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SRDEÈNÍ MASÁ�
Obì dìti odjely na rùzné �koly v pøírodì apod. a já se jen tì�ila, jak
si koneènì ráno pospím.
Ráno je�tì za �era, tedy dlouho pøed pátou hodinou, mnou nìkdo
lomcuje. �Vstávej...�
Napøed jsem si myslela, �e se mi to zdá. Nezdálo. Kdy� jsem
s námahou otevøela jedno oko, vidím, jak Nevì�hlavu nabíhá do
ringu s lavórem v náruèí. Co teï - kdy� na nìj houknu, lavór pustí a
bude tu potopa. Kdy� ho nechám dojít k posteli, neuniknu ranní
spr�e. Taková køehká éterická bytost, a jak zvládá desetilitrový lavór
s vodou... Bleskem jsem se posadila.
�Co blbne�, pøíteli?�
�Vstávej, stromeèky umírají!�
Lavór pro jistotu odstavil na zem, aby ho mìl po ruce, kdybych si
zase chtìla lehnout.
�Musí� s tím nìco udìlat!�
Hledím na ponìkud neupraveného skøítka a my�lenky se ne a ne
utøepat do pou�itelna. Panebo�e, obracím se v duchu na neexistující
nejvy��í instanci, proè zrovna já musím mít doma redakèního
skøítka... Kupodivu, dneska instance zøejmì nezapíjela úspìchy
lidstva, nebo� jest støízliva, vzhùru a ochotna komunikovat. Asi
nemù�e pro samé úspìchy spát. Ka�dá poøádná redakce má
redakèního skøítka, zní pøísná odpovìï. Nejsem a nechci být poøádná

redakce, chci
spát, bráním
se. Jsou i hor-
�í, staèí øíct,
vrèí pod fousy
opora lidstva
a soudì podle
hlasu, zase
usíná.
(pokraèování str. 2)
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BUBÁCTVÍ VII.
Má milovaná bubáèata,
jak jsem ji� pøedeslala, setkáváme se s bubologií naposledy. Slíbila jsem Vám
odhalení identity Va�eho milého redakèního skøítka. K tomu se dostaneme pozdìji.
Nyní bych Vás ráda seznámila s druhem, který se sice v na�í uèebnici nevyskytuje,
nicménì do osnov bezesporu patøí. Jedná se o èuèky. Latinským názvem bohu�el
nedisponuji, ale tøeba se mezi Vámi nìkdo najde a tento nedostatek odstraní.
Èuèci jsou pomocníci trampského pánaboha Pajdy. Dali by se pøirovnat k andìlùm,
ale pouze funkcí, nikoli zpùsobem provedení. Èuèci sice trampùm pomáhají, nicménì
jsou to stvoøení zlomyslná a �kodolibá. Pokud se v lese umíte chovat a budete se
dívat poøádnì, jistì na nìjakého narazíte. Uvádím Vám dva pøíklady, jak mohou
vypadat. Pokud si je chcete naklonit, hoïte zbytky jídla za hlavu se slovy: �Nate,

pitomci, na�erte se a nepoperte se.�
Èuèci si potravu mnou mezi dlanìmi
a �iví se výpary. Nejvìt�í radost jim
tedy udìláte tvarù�ky a nejmen�í zase
taveným sýrem. (Jen si pøedstavte, jak
takový èuèek vypadá, kdy� si v rukou
rozmatlá tavený sýr.) Nepokou�ejte se
jim lichotit, tím si je jen znepøátelíte.
Zato teplé lidské slovo (viz uvedená
vìta) je potì�í. Tolik o èuècích,
zájemcùm poskytnu více informací.

A teï Nevì�hlavu. Mé kamarádce �tìhnìti se záhadným zpùsobem podaøilo
redakèního skøítka zachytit. Nevím, jak to udìlala, u Petrových v �ivotì nebyla.
Z inkriminované podobizny mù�eme vystopovat lásku ke kvìtinám (vìneèek na
hlavì je z kvìtù umìlých), v�eteènost
(podívejte na ten nos), �kodolibost (ten ú�kleb
se mi nelíbí), sklony k country �ivotu
(károvaná flanelová ko�ile) a zálibu v po-
èítaèích (usadil se na monitoru). Obrázek jsem
konzultovala s uèebnicemi bubologie
a do�la jsem k názoru, �e Nevì�hlavu vznikl
pozoruhodným zkøí�ením Elfíka pokojového,
Dopisníèka tichého a �puldy �uplíka. Ponìkud
mne znepokojuje, �e v�echna uvedená
stra�idla jsou rodu mu�ského, doufejme tedy,
�e mají i své �enské protìj�ky a �e se køí�ení
neprovádìlo najednou, ale alespoò po dvì
generace. Tímto na�e seance definitivnì
konèí, pøeji Vám hezké prázdniny, vysvìdèení
nerozdávám a zabavené pøedmìty si po-
nechávám.

