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CO JE NOVÉHO?
16. 4. Pøidìlením DIÈ (288-70906521), postavením na�eho úètu na sí� v rámci
webové stránky e-Banky a ulo�ením dotací od LLM za podzimní akce na úèet
konèí na�e administrativní odysea.

17. 4. Prvními vítìzi uzlaøského desetiboje Gordický uzel se stávají Qinzy
v kategorii star�ích a �mudla v kategorii mlad�ích. Na náv�tìvu pøi�ly Wakiela
a Skiska.

21. 4. Na�e dvì hlídky zabodovaly na Setonovì závodì v rámci
své první úèasti na této akci - star�í dìvèata byla 4. (z 12 hlídek),
star�í kluci 12. (z 36 hlídek). Gratulujeme na�im �ikulkám! Pøí�tì na
vítìzství!

28. 4. Ná� dosavadní rekord poètu úèastníkù
na výpravì je pøekonán. Na  sázavských
toulkách se v sobotu 28. 4. setkává 24
úèastníkù. Tak�e - bude-li Vám nìkdo tvrdit,
�e je nás hrstka, �e nepracujem èi dokonce
neexistujem, nevìøte mu - je to bohapustá le�!

30. 4. V rámci výpravy na Sázavsko,
na které se konal i 1. snìm na�eho
kmene, jsme na�li místo, které by se
skvìle hodilo jako táboøi�tì na pøí�tí
rok. Vrháme se do fáze zji��ování �kdo
s kým o èem pro koho�...

30. 4. Na snìmu byla Silva Sisi Petrová
zvolená do náèelnictva kmene jako zástupce dìtí.

2. 5. Pavèin mail: �Posílám puchejøe a zítra po�lu klí��ata...� Nebojte se, nejde
o biologickou válku. Èlánky sta�ené z www.ekamarad.cz otiskujeme jako informaci
pro na�e dìti i pro jejich rodièe na stranách 6 a 7.

3. 5. Od Mìstské èásti �idenice pøichází zpráva, �e nám byl pøiklepnut
finanèní pøíspìvek ve vý�i 10.000 Kè na rok 2001. Sláva, mù�e-
me si tedy poøídit aspoò základy vybavení.

9. 5. Na podzim domluvena víkendovka na úzkokolejce v Sázavì
u �ïáru i pro spøátelené oddíly - viz program str. 12. Zájemci, ozvìte
se vèas.

10. 5. Na webu pøibyla stránka www.volny.cz/nz-album, kde najdete
fotky z èarodìjnické výpravy.
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BUBÁCTVÍ VI.
Vá�ení pøíznivci bubologie,
dìkuji Vám v�em za Va�e ohlasy (i
neèlenùm kmene). A rovnou k vìci, limit
poètu slov je neúprosný.
Jeliko� se blí�í prázdniny, odeberme se
nyní do na�ich luhù a hájù a zabývejme
se tamními stra�idly. Abych Vás
pøesvìdèila, �e existují i stra�idla hodná
a u�iteèná, vybrala jsem si nìkolik
exempláøù z této kategorie.
Høibáè bukový (Porphyrellus fagus) je
na první pohled nerozeznatelný od

obyèejného høibu. Je v�ak v této dobì
nesmírnì u�iteèný, nebo� odklízí pozùstatky
po turistech. To v�ak neznamená, �e se na
nìj budete spoléhat a necháte mu po sobì
v lese práci.
Jahodníèek malý (Fragarilla parvus) nemá
pro lidi velký význam, zato ale pro lesní
zvíøata. O�etøuje jim drobná zranìní a ona
ho za odmìnu nechají pøezimovat u sebe

doma. A� Vám zase jednou pøi sbírání
jahod nìjaká spadne na zem, nechte
ji jako bonus pro tohoto drobného
zeleného skøítka.
Rusal ka zahradní - vi�òovka (Nais
hortensis - cerasia)  Vám sice nìco
z úrody smlsne, ale zato se stará, aby
Va�e stromy plodily co nejvíce. Navíc
má na starosti vèely. Na podzim
jímavì pìje a pak se usadí v jednom
stromì. Ten díky ní nikdy nezmrzne.
Pøí�tì se tì�te na odhalení identity
redakèního skøítka Nevì�hlavu.

                 Skiska

Nezbývá mi, ne� blahopøát tìm, kteøí se
zúèastnili Setonova závodu. Myslím si, �e umístìní na�ich star�ích holek (Sisi,
Qinzy, Lenka) na ètvrtém místì z 12 hlídek zaslou�í potlesk. Za velký úspìch rovnì�
pova�uju dvanácté místo hlídky, která závodila v kategorii star�ích klukù (Pepa,
Marek, Katka). Kdy� uvá�ím, �e oba kluci k nám chodí teprve velmi krátkou dobu
a i Katka zaèala soustavnìji pracovat a� okolo vánoc, tak umístìní v tøetinì
startovního pole (hlídek bylo 36), navíc o dvì místa a sedm bodù pøed hlídkou
Radka Daníèka (starého harcovníka ZS), je víc ne� úspìch. �e by Bobova taktika
�hlavnì se nezadýchat�, propagovaná u� na Tmou, nesla své ovoce? Rozhodnì se
nám podaøilo docela viditelným zpùsobem dostat mezi lidi jméno Ligy lesní
moudrosti�           Piff

VIDÌNO DVÌMA ANEB SETONÙV ZÁVOD
   Pøesto�e jsme od zaèátku pøedpokládali, �e se aktivnì zúèastní jen dvì trojice,
doufala  jsem, �e se nám ostatní podaøí na místì pøesvìdèit, aby to taky zkusili -
v libovolné kombinaci. V tom jsem asi udìlala chybu - My�ka si v pøesvìdèení, �e
ona soutì�it nebude, naplánovala jinou akci a stejnì tak nepøi�li Dan a Terka.
   Pøes nepøíli� pøátelsky se tváøící poèasí bylo na startu 138  trojic - a na�e dìti
dodateènì prohlásily, �e chladné poèasí bylo lep�í ne� úmorné vedro. Zato já
s nachlazenou Pavèou jsme pøi èekání na dìti dost promrzly. Po 14 h dorazil Piff,
tak�e jsme Pavèu odeslali domù a èekali dál. Závod se proti oèekávání dost protáhl,
proto�e dvì kontroly star�ích byly tak skvìle za�ité, �e se dìti nìkolikrát vracely,
ne� je v�echny poshledaly. Na stanovi�ti s jízdními øády si musela hlídka na�ich
star�ích dìvèat dokonce vydupat mo�nost úkol splnit, proto�e poøadatel u� kontrolu
prohlásil za nefunkèní.
   Kdy� se v�ichni dopravili do cíle, bylo nám u� líto hned odejít a nevyèkat vyhlá�ení
vítìzù. Sice se je�tì èekalo na poslední bloudivce, ale jejich pøíchod nic na výsledku
nezmìnil - na�e holky zùstaly ètvrté se 100 body (od tøetího místa je dìlil jediný
bod, na druhé by potøebovaly dal�ích devìt bodù a na první dvanáct bodù) a kluci
s Katkou dvanáctí se 77 body. Odmìna - plastový létající talíø - i dort na následující
úterní schùzce nebyla nièím proti vìdomí, �e na první pokus to byl vynikající
výsledek.
   Kde byly rezervy? Detailnì jsme prùbìh závodu probrali jen u holek, které ztratily
zbyteènì 5 bodù na signalizaci, jeden bod na uzlech (pou�ití �ko�áku) a jeden bod

