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ZRCADLO
... Vzpomínám si na slova svého otce, kdy� za ním pøi�la má star�í
sestra s prosbou o radu. Ucházeli se o ni dva mladíci a ona se nemohla
pro �ádného z nich rozhodnout. Otec jí øekl: �Støíbrná rosa nech� se
dobøe dívá, jak kdo zachází se svými mlad�ími sourozenci. Dokud jsi
dítì, nemusí� se obávat, �e tì tví sourozenci opustí, tak�e se k nim
v podstatì mù�e� chovat, jak chce�. Hlupák a zbabìlec své mlad�í
sourozence poni�uje,  je na nì zlý a odmítá jim pomoci. Není schopen
domyslet do budoucna, kdy mu mo�ná jeho sourozenci zùstanou jako
poslední blízcí lidé. Neuvìdomuje si, �e jak zaseje, tak sklidí. Nedoká�e
se ovládat a najít v sobì toleranci pro jejich chyby. Tak, jak se tví
nápadníci chovají ke svým mlad�ím sourozencùm, budou se jednou
chovat i k tobì a k va�im spoleèným dìtem...�
Moje sestra Støíbrná rosa se nakonec provdala za Bílého buvola,
stateèného a moudrého bojovníka, který jí byl dobrým mu�em a jejím
dìtem skvìlým otcem. Její druhý nápadník, Daleký obzor, si pozdìji
pøivedl do svého hoganu dívku ze sousedního kmene. Brzy v�ak na
ni zaèal být hrubý, proto�e si nedokázal odepøít koøalku, tak�e Malá
li�ka, jeho �ena, za nìkolik týdnù poté utekla zpátky ke svým...

(z vyprávìní navajského náèelníka �edivá skála)
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ZEMÌ MODRÝCH BODLÁKÙ,
KAÒONÙ, HOR, TUNELÙ

A SYMPATICKÝCH POLICAJTÙ
Tak nìjak by se dala charakterizovat Èerná

Hora. Proè zrovna èerná, kdy� je to tu samej
vápenec, jsem pochopil, kdy� jsme pøejeli hranice.
Bílá vyprahlá a orvaná krajina jihu Chorvatska se
najednou jakoby filmovým støihem zmìnila v ne-
pøístupné kopce porostlé tmavými lesy. Najednou
nevím, jak tuhle zemièku charakterizovat.
Pøejezdem hranice se náhle zmìnilo snad skoro
v�echno a my jsme se s na�ím okøápaným
�igulíkem octli prostì na Balkánì uprostøed
nádherné pohody a smyslu pro chaos, v zemi,
kterou bohové tvoøili ve stavu extáze èi sní�ené
pøíèetnosti nejspí� po nìjakém hodnì divokém

mejdanu. Zkrátka a dobøe dojeli jsme do království Montenegro. To království
v nejlep�ím slova smyslu tomu nikdo neodpáøe, a� si z toho dìlá republiku, federaci,
socialismus nebo cokoli jiného. Je to zemì lidí, kteøí ochotnì nabídnou pomoc, ale
respektují soukromí druhého.

Nìjak nevím, o èem psát døív. Mo�ná o pøístavu Kotor obklopeném
tisícimetrovými horami a schovaném hluboko v zálivu tvaru trojlístku. Dýchá jakousi
vzne�enou pohodou a i kdy� v køivolakých ulièkách bují �ivot, nestala se z nìj
prázdná kulisa pro turistický ruch. I jeho historická èást zùstala místem k normálnímu
�ivotu. Serpentiny nad mìstem jsou zkou�kou technického stavu auta i schopností
øidièe. Kdy� je vyjedete, zjistíte, �e do mìsta máte asi tak kilometr. Ale kolmo
dolù... Celý kotorský záliv stejnì jinak ne� z letadla nemáte �anci spatøit. Je skrytý
horami. Kousek odtud v pohoøí Lovèen je i mauzoleum kní�ete Nìgo�e, sjednotitele
Èerné Hory a osvoboditele od Turkù.

Mìsteèko Virpazar na bøehu Skadarského jezera pøipomíná hlavní mìsto
království Monte Alba z filmu Tøi veteráni. Jezero samo le�í v rovinì na úpatí kopcù,
které pronikají a� do jeho severní èásti. Ji�ní èást se naopak rozlévá do jedné
z mála rovin nejen v Èerné Hoøe, ale i v sousední Albánii a má spoustu mìlèin
zarostlých rákosím a rozlièným vodním
rostlinstvem. Ne nadarmo je to vý-
znamná rezervace vodních ptákù.

Urèitì se musím zmínit o øíèce
Cievna. Pramení kdesi v Albánii a je to
taková øeka na patra. Ve svém �irokém
øeèi�ti si vyhlodala je�tì minikaòon, který
je hluboký nìco pøes deset metrù a místy
tak úzký, �e se v nìm dá rozpa�it a dotk-
nout se obou jeho stìn. Vìt�inu roku je

v nìm øíèka schovaná a jen pøi jarních záplavách
nìkdy teèe celým svým asi sto metrù �irokým
øeèi�tìm.

Kaòony a hluboká údolí jsou vùbec spe-
cialitou zdej�ích poøád je�tì èistých a� neuvìøitelnì
modrých øek. Výjimkou není ani øeka Moraèa, u ní�
stojí stejnojmenný monastyr. Ten z venku vypadá
pomìrnì nenápadnì. Vnitøní výzdoba vyvedená ve
spoustì zlata pøevá�nì na tmavomodrém podkladì
v�ak doslova ohromí.