         Skiska

ZBYLO V REDAKÈNÍM KO�I Z MINULA:
UZLAØSKÝ DESETIBOJ - GORDICKÝ UZEL

Prvním poznatkem bylo, �e desetiboj je na jednu schùzku moc
dlouhá akce. Rozhodli jsme se tedy pro pøí�tì rezervovat na
schùzku pìtiboje (s �esti disciplínami) a na výpravy desetiboje
(s devíti disciplínami).
Druhým poznatkem bylo (zejména pro na�e dìti), �e uzlování není
tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. Nìkteré disciplíny
toti� vy�adovaly taky pøemý�lení - tøeba v jakém poøadí udìlat na
jeden uzlák co nejrychleji v�ech �est soutì�ních uzlù� Kmenový

rekord v této disciplínì jde na konto Lenky - Èervenáèka, která èasem 2:30 hravì nechala za sebou v�echny
ostatní. Rekord na �ivém lanì (uzlinka) nakonec udìlal Marek èasem 8 vteøin. Rekord v celkovém èase
vázání 6 soutì�ních uzlù na 6 uzlácích získala Sisi v èase 41 vteøin.
Tøetím poznatkem bylo, �e pamì� a pøedstavivost na�ich dìtí má je�tì znaèné rezervy - nejvìt�í problémy asi
skoro v�em zpùsobila uzlovací Kimovka a záhada neznámého uzlu - ji�ního køí�e. I �modrchání ètyø základních
spojek vypadalo zajímavì.
Nakonec se v�echno zvládlo na dal�í schùzce, tak�e poøadí:
Starší: 1. Qinzy s 21 body, 2. Sisi se 16 body, 3. Marek s 8 body, 4. Lenka se 7 body a 5. Terka se 3 body.
Mlad�í: 1. �mudla s 20 body, 2. Rièi s 18 body, 3. My�ka s 11 body - Li�ka na druhé schùzce nebyla, aby
desetiboj dokonèila, co� je �koda. D.

V tom má bezesporu pravdu, pøiznávám si v duchu a marnì se pokou�ím vzpomenout si na nìjakou
Nevì�hlavovu dobrou vlastnost.  Aha - nepije, nekouøí, ne�vaní, nepoøádá divoké mejdany a má rád
rostliny a zvíøata (vèetnì komárù a kopøiv). A neøíkal nìco o stromeèkách?
�Co to mele�, zopakuj to...�
�Stromeèky umírají! Musí� s tím nìco udìlat!�
To u� jsem nìkde sly�ela... Asi není úniku, a tak se zvedám, cestou  odstaveným lavórem s vodou
sbírám �upan a papuèe a následuji svou noèní mùru do kuchynì.
Opravdu. Malé pavlovnie se tváøí, �e mají svìta dost (pøi Nevì�hlavovì péèi mì to ani moc
nepøekvapuje). Pøesto, �e mají vlhkou hlínu, jsou zvadlé. Chvíli tupì hledím na misku, pak ji
bezmy�lenkovitì zvedám a prohlí�ím ze v�ech stran. Blesk poznání pøi�el, a� jsem misku zvedla nad
hlavu.
�Tys je utopil, ty zahradníku...�
�Jak to? Jen jsem je poctivì zalíval!�
�Jen�e ta miska nemá dole díry, bylo to jen provizorní ubytování. A proto�e mì na nì nenechá�
sáhnout, kdy� je chci pøesadit, zahnívají jim koøínky. Nevím, jestli se vzpamatují, kdy� je pøesadím
teï.�
�No tak je pøesaï, na co èeká�?�
Vzácné ráno bez vstávání v 7 hodin, abych vypravila �mudlu do �koly, trávím tím, �e v noèní ko�ili,
popohánìna neodbytným skøítkem, shledávám po domì malé kvìtináèky a kelímky od jogurtu, dìlám
do nich díry a na dvoøe do nich pøesazuju køehouèké zvadlé mròousky. Je�tì �tìstí, �e aspoò gleditsie
a araukarie u� jsou pøesazené v samozavla�ovacím truhlíku a své nové bydli�tì hravì zvládají. Jinak
bych se asi nevyspala vùbec...
Kdy� operace konèí, nechávám na dvoøe roztahanou hlínu se v�ím v�udy a zahajuji ústup. Nevì�hlavu
je�tì prohlí�í, zda jsem stromeèky (vý�ka 4 cm, prùmìr �kmene� 0,3 mm, poèet lístkù 4 ks, nejvìt�í
0,5 cm) dobøe pøesadila. Vedena vidinou opu�tìné postele za sebou zavírám dveøe na dvùr
a bezmy�lenkovitì odcházím. Kdy� Nevì�hlavu o pár minut pozdìji zji��uje, �e jsem ho na dvoøe
zavøela, sladce usínám a jeho bu�ení na dveøe u� mì nedoká�e vyru�it. Já nechtìla, kamaráde...
Skuteèností zùstává, �e se pøesazené pavlovnie bìhem nìkolika hodin zotavily. Nevì�hlavu, který se
za nimi pøestìhoval na dvùr, tvrdí, �e je to tím, �e mì vèas vzbudil, já tvrdím, �e jsem je dobøe
pøesadila. Pavlovniím je to zøejmì úplnì jedno. Rostou si dál (vý�ka 6 cm, prùmìr �kmene� 1 mm,

poèet lístkù 6, nejvìt�í 1,2 cm)...              D.