na stavìní stanu (poøadí bourání - napøed tyèe,
pak kolíky). Naopak na azimu�áku, mapách
a jízdních øádech zabodovaly naprosto
bezpeènì plným poètem. Stejnì jako v�ichni
tápali u rostlin a �ivoèichù, zatímco takøka
nenatrénovatelná se nám jeví finská stezka
a støelba ze zaná�ejících vzduchovek. A tak
máme do pøí�tího roku co nacvièovat. A pøí�tì?
Na start v�echny dìti, v co nejlep�ích
kombinacích, lep�í zázemí (jídlo, pití) a lep�í
pøíprava.            D.

3/12
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NULA DOBRÁ ANEB TOULKY PO SÁZAVSKU
Zase jedna z výprav, kdy jsme do poslední chvíle vlastnì nevìdìli, kolik lidí pojede. Ve
ètvrtek veèer mohl s koneènou platností øíct Marek, �e pojede. Souèasnì sdìlil s koneènou
platností Ros�a, �e nepojede. V pátek slíbila úèast Sisina spolu�aèka Lenka a souèasnì se
mi podaøilo pøemluvit Hanku s Tadeá�em. A tak nás v sobotu bylo na cestách 24 - slovy
dvacet ètyøi, z toho 16 èlenù kmene (nezúèastnili se jen Dan a Terka, proto�e nemohou
nosit tì�ké batohy) a 8 hostù - celá rodina Dymáèkovic, Jirka Trojan, Li�èin tatínek Zbynìk,
Milo� a vý�e zmínìná Lenka, která s námi bude jezdit èastìji.
Nám s Hankou a Tedem chvíli (asi 2 hodiny)  trvalo, ne� jsme se s Vítìnkou propracovali ke
Stvoøidlùm, kam vlastnì poøádná silnice ani nevede. Kdy� jsme se koneènì dohledali, bylo
u� k páté a výpravu jsme potkali kousek pøed Stvoøidly. Po cestì táboøi�tì nena�li, a tak
jsme se museli poohlédnout po útoèi�ti na noc. Na�tìstí jsme na�li hned dvì místa, kam
bychom se mohli slo�it. Po veèeøi (vrtule s kuøetem) a postavení stanù nás Piff je�tì vytáhl
na louku skákat pøes dlouhé �vihadlo a po setmìní na hru se stra�idly. Uondané dìti brzy
poté zalezly spát, dospìlí je�tì drahnou chvíli hráli a zpívali u ohnì. Proto�e poèasí støídavì
breèelo a chmuøilo se, rozhodli se v�ichni pro stany - pod šikmo nata�enou celtou jsem
usínala jen já.
Vylézání ráno trvalo skoro hodinu a balení i se snídaní (vlèí mor) taky. Kdy� jsme se koneènì
vykutáleli, bylo krátce pøed polednem. Pro�li jsme kolem Stvoøidel, u Smrèné jsme si dali
obìd (chleba s povidlovým máslem) a pokraèovali podél Sázavy dále. K veèeru jsme se
ulo�ili hned u znaèky na �iroké vedlej�í cestì s nádhernì zeleným travnatým kobereèkem.
Ne� jsme staèili nachystat veèer, ukázal se i majitel místního lesa. Pøi�el sice rozzlobený,
proto�e mìl dojem, �e mu pleníme les, kdy� se ale mìl mo�nost podívat blí�, pøestal se
zlobit a dokonce nám nabídl svezení na koních v pondìlí odpoledne a dal nám tip na místo,
které by se nám mohlo hodit jako táboøi�tì. Rozcházeli jsme se jako pøátelé. Je�tì pøed
veèeøí (cibulová polívka s nudlemi a zbytkem kuøete) na nás Piff opìt nachystal dal�í
�technické problémy�. Star�í dìti pak uspoøádaly �i�kovou bitvu, zpoèátku holky proti klukùm,
kdy� se ale do vìci zamíchal Bob, vrhli se v�ichni rukou spoleènou a nerozdílnou na Boba,
kterého po del�ím úsilí slavnostnì pøipravili o jeho váleènou pøilbu èili nerezový kotlík
Dymáèkovic klanu. Po veèeøi jsme je�tì povídali o zítøej�ím snìmu a po chvilce zpívání
jsme �li spát. Stan dnes vybalili jen Dymáèci, Piff s Hankou, Miloš a Myška.
Ráno jsme se sna�ili vymotat døív ne� pøed polednem. Marek s Pepou skvìle zahladili ohni�tì,
v�ichni zblajzli vlèí mor (postupnì se zdá, �e této variantì snídaní lidi pøicházejí na chu�,
nebo� spotøeba vloèek stoupá) a okolo 10 h jsme se vybatolili.
Sobotní trasa byla na�tìstí jen krátká, pro jistotu jsme se ale rozdìlili na star�í, kteøí se �li
poohlédnout po novém táboøi�ti, a mlad�í, kteøí pod vedením Boba a Zbyòka �li rovnou.
Táboøi�tì jsme na�li, a to
nádherné, v zákrutu
bujného, hluboko zaøíz-
nutého potoka, ze severu
chránìné zalesnìným
svahem, z jihu stínìné
stromy rostoucími kolem
øeky, stranou všech cest,
v sousedství krásného
svahu, který dìti hned
odzkou�ely na válení
sudù. Nyní bude tøeba
najít majitele a dojednat

