových odpadù, mutovaných organismù èi jakýchsi podivných
výsledkù vojenských výzkumù a� po nápady, za které by se nemuseli stydìt ani tvùrci
seriálu Akta X. Pátrání po odpovìdi na vý�e uvedené otázky se dokonce roz�íøilo i za
hranice klubovny a nìkteøí náhodní veèerní chodci se ke svému údivu stali obìtí
novináøské ankety. K rozumné odpovìdi jsme se samozøejmì nedostali a Qinzy s Lenkou
dokonce pøi�ly s teorií, �e Piff kecá a tahá nás za fusekli.

Momentálnì mi nezbývá, ne� vás nechat, aby si o tom v�em ka�dý myslel, co chce.
Jen mi tro�ku vrtá hlavou, co znamenají ty dva èlánky v Rovnosti ze ètvrtka 22. února.
Jeden o akci záchranáøù v Rudickém propadání (str. 3) a na titulní stránce èlánek
o dosti záhadnì pùsobící genetické bance (zatím�?) pro psy. Do víkendovky na konci
bøezna zbývá je�tì pár dní a tøeba se v novinách nebo v televizi je�tì objeví nìco
zajímavého. Konec koncù, mù�eme se zkusit poptat v Moravském krasu, jestli o tom
místní nìco nevìdí�                Piff

Vá�ený pane faráøi!
Jak víte, o�enil jsem se
s vdovou, která má dvaceti-
letou dceru. Tuto dceru si pak
vzal za man�elku mùj otec.

Mùj otec se tedy stal mým zetìm, moje
nevlastní dcera mou nevlastní matkou.
Kdy� se mé �enì narodil syn, byl to �vagr
mého otce a souèasnì mùj strýc (jako bratr
mé nevlastní matky). Nyní se mé nevlastní
matce, která je souèasnì mou nevlastní
dcerou, narodil syn, který je tedy souèasnì
mým bratrem a mým vnukem!

Já sám jsem tedy mu�em své �eny
a jejím vnukem (jako syn jejího zetì). Moje
�ena je moje babièka (jako matka mé
nevlastní matky). A proto�e mu� mé
babièky je mým dìdeèkem, jsem tedy svým
vlastním dìdeèkem.

Prosím, abych se u Vás mohl nìkdy
stavit.S pozdravem

                Markus Pfeiffer, Sandgasse 12

Podaný inzerát:
Tímto prohla�uji, �e nejsem

identický s popraveným loupe�ným
vrahem Augustem Schulze.

August Schulze, Berliner Straße 60

NB:
Je opravdu smutné, �e dnes chce

ka�dý na univerzitu a cítí se být
povolán ke studiu medicíny. Za mých
èasù bylo v�echno úplnì jinak! To
nestudoval ka�dý tupec. V na�em
mìstì jsem studoval medicínu jenom
já.               Dr. Filstreit

Milá Inge,
 nekoneèná smùla.
Fritz si v tomto roce
zlomil u� tøetí nohu.
Pøijedu brzo.

       Tvoje Agnes

Titl. ctìné ministerstvo
Ji� celý rok èekáme na Va�e

vyjádøení v na�í vìci. Od
vládní banky jsme také nic
nesly�eli, jen hluboké mlèení.
�ije je�tì pan øí�ský kancléø?
Jestli�e ano, co proti tomu
hodlá dìlat?

              Vá� vìrný patriot
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FALCO IV. - POMOZTE HLÍDAT HNÍZDA
Klub ochrany dravcù a sov pøi sdru�ení Dìti zemì poøádá letos pojedenáctvé

akce FALCO a AQUILA. Smyslem tìchto dvou akcí je chránit hnízda vzácných druhù
dravcù (raroh velký, sokol stìhovavý, orel královský) v Èechách, na Moravì a na
Slovensku pøed vykradením. Dobrovolní strá�ci hnízda hlídají po celou dobu hnízdìní
ve dne i v noci. Ne� tyto akce zaèaly, pravidelnì byla vìt�ina hnízd tìchto druhù
vykradena pøekupníky se zvíøaty. Strá�ci také zabraòují ru�ení hnízdících ptákù turisty
nebo lesními dìlníky.

Za dobu trvání obou akcí nebylo vykradeno �ádné hlídané hnízdo. Celkem se
podaøilo pøed �ivotem v zajetí zachránit 43 rarohù velkých, 10 sokolù stìhovavých
a 16 orlù královských. Hnízda, která nikdo nehlídá, jsou v�ak vykrádána stále.
I proto potøebujeme dal�í dobrovolníky, kteøí mohou a chtìjí
obìtovat trochu svého volného èasu (vìt�inou týden a�
ètvrnáct dní) ochranì tìchto krásných ptákù.

Pokud mezi nì patøíte, napi�te si o bli��í informace na
adresu koordinátorky obou akcí Radky Jindrové: Centrum dìtí
a mláde�e, akce FALCO, Dukelských hrdinù 328, 407 21
Èeská Kamenice, e-mail cdm_ck@space.cz, mobil 0605/468
263.   Lenka Mašková - Mýval

BIZONÍ VÍTR
Na�e kmenová sbírka star�ích èísel Bizoního vìtru doznala roz�íøení díky Pavèe,
která nám pøinesla v�echna èísla, která doma na�la - máme tedy kompletní nejen
roèníky 2000, 1999 a 1998, nýbr� i roèník 1994 a kromì nich 1. èíslo roèníku 1996
a první dvì èísla roèníku 1995. Hele pøátelé, nemáte nìkdo èísla, která nám chybí?
Rádi bychom si je okopírovali...

 PROGRAM
17. 3. probìhne hra po Brnì �pióni ve �tatlu. Je�tì se lze pøihlásit!!!
30. 3. - 1. 4. do�eneme, co jsme zame�kali - výpravu na Ivaninu chalupu a pátrání
po záhadné expedici Karstic, vèetnì pøípravy na Setonùv závod.
21. 4. Setonùv závod na Muchovì boudì na Øíèkách.
27. 4. - 1. 5. jarní pu�ák pod stany vèetnì pálení èarodìjnic a kmenového snìmu.
Cíl: Lipnice/Stvoøidla nebo jiná zajímavá oblast.
12. 5. jednodenka - výzkumná expedice, 13. 5. - prémiová jednodenka - dobrodru�né
pøekvapení
25. - 27. 5. ligový snìm a souèasnì Bambiriáda v Brnì. Tedy nìco na zpùsob, jak
se rozkrájet a být u v�eho. Podle v�eho to vyhraje presentace kmene a ligy.
9. 6. prémiová jednodenka s horolezeckou tématikou.
1. - 8. 7. ligový tábor, bli��í podrobnosti pøedáme hned, jakmile budou.
18. - 26. 8. letní pu�ák s cílem rovnì� zatím nestanoveným.
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