Nìkdy pøí�tì: Nevì�hlavova láska ke zvíøatùm kontra �ravý potkan
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ULETÌLY MI DUSIÈNANY ANEB VÝZKUMNÁ EXPEDICE
V sobotu 12. kvìtna jsme se vydali mìøit kvalitu vody potoka Ponávky.
Setkali jsme se v 8:30 naproti kinu Jadran, odkud nám za chvíli (kupodivu) jel
autobus. Vystoupili jsme v Æeské a �li jsme asi kilometr do blízké vesnice Lelekovice,

kde na nás èekali Svitákovi s ostatními
Bodláky a Milenou, která celou akci
zorganizovala.
Vydali jsme se hledat vhodné místo pro
na�e pokusy. Po men�ích nesnázích jsme
na�li klidné zákoutí potoka pøed vesnicí
a tam jsme byli seznámeni s postupem
výzkumu. Do zápisníku jsme si po-
znamenali datum a místo výzkumu,
Milena nachystala kouzelný kuføík a mohlo
zaèít vlastní mìøení. Nejprve jsme pomocí
vzorkového výlovu zjistili, jaké breberky
�ijí v této vodì, a kupodivu jich tam bylo
celkem hodnì (jepice, gamaøi, chrostíci).
Potom jsme mìøili mno�ství kyslíku,
fosforeènanù, dusiènanù, dusitanù,
amoniaku, pH, tvrdost a teplotu vody.
Postup pøi mìøení spoèíval v odebrání
vzorku vody do lahvièky, pøidáním rùzných
èinidel zmìnil obsah zkumavky barvu

a ta se srovnávala se stupnicí. Milena nám také prozradila, co které mìøení o vodì
vypovídá. Nad vesnicí byla voda
relativnì èistá, mno�ství kyslíku
a breberek vìt�í, dusiènany a fos-
foreènany nízké, amoniak a du-
sitany prakticky �ádné. Zato na
dal�ím stanovi�ti ve vesnici jsme
museli nìkteré hodnoty odhado-
vat a jiné zji��ovat po nìkolika-
násobném zøedìní roztoku,
proto�e stupnice byla zøejmì
stavìná na èist�í vody - napø. na
max. 5 mg fosforeènanù na litr
vody, zatímco voda pod vesnicí
obsahovala 25 mg fosforeènanù
na litr. Úmìrnì se zneèi�tìním
klesl obsah kyslíku, stoupl obsah
dusiènanù, amoniaku a dusitanù.
Na druhém stanovi�ti jsme
provedli druhé pozorování

breberek (pijavice, nitìnky) pod odborným
dohledem Mileny, která nás na dal�í dvì
stanovi�tì u� ne-doprovázela. Zato se
k nám pøipojili Barèa a Kuba Sladkov�tí.
Cestou na dal�í místo mìøení nám
�ou�elka, jak pøekøtila Helèa Dá�u,
pøipravila dal�í ,,technický problém�.
Rozházela drobné hnìdé fazolky po
pískové cestì a my jsme �li, hledali
a poèítali je. Bylo jich 34, ale i ti nejlep�í
z nás jich na�li maximálnì 17. Nejvìt�í
legrace byla nakonec, kdy jsme mìli za úkol
se postavit do øady podle poètu nalezených
fazolek - ale mlèky. I to jsme ale zvládli.
Díky tomu, jak jsme si pøi této høe zvykli
hledìt na zem, neu�la nám o kousek dál

malá u�ovka obojková,
kterou jsme hned sa-
mozøejmì vyfotili. Dal�í
vhodné místo jsme na�li
v lese, kde se do Po-
návky vlévalo jedno
z jejích ramen. Tentokrát
jsme se rozdìlili na sku-
piny asi po tøech a ka�dá
skupinka zkoumala nìco
jiného. Výsledky mìøení
a pozorování byly zna-
telnì lep�í ne� ve vesnici
- voda se staèila za tak
krátký úsek docela slu�nì
vyèistit. Také tam Piff
na�el jednoho krásného
brouèka ze známé po-

hádky Ferda mravenec - sple��uli blátivou. Na na�em dal�ím stanovi�ti, u pøehrady,
kde jsme èekali na Milenu, kterou jsme mìli potkat cestou z vesnice lesem, jsme
provedli dal�í výzkum vèetnì lovení breberek, které nás zaujalo nejvíc. Proto�e
rybník nebyla moc èistý, výsledky nebyly moc povzbudivé. Potom jsme se pì�ky
vydali zpìt do Brna, kde jsme se na stanici MHD roze�li. Sraz zítra na rafty opìt
v 8:30 h na hlavním nádra�í�

       Lefík
4/16 5/16
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ZKOUMÁNÍ  VODY
        12. 5. 2001

Nová Zemì jede s Bodláky  zkoumat
vodu v potoce. Ponávka má pøibli�nì
13,5 stupòù nad nulou. Voda o�ivená
má v�eho dost pro �ivot breberek.
Nad vesnicí Lelekovice je voda
o�ivená. Pod Lelekovicemi je voda
neo�ivená.