s ním podmínky nájmu, aby-chom tu
u� pøí�tí rok mohli uspoøádat øádný
letní tábor.
Stejnou radost jsem já osobnì mìla,
kdy� jsem pod Lipnicí na�la plácek, na
kterém jsme chtìli uspoøádat snìm,
takøka ve stejném stavu, v jakém byl
pøed dvaceti lety - zatopený lom,
táborový kruh, lavice ze starých
pra�cù, vlajkový sto�ár… Kdy� pak
dorazily obì skupiny, vyvìsila Pavèa
slavnostnì vlajku Nové zemì a dìti se
pustily do vaøení lipnické variace
potapìèù s brkaší. Dlu�no øíci, �e tuto etudu zvládly všechny na jednièku. Po povinných
etudách na téma klíš�ata a jejich likvidace pak Pavèa spolu s Piffem spustila svùj
nevyèerpatelný kolotoè her, hrátek, ptákovin a legrácek podle hesla - na rychle se pohybující
dìti obtí�ný hmyz nesedá. Bob s Jirkou se vrhli na pøípravu snìmovní hranice, pøi které�to
èinnosti se Milo�ovi podaøilo zlomit topùrko kmenové sekery, a já s Hankou a Zbyòkem
jsme �li prostudovat románsko-gotický kostelík v Dolním Mìstì a pro vodu. Pan starosta
touto dobou sice u� neúøadoval, tak�e se nám nepodaøilo s ním probrat otázku potenciálního
táboøi�tì, ale kostelík na�tìstí do na�eho pøíchodu vydr�el a na konci Dolního mìsta jsme
narazili na dobré lidi, kteøí nám dali nejen vodu, nýbr�i dobrou radu, �e toti� pumpa
u rybníku Váha se dá pou�ít jako zdroj pitné vody na zítøek.
Kdy� jsme se vrátili, vrcholily pøípravy na snìm. Pìt dìtí-zakládajících èlenù kmene si chystalo
pochodnì na zapálení snìmovního ohnì, náèelnictvo krátce probralo program a dìti se
pustily do poslední dne�ní hry, èarodìjnického klání. Bylo zajímavé sledovat, jak Marek
s Pepou vijí vìneèek a jezdí na ko�tìti - poèínali si pøitom tak �ikovnì, jako by celý �ivot nic
jiného nedìlali. Z vyhodnocování této soutì�e pochází i v nadpisu citovaný �mìøièský� výrok
�Nula dobrá�, který díky Zbyòkovì podání ve�el do kmenového �argonu... Po veèeøi si pak
v�ichni zaskákali pøes oheò a dìti je�tì stihly nachystat i devatero druhù døev na pálení
èarodìjnic - bohu�el jsme v�ak zaèínali díky del�ímu trvání her tak pozdì, �e èarodìjnice
pøi�ly ponìkud zkrátka.
V rámci snìmu si dìti zvolily jako svého zástupce v náèelnictvu Sisi, v rámci pøipomínek
zaznìla ze strany dìtí pochvala pro tandem Piff a Paff a jejich nápadité hry a námitka proti
pøesunùm v plné polní, která v�ak tváøí v tváø nároèným cílùm neobstála. Poté náèelník
vyslovil podìkování Bobovi a spol. za technické zaji�tìní snìmu a podal zprávu o nalezeném
potenciálním táboøi�ti. Po ukonèení snìmu Tadeá� pøilo�il na oheò figurku z borového ro�tí
symbolizující zlé síly a dìti svá borová ko��ata vyrobená v rámci èarodìjnického klání,
která poslou�ila jako symbol �patných vlastností, kterých se chceme zbavit. Snìm skonèil
po jedenácté hodinì, dìti se roze�ly spát (stan mìli postavený u� jen Dymáèci, Piff s Hankou
a Milo�) a dospìlí je�tì chvíli hráli a plkali.
Ráno nás vzbudilo sluníèko, které také dohlédlo na øádný úklid táboøi�tì (dìti nás pøekvapily,
nebo� se na plac a na snídani dostavily øádnì sbalené, i kdy� nìkteré nepøíli� uèesané).
Na�ím typicky zdlouhavým zpùsobem jsme se vy�trachali a� po desáté, u Váhy jsme doplnili
zásoby pitné vody a po krátkém prùzkumu Lipnice jsme zabrali pùlku jediného autobusu,
který dnes jel z Lipnice do Havlíèkova Brodu. V Brodu jsme pak vynalezli osobák, který mìl
být v Brnì o hodinu døíve, ne� jsme pùvodnì plánovali, tak�e jsme v 16:15 ve zdraví dorazili
do Brna, kde jsme se na nádra�í rozlouèili závìreèným kruhem nejen s výpravou, ale
i s Milošem, pøíli� velkým na dítì a pøíli� málo ochotným se aktivnì a iniciativnì podílet na
èinnosti kmene a podøídit se jeho pravidlùm. Se v�ím se musí jednou zaèít...                 D.
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KMENOVÝ SLOVNÍK I. - �VLÈÍ MOR�
Co se týèe tohoto pojmu, platí více ne� kde jinde pøísloví �kdo se cítí, ten se vtípí� - proto�e tento výraz

opravdu není a nikdy nebyl namíøen proti nikomu. Pøi�el s ním Piff je�tì v dobách, kdy jsme jezdili s Vlky, a to
na �èarodìjnice� na pøelomu dubna a kvìtna. O co jde? Jde o potravinu, nad kterou maso�ravci opravdu utøou
ústa: o tzv. jemné ovesné vloèky (prodává se znaèka Emco, v Intersparu dostanete levnìj�í, ale stejnì
dobré vloèky jiné znaèky, Brüggen, v nìkterých pekaøstvích dostanete za pøibli�nì stejnou cenu Jemné ovesné
vloèky s klíèky od výrobce Mornflaek Oats Limited z Anglie - jeden pùlkilový sáèek obsahuje 8 èlovìkosnídaní
a stojí cca 18 Kè). Staèí na vloèky nalít studené èi teplé mléko, jogurt, puding èi jiné dobroty - a snídanì je
hotová. Vloèky jsou zdrojem spousty rùzných minerálù a vitamínù a jsou lehké, ale zasytí - a neucpou. Na
cesty je bereme spolu se sušeným mlékem , smícháme vloèky s mlékem buï pøedem doma nebo na místì
v kotlíku, nalo�íme strávníkùm nìkolik (obvykle 5 - 6 vrchovatých) l�ic vzniklé smìsi. Ka�dý si pak vloèky
zalije vodou a dochutí sám - cukrem, ale radìji hrozinkami, rozemletými oøechy, dýòovými a sluneènicovými
semeny, sezamem, kandovaným nebo rad�i su�eným ovocem, p�eniènými klíèky, kousky èokolády, na drobno
pokrájeným èerstvým ovocem (zvlá�� dobøe se hodí jablko - 1 ks na 4 lidi, hru�ka, banán, pomeranè,
mandarínka�) nebo kompotovaným ovocem. Cukr obsa�ený v ovoci obvykle staèí na doslazení.