RAFTING
                   13. 5 . 2001

Z Brna jsme jeli do Adamova. Asi po 11. hodinì jsme vyrazili. Celý den jsme pádlovali
do Obøan. Bylo to namáhavé. V�ude kolem to bylo hezké. Mìli jsme taky pøeká�ky.
Napøíklad: velké kameny, na které najedete a nepustí vás dál, kmen stromu v øece,
na celou �íøku øeky, vrby tak naklonìné, �e se musíme pøikrèit, klacky na pravoboku,
na levoboku a ve støedu øeky. Mìlko, kde nemù�eme krásnì proplout. �koda, �e
s námi nejeli Bodláci.                     Mí�a

NEZAPOMNÌLI JSTE?
Koncem èervna vyhod-
notíme vyhlá�enou
SOUTÌ� O NEJHEZÈÍ
DENÍK. Ceny, z nich� si
vítìzové obou kategorií

budou moct vybrat,
zahrnují mj. zálesácký nù�
a knihy. Vìnujte svému
deníku tedy zaslou�enou
pozornost...
Ptali jste se: Jak dlouhý má být
zápis z akce? Pøíklad od Mí�i a Ter-
ky úplnì staèí. Je tøeba zapisovat
schùzky? Jestli�e pro Vás byly

zajímavé, proè ne - nutné to
není... Ale mo�ná by stálo si
tam nalepit tøeba prùkazku
z uzlaøského desetiboje... Co se
bude hodnotit?  Nápaditost,
úplnost, barvitost... Fotky ano
èi ne? Jistì, ale staèí i kresba,
nalepený letáèek, pohlednice
apod. ...    D.

DESET ZMRZLÝCH ANEBDESET ZMRZLÝCH ANEBDESET ZMRZLÝCH ANEBDESET ZMRZLÝCH ANEBDESET ZMRZLÝCH ANEB
SVITSVITSVITSVITSVITAAAAAVVVVVA NA RAFTECHA NA RAFTECHA NA RAFTECHA NA RAFTECHA NA RAFTECH

Bez práce nejsou koláèe - praví staré
pøísloví. Bez pumpování nejsou rafty -

praví nové pøísloví. A tak se pumpovalo
a pumpovalo a pumpovalo... Proto�e na�e

dìti nejsou tak èasto vidìt pøi práci, rad�i
jsme tento historický okam�ik zvìènili...

O to rad�i a
okouzlujícnìji
odpoèívají. Zde
spokojená Lenka -
Èervenáèek a je�tì se
pohybující Marek. Za
chvilku byl taky
málem v limbu...

Pøed spu�tìním na
vodu je�tì poslední

opáèko...

... a jde se na vìc...

Vítìnka v roli su�áku
6/16 7/16
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ZPRÁVY
Plánovaná výprava do Vala�ského Meziøíèí se
nakonec nekonala, proto�e poèet úèastníkù silnì
zdecimovaly �koly v pøírodì, Itálie a jiné negativní
vlivy...

Na základì pøedbì�ných pøihlá�ek na tábor jsme
zjistili, �e by na ligový tábor s námi jely jen na�e
vlastní dìti, tak�e by byl tábor ztrátový. Proto�e to si
v souèasné dobì nemù�eme dovolit, museli jsme
svou úèast na ligovém táboøe odøíct. Zpoèátku jsme
uva�ovali o náhradním nìkolikadenním pobytu ve
Vinièných �umicích, na zasedání náèelnictva jsme
v�ak i tuto mo�nost zavrhli.

Z dotace od mìstské èásti �idenice jsme zakoupili ètyøi tmavì zelená tropika. Díky
nim u� nebudeme muset nosit tì�ké stany. Jedno tropiko vèetnì lanek vá�í 900
g a má rozmìry 2,8 x 2,8 m, tak�e staèí pro tøi osoby.

Pu�ák po Bílých Karpatech se však koná v plném plánovaném rozsahu. Zatím se
pøihlásilo 12 úèastníkù, co� je víc, ne� jsme èekali. Pøípravy jsou v plném proudu
a chystá se i pøekvapení…

Kdy� jsem vezla papír do sbìru, zaujala mne v rohu stojící osamìlá várnice
s kohoutem. Proèpak ji asi poslali do sbìru? A tak jsem se jí, chudinky opu�tìné,
ujala. Pán ze sbìrny mi ji dal za pár balíkù tøídìného papíru. Doma jsem provìøila,
�e neteèe, dùkladnì jsem ji vymyla a vydesinfikovala a vyèistila kohoutek - tak�e
máme na pøí�tí tábory várnici na výdej èaje� �koda jen, �e do sbìrných surovin
nikdo nenosí stany na tábor. Pár �eltrù by se do budoucna hodilo…

Na�e babièka nám vìnovala kovovou kouli (na vrh koulí), u dìdy jsme na�ly nìkolik
starých velkých hrncù vhodných na ohøev vody na táboøe.

V klubovnì probìhl na dvou schùzkách koncem kvìtna a zaèátkem èervna velký
úklid vèetnì mytí výloh. Všechny dìti se vzornì èinily…

26. a 27. 5. jsme se s vlastním pártystanem zúèastnili brnìnské Bambiriády, v sobotu
Dáša a Sisi s twisterem a lavórem pedigového proutí, ze kterého zkoušely plést
košíky, v nedìli Piff s Katkou a s Rièi, twisterem a rezervou ve formì dvou bièù.
Nástìnky z Bambiriády lze shlédnout ve výloze klubovny.