Jedinou nám známou nevýhodou �vlèího moru� je skuteènost, �e je to sypké a rádo to emigruje
z komerèních papírových obalù i z cestovních igeli�ákù. Proto se vyplatí se vloèkami zabývat pøedem, smíchat
je se su�eným mlékem a na cestu je vézt nasypané tøeba v plastové láhvi, která dostateènì vzdoruje nástrahám
ostatního obsahu batohu. Po vyprázdnìní lze láhev pou�ít na vodu nebo - padá-li pøíslu�ný soumar pod tíhou
svého nákladu - vyhodit. Podobnì lze vozit i �dochucovadlo� - pøedem namíchané a na cestu nastìhované do
malé láhve. Èerstvé ovoce tímto zpùsobem samozøejmì cestovat nebude� Kolik dochucovadla? Na jednu
snídani staèí 1 - 2 vrchovaté l�íce rozinkové smìsi, podle toho, zda se do misky je�tì má vejít èerstvé ovoce
èi nikoliv.

Poèet snídani typu �vlèí mor� se spoèítá snadno - na první snídani si dìti vozí nìjaké buchty a v�echny
dal�í snídanì a� do okam�iku návratu bývají vloèkové. Jednou za ètrnáct dní to dìti pøe�ijou, ale nedivte se,
budou-li chtít �vlèí mor� i doma - pøicházejí tomuto u nás nezvyklému jídlu na chu�.                                  D.

 PUCHÝØE
Nejèastìj�ím problémem jsou puchýøe na chodidlech. Vytváøejí se

pøedev�ím pøímým tøením boty o poko�ku. Puchýøùm lze pøedejít pou�itím
dobøe pøiléhajících, nejlépe bavlnìných pono�ek  (bez �tupování a �vù, které
mohou tvorbu puchýøù naopak podpoøit). Bota se pak tøe o pono�ku, nikoliv
o nohu. Funkce pono�ek je zde tedy velice dùle�itá. Silonové ani krepsilonové
pono�ky nejsou vhodné, rovnì� ne silné vlnìné pono�ky na holé noze. Pono�ky

musí vìtrat a sát pot, aby nedo�lo k zapaøení nohou. (K tomuto úèelu se nejlépe hodí pono�ky
z moderních materiálù jako je Klimatex apod.)

Osobám náchylným k tvorbì puchýøù se doporuèuje pøed túrou potøít chodidla jelením lojem.
Pøedpokládáme-li, �e by nás nìkde mohly boty døít, pøelepíme toto místo preventivnì Spofaplastí
(døív, ne� zaèneme natírat jelením lojem!). Puchýøùm vznikajícím ze zapaøení nohou je mo�no
pøedcházet vzdu�nìj�í obuví, tenèími pono�kami a zásypem nohou proti pocení.

Pøi sebemen�ím pocitu tlaèení nebo døení je nutno ihned toto místo zalepit Spofaplastí (nejlépe
bez pol�táøku), aby se zabránilo vzniku puchýøe. Dojde-li k vzniku puchýøe a k jeho str�ení, je nutno
jej �etrnì dezinfikovat, pokrýt vrstvou masti a zalepit Spofaplastí nebo pøevázat obvazem. Nestr�ené
èerstvé puchýøe je vhodné pokrýt mastí, která vytvoøí mìkkou izolaèní
vrstvu a pøilo�it obinadlo nebo obvaz. Jen v nejnutnìj�ích pøípadech se
po návratu, samozøejmì po pøedchozím omytí a dezinfekci, puchýø
opatrnì propíchne jehlou, èerstvì opálenou v plameni, a nechá se vytéci
tekutina. Po tomto o�etøení se rána chrání proti vniknutí infekce jako
u odìrek. Puchýøe, v jejich� tekutinì je ji� krev, zásadnì nedoporuèujeme
propichovat. Pouze se jako jiné o�etøí a nechají pokud mo�no v klidu
zaschnout. Pøi vícedenních akcích bychom mìli mít s sebou rezervní
lehkou obuv, ve které bychom mohli po vytvoøení puchýøù absolvovat
dal�í den.                           (èlánek z www.ekamarad.cz, kurzívou poznámky redakce)

KLÍ��ATA
Klí�tì nejsnáze získáme pøi prodírání hustým

køovinatým porostem nebo le�íce v trávì na pasece.
S dobou pøisátí klí�tìte se zvy�uje i pravdìpodobnost
pøenosu nìkteré z infekcí. S odstranìním rozhodnì
neèekáme �a� se trochu napije�, jak mi nedávno sdìlil
jeden pacient. Pak prý odpadne témìø samo. Pøed
vyta�ením nepotíráme klí�tì sádlem ani petrolejem, ale

desinfekèním roztokem, nejlépe jodovou tinkturou. Vatový tampon dostateènì smoèený
v tomto roztoku pøilo�íme na klí�tì. Místo vpichu se tak desinfikuje a klí�tì pøidusí. Pinzetou
uchopíme parazita co nejtìsnìji za kusadly a pozvolným tahem ci kývavými pohyby
odstraníme. Netoèíme po smìru ani proti smìru hodinových ruèièek, ne�kubeme. Po
odstranìní klí�tìte místo opìt desinfikujeme jodisolem. Ideální zne�kodnìní parazita by se
mìlo dít utopením v desinfekci a spláchnutím. Varuji pøed drcením hmyzu mezi prsty. Vetøení
jeho èástí do drobných ranek na kù�i mù�e znamenat vznik onemocnìní stejnì jako pøi
zakousnutí a sání. Pøi manipulaci s klí�tìtem nedoporuèuji ostatnì vùbec dotýkat se ho
prsty. Kvalitní pinzeta by nemìla chybìt v �ádné domácí lékárnièce.