Pomù�ete nám sbírat? Tentokrát jsou to plastová víèka od PET lahví (sbírá Piff,
netuším, na co, ale mo�ná by se z nich daly dìlat mozaiky), rolièky od WC papíru
a hezké sklenìné láhve se �irokým hrdlem (na pøedvánoèní aktivity), suché trávy
a plody (na suchou vazbu). Hodily by se i �iroké sklenièky (na pití, v na�ich rukou
na vysázení malých kaktouskù). Staré kalendáøe od babièky jsme na druhé èervnové
schùzce zhodnotili na kolá�e - najdete-li je�tì nìjaké doma, vezmìte je taky, za pár
let se mù�eme ke kolá�ím vrátit.

U nás na zahradì postavená �berlièka� pro dravce u� nese první stopy pou�ívání...zápis: Terka
8/16
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ZA �ELEZEM A DO
PODZEMÍ

jsme se vydali s Hankou,
Patrikou a Tadeá�em v sobotu 19.
5. k Adamovu, po té, co jsem si
pøeèetl oznámení v páteèních
novinách o akci poøádané ke Dni
muzeí.

Od Adamovské vlakové
zastávky nás ke Staré huti odvezl
historický autobus z roku 1948
vybavený je�tì mávadly místo
blinkrù.  Tam jsme uvidìli nejen
starou vysokou pec pro tento den
ovìnèenou prapory, ale i jakési
hem�ení opodál. Kdy� jsme pøi�li
blí�, zjistili jsme, �e parta lidí
z Technického muzea roztápí
oheò v podivném, asi metr
vysokém komínovitém útvaru -
replice slovanské �elezáøské pece.

Proto�e celý zdlouhavý proces teprve zaèínal, rozhodli jsme se zajít se podívat
do nedaleké jeskynì Býèí skála, která byla pro tento den výjimeènì otevøená pro
veøejnost. Po chvíli poèáteèních zmatkù a èekání na prùvodce jsme se vydali do
spoøe osvìtlených prostor jeskynì, její� pohnutá historie u� vydala na nejednu knihu,
a� do míst, ve kterých se poèátkem dvacátého století uskuteènilo vùbec první
jeskynní potápìní na svìtì. V dne�ní dobì je voda odèerpána a prùzkumy pokraèují
dál do hloubky podzemních labyrintù, místy tøeba i proudem podzemního toku
Køtinského potoka, který mizí pod zemí nedaleko Rudic a kousek od Býèí skály
znovu vyvìrá na povrch.

Po prohlídce jeskynì jsme se vrátili zpìt ke Staré huti, kde u� vzornì dýmala
replika dávné pece zhora pøikrmovaná smìsí døevìného uhlí a �elezné rudy
a zespoda �ivená proudem vzduchu z vysavaèe (mìchy se podaøilo propálit hned
v poèátku pokusu). Je�tì ne� do�lo k vrcholnému okam�iku tavby, jsme si staèili
prohlédnout vìt�í sestøièku dávné pece a nakoukli jsme i do muzea �elezáøství.

Od tøí odpoledne u� pec dostávala jen hromady døevìného uhlí a ve ètyøi byla
tavba ukonèená. Proud vzduchu z vysavaèe ustal, novovìcí starodávní hutníci
odstranili z pece èelní �títek a vytáhli ven nejdøív oran�ovì svítící polotekutý kus
strusky a za chvíli spoleènì se �havým uhlím vy��ourali i �eleznou houbu - polotovar,
ze kterého se dal�ím zpracováním dá získat kus vysoce kujného �eleza.

Pøi tomto na�em krátkém výletu se mi podaøilo získat pár docela zajímavých
kontaktù a informací týkajících se nejen výroby �eleza a zále�í jen na nás, jak je
vyu�ijeme. Tím nabízím i dospìlým ètenáøùm Twisteru mo�nost vyøádit se na
rùzných dávných a tøeba dávno pozapomenutých technologiích a øemeslech.  Piff

EXTRÉMNÍ ZÁVOD KRAMOLÍN – KRAMOLÍN
Dálkový závod, jeho� ji� 3. roèník poøádala Letecká základna biskajská v Námì�ti

nad Oslavou ve dnech 4. - 6. kvìtna 2001 pro vojáky i veøejnost, byl postaven jako
orientaèní pro dvojice s jedním jízdním kolem. Závodníci se mohli bìhem cesty
libovolnì støídat, ale nesmìli se ztratit z dohledu. Cílem bylo absolvovat v libovolném
poøadí sedm kontrol rozmístìných kolem Dale�ické pøehrady. Dvojice dostaly
okopírovanou mapu okolí pøehrady v mìøítku 1:50000 v hor�í kvalitì, zøejmì aby
závod byl je�tì extrémnìj�í a aby závodníci nemohli poznat, pojedou-li do kopce èi
s kopce. Jiná mapa se nesmìla pou�ívat. Na jednom stanovi�ti èekala na borce
lahùdka: jeden mìl co nejdál traverzovat skálu nad hladinou pøehrady a nasbírat
tak co nejvíc minut k dobru. Druhý ho mohl z loïky støídat. Na posledním stanovi�ti
bylo nutno i s kolem pøekonat asi 20 m dlouhou lanovou lávku nad zátokou. V cíli
mìli nejlep�í mu�i èas nìco pod 4 h, smí�ená dvojice 4:44 h. Vzdu�ná vzdálenost
byla 35 km, prùmìrná ujetá vzdálenost byla 50 km.