Tou nejlep�í prevencí proti klí��ové meningoencefalitidì, jedinou opravdu úèinnou
a spolehlivou, je oèkování. Nejlépe je zaèít s cyklem oèkování v zimních mìsících roku.
Existuje v�ak i zrychlená varianta, která je mo�ná prakticky kdykoliv. Pøijde drá� o jednu
dávku vakcíny v oèkovacím schématu navíc, imunity je dosa�eno po druhé oèkovací dávce,
tedy asi po ètrnácti dnech a� tøech týdnech od zahájení zrychlené varianty. Oèkuje obvodní
lékaø, vakcínu v�ak vìt�ina zdravotních poji��oven nehradí (u nìkterých se hradí první
dávka), a je tedy nutno poèítat s urèitou finanèní zátì�í. Jde o èástku do ètyø stovek na
jednu dávku. Pøeoèkování v doporuèených intervalech jsou nutná pro dosa�ení trvalé
odolnosti proti infekci.

Proti lymské borelioze zatím vakcínu nemáme, ale vèas rozpoznaná je velmi dobøe
léèitelná antibiotiky. Pokud je místo zakousnutí parazita odhaleno pozdì, tøeba je-li na zádech,
mohou se dostavit nervové problémy a nemoc u� je obtí�nì léèitelná. Èasto dochází
k ochrnutí, ponejvíc lícního nervu, nebo k srdeèní arytmii. Není výjimkou, �e pacient skonèí
s kardiostimulátorem. Pozor! Kromì klí��at je mo�ným pøena�eèem i jiný bodavý hmyz -
komáøi, muchnièky atd. Doporuèuji nepodceòovat �ádnou zmìnu zdravotního stavu po pøisátí
klí�tìte. Zarudnutí v okolí vpichu, nìkdy s výsevem dal�ích zarudlých skvrn na kù�i, zvìt�ení
uzlin, bolesti kloubù, ale i horeèky, bolesti hlavy a jiné �chøipkové� pøíznaky, mohou signalizovat
vznik záva�ného onemocnìní, nìkdy i s trvalými následky. Stejnì jako v pøípadì pøetr�ení
klí�tìte pøi jeho odstraòování, kdy je tøeba provést excizi, vyøíznutí bodavého ústrojí z kù�e,
je návstìva lékaøe více ne� na místì.       MUDr. Petr Doktor, www.ekamarad.cz

Pozn. redakce: Vzhledem k tomu, �e ka�dý radí nìco jiného, musíme si taky pøisadit. V praxi se nám na
eliminaci klí��at osvìdèila mast zvaná Biobalzám s obsahem propolisu (mj. výbornì hojící zádìrky a ruce
znièené prací na zahradì). Klí�tì do nìkolika málo hodin po zakousnutí se opatøí kapkou této masti, nechá se
asi 20 minut, aby si u�ilo, a pak se jemným hlazením do kruhu proti smìru hodinových ruèièek doslova
vyhladí - pustí se bez pou�ití jakéhokoliv násilí, neb jest udu�ené (hlazení v kruhu proti smìru hodinových
ruèièek je pro klí�tì nefyziologickým smìrem, klí�tì se rychleji pustí). V tomto stavu je nejvhodnìj�í klí�tì
spálit. Zku�enosti s pinzetami jsou vesmìs �patné - takøka v�dy se podaøí klí�tì rozmáèknout.

Podstatnou otázkou je prevence. Vedle oèkování proti encefalitidì se doporuèují na výpravy bez ohledu
na poèasí dlouhé kalhoty (nejlépe dole na vázaèku, pøeta�ené pøes boty), trièko zastrèené do kalhot a dlouhé
rukávy. Dal�í kapitolou hodnou výzkumu jsou repelenty. Rozhodnì je v�ak po výpravì nutné dìti nalo�it doma
do vany a pøipomenout jim, �e se mají prohlédnout a upozornit zejména na svìdìní na tìch místech tìla, kam
si nevidí. Pravdìpodobnost pøenosu boreliózy je toti� nezanedbatelnì vysoká a� nìkolik hodin po pøisátí
klí�tìte. (Lep�í ilustraèní obrázek jsme nemìli, klí�tì samozøejmì vypadá ponìkud jinak...).
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VYBAVENÍ II.
Obleèení

  Pohodlné, mnohovrstvé, neznièitelné
s dostateèným mno�stvím kapes a nená-
padných barev. Pro na�e potøeby
doporuèuju pou�ívat materiály, které
aspoò trochu odolávají ohni. V tomto
ohledu vìt�inou nebývají problémy
a zvlá�� v létì celkem dobøe vyhovuje
bì�né sportovní obleèení.

Spacák a izolaèní podlo�ka
   Zcela jednoznaènì se pøimlouvám za spacák naplnìný dutým vláknem. Peøí sice høeje
nádhernì, ale svoje vlastnosti si udr�í leda v suchých mrazech. Jindy vlhne. Co se týèe
tvaru spacáku, tak se pøimlouvám za mumii. Zvlá�� pro podzimní, zimní a brzké jarní táboøení
pova�uju témìø za nezbytnost vnitøní límec. Velice èasto toti� není ve spacáku zima proto,
�e by �patnì izoloval, ale proto, �e do nìj táhne.
   Pro na�e potøeby staèí spacák s udávaným komfortem do 0 OC a extrémem do -5 OC.
Èasem se omaèká a o�oupe, tak�e se jeho izolaèní schopnosti zhor�í, ale i tak by mìl
staèit. Nemá cenu hnát se za teplej�ími spacáky (do víc ne� -10 OC). Roste nejen jejich
cena, ale i hmotnost a objem a majitel si výraznì nepomù�e. V létì je v nich vedro a v zimì
mají tendenci víc vlhnout, proto�e voda, kterou èlovìk pøes noc odpaøí, neprojde skrz izolaèní
vrstvy ve formì páry ven, ale zkondenzuje je�tì ve vrstvì a ta pak své izolaèní schopnosti
stejnì ztratí. Mù�u potvrdit nedávným pozorováním na spacáku, ve kterém spal nìkdo jiný.
Zkrátka a dobøe v mraze (nejen) se spacák musí prohøát, aby nevlhnul. I u sebelep�ího
spacáku je tak jako tak nutné poèítat s tím, �e jeho izolaèní vlastnosti jsou v místech, kde se
stlaèuje a napíná, hor�í (pod rameny, pánví a koleny a pøes záda). Víc jsem o tom psal
v Twisteru 1/2001.
   Pomìrnì slu�ný spacák vyhovující na�im potøebám je mo�no sehnat nejen ve sportovních
speciálkách, ale obèas zcela neèekanì i v hypermarketech. Cena se pohybuje v obou
pøípadech pøibli�nì mezi 1.000,- a 1.500,- Kè.
   Izolaèní podlo�ka musí chránit nejen proti prochladnutí od zemì, ale i proti vlhkosti. Proti
vlhkosti ochrání igelit. Pro jednoho èlovìka a jeho batoh staèí plachta o rozmìrech zhruba
2 a� 2,5 x 1 m2. Bì�nì se pou�ívá buï rozøíznutý zahrádkáøský �tunel� nebo zdravotnické
igelitové plachty nebo prùsvitnou ubrusovinu (ty tolik neklou�ou). Mikroten je sice krásnì
lehký, ale nepøíjemnì �ustí a mívá nìkdy tendenci se trhat. Tepelnou izolaci zajistí podlo�ka
z pìnové hmoty. Od jara do podzimu bì�nì staèí alumatka, její� podstatnou výhodou jsou
malé rozmìry. V zimì bez karimatky ani ránu i pøesto, �e je neskladná.
   Igelit je mo�no dostat v domácí dílnì, pøíp. ve zdravotnických potøebách, karimatky
a alumatky jsou v dne�ní dobì k dostání prakticky v�ude (sportovní prodejny, hypermarkety).
Jistou dobu se pou�íval Mirelon, který se dal koupit ve stavebninách na metry, v souèasné
dobì jsou ceny zhruba vyrovnané. Navíc karimatka tolik neklou�e. Kutilové si mohou karimat
koupit na metry v nìkterých sportovních speciálkách (momentálnì, pokud vím, Elias sport).
   Je�tì jedna drobná prosba. Kdy� budete kupovat karimatku, pøenechte, prosím, rùzné
rù�ovouèké, �luté a jiné pestré barvy nìkomu jinému a dívejte se spí� po tmavì zelené,
�edé, hnìdé atd. Nejezdíme do pøírody záøit. Kdy� èlovìk není zrovna troseèník na moøi
nebo se nechystá ztratit v zimì v horách, je lep�í splynout s okolím. A jestli�e u� vlastníte
karimatku záøivé barvy, obìtujte na ni kousek padákového hedvábí nebo tenkého plátna
a u�ijte jí sáèek. Na�ijete-li na nìj navíc dutinky pro popruhy, nebude mít karimatka pøi
nároènìj�ích pohybových kreacích sklon opou�tìt batoh.

Nádobí a nù�
   Jednoznaènì poèítejte s tím, �e se va�e nádobí døíve èi pozdìji osobnì setká
s ohnìm. Bohatì staèí tøídílný e�us a plastový hrníèek. Na vìt�inu akcí dokonce není nutno
vozit s sebou ani oba díly e�usu. Pøi vaøení venku je velmi výhodné mít mo�nost alespoò
jednu nádobu pøikrýt poklièkou. Sní�í se tím dost podstatnì tepelné ztráty. V poslední dobì
se na trhu ve vìt�í míøe objevuje i nerezové nádobí. S jistými výhradami mohu jen doporuèit.
Jeho nezanedbatelnou výhodou je to, �e bývá o nìjaké to deko lehèí ne� klasické hliníkové.
Snáz se udr�uje a proti nerezu v kuchyni zatím zdravotníci, na rozdíl od hliníku, nemají
výraznìj�í námitky. Men�í tepelná vodivost a jiné vlastnosti pøi pøestupu tepla se pøi na�em
pou�ití nejspí� neprojeví. Dost podstatnou nevýhodou je pøedev�ím pomìrnì vysoká cena
a skuteènost, �e mnohé z prodávaných sad mívají malý objem nádob a velmi èasto pro
na�e úèely ne pøíli� vhodnou konstrukci dr�átek. Poèítají zkrátka spí� s pou�itím na plynových
a benzínových vaøièích. Chce to trpìlivì vybírat.
   Toto nádobí je k dostání prakticky v�ude od sportovních speciálek po hypermarkety
v cenách od cca 200,- Kè za hliníkový e�us po 400,- a více za nerezové sady. Nezbývá ne�
se dívat a nìkdy i narazit na levný zázrak. Nìco se dá nahradit cenovì velice dostupnými
nerez miskami (20,- a� 50,- Kè za kus), u nich je ale
nutno poèítat s tím, �e se v nich nedá poøádnì vaøit
(není je za co chytit a nedají se pøiklopit), mívají
tendenci pálit do rukou a na nerovném podkladu jsou
nestabilní.
L�íci si nakonec ka�dý upraví a vytvaruje dle svého.
Myslím, �e není nutno s sebou tahat víc ne�
patnáctidekový �bagr� z prùmyslového zlata (i takový
pøípad znám). Kromì velké l�íce pøibalte i malou
plastovou l�ièku, která se dostane tøeba do
jogurtového kelímku a nìkdy nebývá od vìci pøibalit
i vidlièku (neocenitelná pøi konzumaci instantních
nudlí).
   V podstatì se na na�ich akcích setkáte se tøemi
sestavami nádobí:
1. minimální sestava zahrnuje jen 1 misku (staèí
i plastovou), 1 plastový hrníèek a l�íci. Na takové akci se bude zøejmì vaøit výhradnì
hromadnì v kotlíku nebo v jiných velkoobjemových nádobách. Hrníèek se hodí nejen na
pití, ale i jako nabìraèka.
2. základní sestava zahrnuje 2 misky (z toho aspoò jednu kovovou), 1 kovovou poklièku,
1 plastový hrníèek, l�íci a vidlièku. Na takové výpravì hrozí mo�nost vaøení na ohni po
malých skupinkách. V takovém pøípadì je tøeba 1 nádobu na hlavní jídlo, 1 nádobu na
pøílohu a 1 nádobu na èaj. Druhá miska pak slou�í na to, aby nebylo tøeba jíst z jedné
misky, èemu� se sna�íme podle mo�ností v�dy vyhnout. Sejde se i kus èisté látky - poslou�í
jako chòapka i utìrka.
3. roz�íøená sestava zahrnuje 3 misky (z toho aspoò dvì kovové), 1 kovovou poklièku,
1 plastový hrníèek, l�íci, vidlièku a kus látky. Proto�e kovové misky jsou tì�ké, sna�íme se
této sestavì vyhnout.
   Nù� je na práci a ne na ozdobu. Zále�í na osobním vkusu ka�dého, jestli sáhne po zavíráku
nebo po no�i s pevnou èepelí. Ka�dopádnì by to mìl být nù� kvalitní, proto�e rùzné zlomené
a pøivøené �abikuchy u� mìly na svìdomí dost úrazù. Èepel by mìla být dlouhá mezi
8 a 15 cm. S krat�í èepelí se spousta vìcí nedá udìlat, nù� zvící men�í maèety je zbyteènì
tì�ký, neohrabaný a vcelku i nebezpeèný. Zavírací nù� se nesmí viklat a urèitì musí mít

9/12
8/12



Twister 05/01            LLM Nová zemì  LLM Nová zemì   Twister 05/01

RÉBUSY A �IFRY IV.
Nevì�hlavu Vás minule dost potrápil svými �iframi a nebylo dost èasu, abychom je probrali
na schùzce èi na výpravì. Tak to teï do�eneme.