Na nedìli byla pøipravena druhá etapa � èasovka na 3 km do mírného kopce se
závìreènými 111 schody na rozhlednu Babylon. O kolik minut závodníci v sobotu
dorazili za prvním, o tolik sekund pozdìji vyrá�eli na start. Pøes noc dé�� vytvoøil na
trati kvalitní kalu�e a bláto, navíc drobnì pr�elo. Nikdo nemìl blatníky. Organizátorùm
se tedy ne vrcholu rozhledny naskytl zajímavý pohled na dobíhající ztrhané
závodníky, mokré a �pinavé, sotva popadající dech.

Závod probìhl v pìkném prostøedí, vìt�ina závodníkù zblízka mohla obdivovat
Jadernou elektrárnu Dukovany. Poèasí bylo moudré, sluníèko moc nepeklo.

Extrémního závodu se
zúèastnilo 22 hlídek,
z toho 6 smí�ených.

Já s kamarádem Vojtou
jsme s èasem 5:19
h skonèili na 3. místì.
V nedìli odpoledne jsme
nemohli odolat sluníèku
a nav�tívili jsme pár míst
u Oslavy, která jsme loni
na podzim s NZ procházeli
na Hubertovì jízdì. Øeka
by se nám teï tì�ko
brodila, proto�e po de�tích
byla kalná a rozvodnìná.
Závod byl pravým opakem
TMOU. Rozum byl potøeba
jen pøi orientaci v terénu,
vìt�inou se ale �lo po
silnicích. Oproti TMOU by

se zde neuplatnilo heslo: hlavnì nebìhat, aby se neodkrvil mozek! Sem se hodí:
hlavnì nejíst, aby se neodkrvily nohy!                               Pavèa

10/16 11/16



Twister 06/01            LLM Nová zemì  LLM Nová zemì   Twister 06/01

* No�ení základního vybavení na v�echny
kmenové akce - �átek, tenisák, uzlák,
zápisník, psadlo.

Znalosti a dovednosti
* Pøírodniny - stromy 10/20, kytky 10/20 -

vèetnì po�ivatelnosti, �ivoèi�i (u nás �ijící)
10/20.

* Zdravovìda - do 12 let o�etøení drobných
úrazù (odìrky, popáleniny, puchýøe, klí��ata,
ú�eh, úpal, dehydrace) nad 12 let navíc fixace
zlomenin, zástava krvácení, o�ivování.

* Znalost morseovky v takovém rozsahu, abys
byl/-a schopen/-na odvysílat správnì a plynule praporky a pøijmout a vylu�tit
správnì zprávu obsahující v�echna písmena morseovky (nad 12 let vè. èísel),
rychlost cca 10 znakù za minutu, nad 12 let zachytit na papír 20-25 znakù/min
zvukem èi svìtlem a vylu�tit ji.

* Uzly - tolik, kolik je ti let, nad 12 let jeden zpùsob navázání rybáøského háèku.
* Oheò - rozdìlat oheò bez papíru a jiných zapalovadel na 3 sirky v letních

podmínkách za sucha, nad 12 let navíc rozdìlat oheò z jednoho uhlíku velikosti
oøechu.

* Nù� a sekera - znalost základních pravidel práce s tímto náøadím a jeho údr�by,
nù�: zhotovit u�iteèný nebo ozdobný pøedmìt, sekera: pokácet a zpracovat
sou�ku o prùmìru (30 cm nad zemí) alespoò  do 12 let 5 cm, nad 12 let 8 cm.

Pobyt v pøírodì
* Sbalit si batoh na víkendovku z neuspoøádané hromádky vèetnì jídla - limit 15

minut - a ujít s ním 5 km.
* Orientace v jízdních øádech a podle mapy - samostatnì dojít ve dne na zadané

místo (mlad�í 5 km po znaèených cestách s jednou odboèkou - zmìnit barvu
znaèky, star�í alespoò 2 odboèky a èást trasy mimo znaèené cesty nebo jako
mlad�í, ale  v noci).

* Orientace v noci - najít v udaném smìru bez
baterky bílý papír velikosti A4 a vrátit se na
výchozí stanovi�tì oznaèené papírem
velikosti A6 (prùchodný terén mimo cesty,
mlad�í 50 m mezi stanovi�ti, star�í 100 m).
Plnit samostatnì, výchozí stanovi�tì napø. na
cestì cca 100 m od shroma�di�tì.

* Pøespat pod �irákem nejménì 200 m od
ostatních lidí (do 12 let mo�no 50 m).

* Strávit v zimních podmínkách 24 hodin mimo
budovu vèetnì pøespání (pod stanem, v zá-
hrabu, pod �irákem ...) Zimní podmínky =
denní teploty do +5 °C, noèní teploty pod 0 °C.

NÁVRH K DISKUSI:
ZASVÌCOVACÍ STEZKA

se vypisuje pro dvì vìkové kategorie - do 12
let a nad 12 let (podle toho se nìkteré
podmínky li�í). Zasvìcovací stezka pro
dospìlé se pro souèasný nedostatek èasu
zaène øe�it a� tehdy, a� bude tolik dospìlých,
�e se náèelnictvo ohlednì jejich pøijetí èi
nepøijetí do kmene neshodne.
Mimo ní�e uvedené podmínky je pro pøijetí
do kmene tøeba splnit alespoò do 12 let 2 èiny,
nad 12 let 4 èiny z velkého svitku dle vlastního

výbìru, mimo aktivity v kmeni mo�no ka�dou podmínku nahradit èinem navíc.
Povinnost splnit zasvìcovací stezku platí pro v�echny dìti bez ohledu na to, zda
byly zakládajícími èleny kmene èi nikoliv.