Synonyma
U� kdy� jsme probírali náhradu urèitých slabik znaky, pou�ili jsme stejný princip - nahradili
jsme znak slovem stejného významu. Najdete-li napø. rébus (AHOJ-NAZ), jde o tzv.
synonymickou zámìnu. Najdeme si slova stejného významu jako AHOJ - a v tomto pøípadì
je�tì navíc víme, �e hledané slovo musí obsahovat písmena NAZ, proto�e je z hledaného
slova musíme vy�krtnout, abychom získali výsledek. Bez problému pøijdete jistì na øe�ení -
DAR. Stejnì tak bez potí�í zvládnete rébus (VÝLEVKA)C - staèí najít jiný výraz pro �výlevku�
a �pøeèíst� zbytek - O ve C - a máme DØEZOVEC, stromeèek �árlivì hlídaný redakèním
skøítkem Nevì�hlavu na na�em kuchyòském parapetu (kdy� jsem v�echny tøi døezovce
vèetnì araukárií pøesazovala do samozavla�ovacího truhlíku na dvùr, udìlal Nevì�hlavu
scénu jak ve filmu...).
Obtí�nìj�ím pøíkladem bylo poslední slovo Nevì�hlavovy �ifry v posledním Twisteru: + n -
kde se znak + dá pøeèíst jako ANO a synonymickou zámìnou je tøeba dojít ke staroèeskému
slovu BA, které je èásteèným synonymem. Dál u� to bylo snadné: BA na N je banán.
Z pøíkladu je zjevné, �e obèas nám dá hledání vhodného synonyma docela zabrat.
Princip synonymické zámìny se vztahuje v podstatì i na èásteèná synonyma - tedy slova
nadøazená. Jako pøíklad poslou�í srdíèko v závìru èlánku o !TMOU - má Vás dovést ke
slovu �CIT�, co� je nadøazený pojem slova LÁSKA, které srdíèko za normálních okolností
symbolizuje.

Indukce
A� potud to bylo celkem snadné. Teï se dostaneme k induktivním zámìnám, kde u� je
opravdu zapotøebí fantazie. Induktivní zámìna od nás vy�aduje, abychom pou�ili slovo,
které nám slovo v rébusu pøipomene. Tì�ký pøíklad, pro Vás asi takøka neøe�itelný, opìt
najdete v Nevì�hlavovì rébusu: (TITO)K      . Kdy� se ale zeptáte mámy nebo táty, co jim
pøipomene slovo TITO, vìt�ina automaticky vysloví celé jméno jugoslávského státníka -
Josip BROS Tito. Víte-li, �e hledáte druh ovoce, jste doma - hledané slovo je BROSKEV -
obrácené Ve je tøeba pøeèíst jako EV. Èasto se induktivní zámìna pou�ívá ve specifickém
typu �ifer, kde se slova zamìòují slovy, která se s nimi rýmují. Klasickým pøíkladem je
londýnské náøeèí cockney, vytváøené se zámìrem, aby bylo pro mimostojící nesrozumitelné:
tøeba pro slovo �stairs� (vyslov stérz - schody) se vytvoøil rým �apples and pears� (vyslov
eplz end pérz - jablka a hru�ky) a z tohoto rýmu se místo pùvodního slova �stairs� zaèalo
pou�ívat jen první slovo �apples�. Hrùza, �e? Ale i inspirace pro tvùrce rébusù�

A proto�e Vás Nevì�hlavu v �ádném pøípadì nièeho neu�etøí, napsal Vám jako vý�ivné
cvièení na induktivní rébusy �estiver�í o sobì samotném a ka�dé slovo kromì slov napsaných

tuènì nahradil rýmem. Tuènì psaná èást slova jsou ta písmena, která jsou stejná v hledaném
slovì. Pro jistotu jsem na nìj dohlí�ela, aby se rýmující se písmena shodovala s øe�ením
i z hlediska diakritiky (s výjimkou tvrdých a mìkkých �y� a �i�) - tj. èárek a háèkù, aby sedìl
v�dy poèet a délka slabik a aby jednomu slovu v�dy odpovídalo jedno slovo.
Dva tipy pro zoufající øe�itele:
1. klíèem je úvodník z minulého Twisteru
2. nezapomínejte, �e tøeba na slovo �ucho� se rýmuje i slovo del�í, tøeba slovo �mucho�.
Jak na to? Rozepi�te si �estiver�í do jednoho dlouhého øádku a pod ka�dé za�ifrované
slovo pi�te nad sebou v�echny rýmy, které Vás napadnou. Pak u� se jen pokuste ze sloupeèkù
pøeèíst výsledek.
Chcete snaz�í pøíklad na zaèátek?
Kdy�  ten ve kácí    v pálce rak máci , tvou leckdy výkøikem zmítání ...

len ke ztrácí   válce tak láci jdou hvìzdy pøíslibem vítání
jen ze   dálce jak �áci svou svítání
jmen se prak ptáci tmou
den jsou

Poznáváte - první sloku Svítání?
Tak tedy Nevì�hlavova poezie - budi� Vám �estou indicií na�í pevnosti Boyard:
Bod  plavou  legitku
rozrytý  roèním zadem
marám  ve o domky
snem , mocí , trýzní , sadem .

                       FÍGLE A GRIFY II. - POLARIZAÈNÍ LAMPA
U� v 2. èísle leto�ního Twisteru jsem psala o tom, jak za mnou pøi�la Skiska s popraskanými
koneèky prstù a jak se vyléèila pomocí polarizaèní lampy (správný název: pøístroj na svìtelnou
terapii Bio-V). Co je to polarizaèní lampa? Název je vlastnì nepøesný - je to lampa vyzaøující
polarizované svìtlo, tj. tu èást sluneèního svìtla, která má léèivé úèinky - urychluje hojení
ran a likviduje plísnì, kvasinky a bakterie, èím� brání hnisání. Helena si tøikrát polarizaèní
lampou posvítila na bradavici na noze - a bradavice po anglicku zmizela. Polarizaèní lampou
léèíme opar na rtech a nedávno jsem se díky ní vyhnula léèbì antibiotiky, kdy� se mi zanítila
roz�krábnutá rána na noze. Ná� dìda s její pomocí zlikvidoval bércové vøedy. Skvìlým
pomocníkem je lampa v období chøipek - staèí ozáøit bolavý krk a chrapot a bolest znatelnì
ustupují. Stejnì tak pùsobí na ucpaný nos. Neocenitelná je urèitì i pro lidi trpící akne,
uklidòuje ekzémy atd. Pøitom pole pùsobnosti bude urèitì vìt�í - zatím lampu zkou�íme jen
na relativnì zdravé rodinì. A co víc - svìtlo funguje zaruèenì bez vedlej�ích úèinkù.

Bohu�el, jako v�echny pou�itelné vìci, je i tato lampa ponìkud
drahá. Její cena se pohybuje okolo 18.000 Kè. Kdy� si v�ak
spoèítáte, �e byste místo ka�dého dvouminutového ozaøování
vydali 1,- Kè za léky (napø. tabletka Strepsils stojí víc a zdaleka
nemá tak výrazné úèinky - o bìhání do lékárny ani nemluvì),
u�etøí Vám lampa bìhem �ivotnosti své �árovky (2000 h) 60.000
Kè - a to u� se vyplatí. Navíc je to èeský výrobek, prodává ji A.
T. Marketing, Nové sady 30, 602 00 Brno, tel. 43235541. V rámci
kmene v�ak není problém si ji vzájemnì pùjèit, zejména pùjde-
li o tak urgentní a jinak tì�ko øe�itelné situace jako byly Skisèiny
bolavé tlapky.              D.

Za øece toulavé
dám, vale bezy mými
pøáním  se led duchem
a lidmi  mátovými .

Ka� nudou  vìt�í, uklidí ,
co s noho  a proè smáèí,
bude  nich  èase o már víc
- plení do noc , vale mraèí.

POJISTKU (proti nechtìnému zaklapnutí èepeli zpìt, èemu� obvykle
stojí v cestì nìkolik prstù). Èepel pevného no�e by mìla procházet
celou délkou støenky. Kdy� tomu tak není, mají støenky tendenci se
lámat. Zoubkované ostøí je mimo speciálního pou�ití dost nebezpeèný
nesmysl (to u� je lep�í pilka na loveckém zavíráku), oboustrannì
brou�ená �pièka se obèas hodí, ale pro toho, kdo na ni není zvyklý,
mù�e být nebezpeèná. Ka�dopádnì nù� s pevnou èepelí musí
mít pochvu, do které se dá upnout tak, aby nevypadával.          Piff
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... DOTKNI SE NEBE,
DOTKNI SE SEBE ...

Nebojte se, nezaèal jsem básnit, jen jsem si jako nadpis
vypùjèil motto Lanového centra v Olomouci. Byl jsem se
tam den po Setonovì závodì na odpoledne podívat se
zájezdem, který poøádalo CVÈ Lu�ánky, a mù�u øíct, �e ty
tøi hodiny, které jsme tam strávili, byly akorát na nalákání
k dal�í náv�tìvì a docela stály za to. Vyzkou�eli jsme si
nejen rùzné �èuòaèinky�, na které èlovìk mù�e narazit v rámci v�elijakých �opièáren�
a finských stezek, ale nauèili jsme se pár základních vìcí týkajících se ji�tìní a hlavnì jsme
si zkusili, jaké to je, pohybovat se na rùznì se houpajících lanech zhruba ve vý�ce
dvouposchoïového domu, a vìøit, �e ten, kdo vás jistí, to nebude flákat, nebo naopak dr�et
v ruce lano, na jeho� konci je nìkdo, kdo mù�e ka�dou chvíli buï sice bezpeènì, ale
nepøíjemnì spadnout nebo se naopak pøi dobrém ji�tìní elegantnì snést k zemi jako brouèek.

Výjezd do Olomouce a program v Lanovém centru z vìt�í èásti placený z kmenové kasy
plánujeme v polovinì èervna jako odmìnu pro ty, kteøí se s námi po celý rok nebo po dobu
svého èlenství pravidelnì úèastnili na�ich ne v�dy jednoduchých akcí. Je mo�né, �e s námi
pojedou i hosté z øad dospìlých. Ti si ov�em budou ve�keré náklady hradit sami.             Piff

PROGRAM
12. 5. - výzkumná výprava po øece - s sebou: 50 Kè.
13. 5. - Svitava na raftech - prémiová akce, zatím je�tì nejistá, proto�e finanèní

nároènost pøesahuje na�e mo�nosti. Jednáme o mo�nosti vypùjèit si potøebné vìci jinde.
S sebou: helma (aspoò cyklistická), 80,- Kè, boty do mokra, boty do sucha, náhradní obleèení,
jídlo, pití.

1. - 3. 6. - setkání tábornických oddílù u Vala�ského Meziøíèí - s sebou: 100,- Kè.
9. 6. 17:00 vysoko�kolský klub Krmítko - strategická hra pro dospìlé na bázi

spoleèenské hry �eleznice - zváni jsou rodièe, pøíznivci a pøátelé kmene.
16. 6. - lanocentrum Olomouc - prémiová akce pro ty, kdo v posledních dvou sextálech

(bøezen - èerven 2001) poctivì chodili na v�echny akce. S sebou: 50,- Kè.
30. 6. - 8. 7. - ligový tábor v Køídì u Tábora - odjezd v sobotu 30. 6. ráno (upøesníme

na základì nového jízdního øádu), stacionární tábor s alespoò dvìma dvoudenními pu�áky
po ji�ních Èechách. Návrat: 8. 7. odpoledne. Vybavení: jako na pu�ák. Cena: cca 1000 Kè.

18. - 26. 8 . - pu�ák po Bílých Karpatech - odjezd v sobotu 18. 8. ráno, návrat v nedìli
26. 8. odpoledne, vybavení: jako na pu�ák, cena: cca 1000 Kè.

4. 9. - první schùzka dal�ího roku èinnosti
15. 9. - rozlouèení s létem - jednodenka.
27. -  30. 9. - výprava za vláèky do Sázavy u �ïáru se

spøátelenými skupinami, které tímto srdeènì zveme. Spoleèná
brigáda kolem trati v pátek, v sobotu jízda jen pro nás vypravenou
úzkokolejkou, jednotlivé oddíly by mohly pøipravit jednotlivé
programové bloky - konkretizace nákladù i programu zaèátkem záøí. Zájemce prosíme,
aby co nejdøíve kontaktovali vedoucího akce, Vlastu Piffa Hanu�e na tel. 48221394
nebo mailu vh.piff@atlas.cz.