Aktivity v kmeni - podmínky platící trvale, nejen bìhem plnìní ZS
* Nevynechej bez záva�ných dùvodù akci  - bìhem jednoho �kolního roku lze

vynechat bez uvedení dùvodu max. 2 schùzky a jednu víkendovou akci.
Záva�né dùvody:

- �kolní akce
- onemocnìní krátkodobého rázu (vèetnì napø.

rehabilitace po úraze, rekonvalescence apod., nikoli
dlouhodobá onemocnìní vyluèující úèast na akcích -
pro ty jsou speciální skupiny disponující speciálnì
vy�koleným personálem a upraveným re�imem)

- záva�né rodinné dùvody (vá�né onemocnìní,
úmrtí,...)

- nepøítomnost v Brnì z dùvodu napø. zájezdu del�ího
ne� víkend, sportovního utkání, kulturního
vystoupení, �kolní docházky v jiném mìstì (tyto akce
obvykle vy�adují dlouhodobìj�í pøípravu
a jsou vyhla�ovány s pøedstihem, to znamená je
vhodné na nì upozornit pøedem)

- kursy, �kolení, pøíprava kmenových akcí
* Pøíspìvek do Twisteru v rozsahu aspoò pùl stránky za ètvrt roku - nemusí být

nutnì zápis, je mo�ná ilustrace, hádanka, fotka vlastní produkce, ...
* Prùbì�né vedení deníku - z ka�dé akce, které jsi se zúèastnil/-a, alespoò krátký

zápis.
* Prùbì�nì aktivní podíl na pøípravì akcí (nad 12 let) - programový blok vèetnì

pomùcek, pøíprava a vedení trasy, jídelníèek na alespoò 1 jídlo vèetnì
samostatného nákupu potravin nebo jiný odpovídající úkol ... (mo�no plnit ve
dvojici, pøípadnì si vy�ádat radu èi pomoc dospìlého). Mlad�í redukovat na
jednu hru (tøeba schùzka), pøíprava jídla jako slu�ba v kuchyni (obtí�nost pøibli�nì
chleba s pomazánkou z dodaných surovin u mlad�ích, polívka typu eintopf
u star�ích), vedení jednoduché trasy.
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PU�ÁK BÍLÉ KARPATY
Program:
Bìhem èervence dostanete po�tou podrobné pokyny.
Do konce èervence je tøeba uhradit úèastnický poplatek ve vý�i
1000 Kè na úèastníka na úèet kmene (457661001/2400). Jako
variabilní symbol uveïte své datum narození ve formì RRRRMMDD,
kde RRRR je rok, MM mìsíc a DD den.
17. 8. v pátek odpoledne se sejdeme v 17:00 v klubovnì, abychom
si rozdìlili jídlo, spoleèné vìci a tropika.
18. 8. vyrá�íme z Brna (sraz 9:15 na hlavním nádra�í) do Velké n.
Velièkou, pøes �ibenický vrch na Javorinu, pøes Lopeník na �itkovou,
krátký výlet na Slovensko, pak pøes �tìpán, Sidonii a Vr�atec do
Brumova-Bylnice, kam dorazíme v nedìli 26. 8. a odtud rychlíkem
Javoøina s pøíjezdem v 16:07 do Brna.

Na sebe: dobré boty, dlouhé kalhoty (nejlépe �us�áky), trièko s kr.
rukávem, bunda s dlouhým rukávem (nejlépe �us�áková), kšiltovka
Vybavení: spacák, alumatka/karimatka v obalu, igelit, náhradní
pono�ky, mikina 1x, náhradní trièko 1x, tenké tepláky 1x, náhradní
spodní prádlo, plá�tìnka, plavky, tenisky

Ostatní: cestovní pas, KPZ, nù�,
l�íce, malá a velká plastová
láhev, ešus, plastový hrníèek,
papírové kapesníky, tenisák,
uzlák, šátek, zápisník/bloèek,
propiska, otvírák na konz., WC
papír, ruèník, kartáèek na zuby,
zbytek pasty, kousek mýdla,
zápalky v igelitovém sáèku,
tmavé brýle, repelent, nezbytné
vlastní léky (alergie - Zyrtec
apod.), náplasti, baterka
s nevysvícenými bateriemi (pøíp.
+ náhradní baterie), hodinky.
Vìci psané kurzivou staèí 1 ks
pro dva sourozence/kamarády

POZVÁNKA PRO OSTATNÍ ODDÍLY
Podzimní víkend s historickým vlakem na trati Sázava -

Pøibyslav
27. - 30. 9. 2001

Akce je urèena pro oddíly (skupiny s pøevahou dìtí). Pøedpokládaný vìk úèastníkù
je 10 a více let, pøípadnì je mo�no po dohodì vzít dìti mlad�í (napø. vlastní dìti
dospìlých vedoucích...) za pøedpokladu, �e se vytvoøí zvlá�tní skupina s upraveným
programem.

Pøedpokládaný program (zmìny vyhrazeny):
Ètvrtek 27. 9.  - pøíjezd, ubytování, mrnìní
Pátek 28. 9. - brigádièka na trati (pravdìp. likvidace náletových døevin), drobné
hrátky, pøípadnì bude-li energie, tak noèní hra
Sobota 29. 9. - jízda historickým vlakem, muzeum po�ární techniky v Pøibyslavi,
nahlédnutí do zákulisí �eleznice
Nedìle 30. 9. Terénní hra pro dìti i dospìlé, odjezd
Ubytování:
Ve vlastních stanech po jednotlivých oddílech.

Stravování:
Jednotlivé oddíly vlastní

Cena:
Pøedpokládaná cena cca 50,- Kè na osobu za vlak a táboøi�tì bude upøesnìna
podle poètu úèastníkù a na základì dohody s majiteli trati (kompenzace brigádou).

Dal�í pokyny:
Pøesné podmínky budou známy v prùbìhu prázdnin a budou co nejdøíve sdìleny
pøihlá�eným.
Poøadatelé si vyhrazují právo nepøijmout dal�í pøihlá�ky v pøípadì pøíli� velkého
zájmu.
Z dùvodu hladkého prùbìhu programu a zapojení jednotlivých oddílù bude pøed
akcí uspoøádána koordinaèní schùzka vedoucích.
Bli��í informace budou postupnì uveøejòovány na www.volny.cz/novazeme
a pøihlá�ení budou prùbì�nì
informováni.

Pøihlá�ky:
pøihlá�ky je mo�no zasílat na
novazeme@volny.cz nebo na
vh.piff@atlas.cz, pøípadnì po�tou na
adresu LLM - Nová zemì, Tomá�kova
7, 615 00 Brno.
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PROGRAMPROGRAMPROGRAMPROGRAMPROGRAM
DO KONCE ROKU 2001DO KONCE ROKU 2001DO KONCE ROKU 2001DO KONCE ROKU 2001DO KONCE ROKU 2001
14. 9. - jednodenka - tavba �eleza

podle Starých Slovanù - Adamov nebo
Rudice

27. - 30. 9. víkendovka s historickým
vlakem (pozor, nikoliv úzkokolejným,

jak jsem chybnì uvedla v minulém
Twisteru - za chybu se omlouvám. D.)

vypraveným jen pro nás - místo:
Sázava u �ïáru

13. 10. - kovárna a základy ko�íkáøství - plnìní èinu
2. - 4. 11. víkendovka - Hubertova jízda - hon na elektronickou li�ku

17. 11. jednodenka - vej�lap kolem Brna - vede Mi�ka
1. 12./8. 12./15. 12. - výroba dárkù (pøesný rozpis viz záøijový Twister - láhve

s vnitøním �ivotem, ozdoby do vlasù, proutìné podlo�ky/talíøky, pavouèí obrázky,
sáèky na dárky, mo�ná základy práce se sklem aj.)
29. 12. - jednodenka kolem Brna, oslava Silvestra

ZÁVÌRNÍK
Jestli èekáte nìjaké moudro od Nevì�hlavu, musím Vás zklamat. Opìt se urazil, vlastnì
ani nevím, proè. Mo�ná se nepoznal v �tìhnìtinì obrázku (ale je to celej von, kdy�
zelená vzteky nad nìjakou prkotinou), mo�ná se nechce znát k pøíbuzenstvu, které mu
Skiska pøipisuje... Svou vztahovaèností a malicherností si kazí �ivot sám, my u� si celkem
zvykly a trpìlivì ho ignorujem, dokud se zase neznormální. Jak stra�nì se doká�ou
skøítci podobat nìkterým lidem...
Je jedna hodina, sobota ráno. Za sedm a pùl hodiny je sraz do olomouckého Lanocentra.
Nemám nic nachystané, jen se sna�ím dobojovat Twister tak, abych jej mohla ráno
nakopírovat a vzít do vlaku na snesení a se�ití. Je to stra�né, jak ten èas letí (zejména
kdy� dìlám fotky do Twisteru, mìní se èas ve spla�enou kobylu - najednou je po pùlnoci
a pak u� je to celkem jedno, kdy jde èlovìk spát, proto�e stejnì neusne z obavy, �e ráno
zaspí...). Twister má za sebou dvanáct èísel, tedy jeden rok. Zakrátko oslavíme první
výroèí zalo�ení kmene... Byl to nároèný rok, ale taky jeden z nejhezèích, jaké jsem
za�ila. A tak jen je�tì díky v�em tìm, díky nim� byl takový, jaký byl - zejména Piffovi
a Pavèe, kteøí neúnavnì vymý�leli nìco nového, Vám v�em dìtem, které jste z toho
v�dycky nakonec udìlali je�tì nìco víc, ne� v tom pùvodnì bylo - nebo taky nìco úplnì
jiného, Va�im rodièùm, kteøí mají trpìlivost s na�imi støelenými nápady, v�em pøátelùm,
kteøí nám dr�í palce a pomohou, kdy� je tøeba (zejména Pe�ovi s Evèou, Skisce, Wakiele,
Gle�kovi a Barèe) a - po vzoru barona Trenka - díky tìm, kdo se sna�í nám ztrpèovat
�ivot, nebo� v nás jejich protivenství utu�ují pocit sounále�itosti...     D.