Nesèetným mno�stvím tunelù jsme projí�dìli
podél mystické øeky Tary, která si vyhloubila pod kopci
Durmitoru nejhlub�í evropský kaòon. Je hluboký nìco
okolo dvanácti set metrù a Tara jím protéká jako
mohutná øeka napájená pøítoky, které do ní padají
z okolních skal jako vodopády. Je to svìt sám pro
sebe témìø dokonale odøíznutý od okolí pøeklenutý nádherným betonovým mostem
dlouhým skoro kilometr. Svìt sám pro sebe je i pohoøí Durmitor. Je to taková hromada
v�elijak rozlámaného vápence vysoká asi jako Tatry, ale potkat nìkoho na zdej�ích
cestách necestách je skoro svátek. Samozøejmì, �e jsme vylezli na zdej�í nejvy��í
kopec, Bobotov Kuk. Cestou jsme nakoukli i do pohádkové øí�e zimní královny -
ledové jeskynì a na snìhových polích pod vrcholy jsme si vyrábìli ledovou zmrzlinu.

Pøespat v malé jeskyòce nebo v nì-
jaké neobydlené sala�i tady není
problém. A to je to národní park a ob-
last turistického ruchu.

Zajímavý kaòon si vyhloubila
øeka Malá Komarnica. Øíká se mu
Nevidio. Je jen necelé dvì stovky
metrù hluboký, ale je tak úzký a tak
klikatý, �e asi tøi kilometry není vidìt
dno. Celý kaòon poprvé pro�li místní
speleologové a� na konci �edesátých

let dvacátého století. Kousek od místa, kde Komarnica vtéká do kaòonu, jsme
natrefili na nádherného sameèka zmije rù�katé.

Nezmínil jsem se je�tì o modrých bodlácích. Ty jsme v druhé pùlce léta
potkávali v Èerné Hoøe úplnì v�ude. A ti policajti? Je to jednoduché. Kdy� jde
policajt, jde pøed ním autorita. Po domluvì vás ale nechá parkovat málem uprostøed
køi�ovatky, odjede i s odtahovým vozem, kdy� stojíte v zákazu zastavení a vysvìtlíte
mu, �e øidiè s klíèkama od auta za chvíli pøijde a �e za pìt minut odjedete. Vysvìtlí
vám, �e se vlastnì nic nedìje, kdy� táboøíte kdesi na louce, jen to musel provìøit,
proto�e místní lidi vidìli podezøelá svìtla, a je�tì poradí, kde je nejbli��í auto-
servis... Zkrátka a dobøe, policajty je vidìt v�ude, udr�ují pøimìøenou míru chaosu,
kdy� je tøeba, celkem ochotnì pomù�ou a pøi tom vypadají, �e kdyby bylo potøeba,
mohli by být i velice nepøíjemní.                                          Piff
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JAK SE CHYTÁ �ELVA V LOKVI
Èeøínkem nebo do ruky. Navíc �patnì, proto�e je

buï hroznì plachá nebo spí. Chce to zkrátka
trpìlivost. Tak a teï popoøádku. V létì jsem dostal
nabídku zúèastnit se expedice Mauremys zamìøené
na záchranu �elvy kaspické v Dalmácii. Tahle �elva
je blízká pøíbuzná �elvy bahenní, která je bì�ná po
celé ji�ní Evropì a� po ji�ní a východní Slovensko.
Hlavu a nohy ale nemá �lutì kropenaté, ale
èárkované. Ji�ní èást dalmáckého pobøe�í je
zároveò nejsevernìj�í místo, kde se tato �elvièka
vyskytuje. �ije tady v zavodòovacích kanálech mezi
poli, sady a vinicemi. Lidé ale spotøebovávají stále
více vody z pramenù, v kanálech je zvlá�� v suchých

letech stále míò a míò vody a k tomu v�emu se je�tì hnojí a postøikuje v�ím mo�ným
a proti v�emu mo�nému (intenzifikace zemìdìlství se tomu øíká). �elvám se v tom
v�em daøí hùø a hùø a ubývá jich. Proto se u� nìkolik let dìlají akce na jejich
záchranu. Dìje se to tak, �e se �elvy odchytávají a stìhují se do míst, kde by mohly
pøe�ít, rozmno�it se a odkud by pak mohla být posilována pùvodní populace. Taková
místa se nacházejí v kopcích nedaleko chorvatsko-bosenské hranice. Øíká se jim
lokve a jsou to malé bahnité a v�ím mo�ným zarostlé lou�e vody (jezírka pár metrù
v prùmìru a pár centimetrù a� metrù hluboká) v jinak naprosto suché neprùchodné
kamenité krasové krajinì porostlé v�elijakým trnitým chro�tím. Kdy� uvá�ím, �e
krajinu ka�dých pár let spálí po�ár, tak obdivuju místní lidi, kteøí jsou schopní
v tìchto podmínkách provozovat zemìdìlství. Jeden takový po�ár zuøil pøes kopec
pár kilometrù od nás asi tøi dny a hasili ho moøskou vodou pomocí speciálních
letadel.

Cílem leto�ního roèníku expedice Mauremys bylo pøedev�ím zjistit, v jakém
stavu jsou populace �elv vysazených v jednotlivých lokvích, zjistit, zda �elvy mezi
nimi migrují a pokusit se vyèistit lokve od umìle vysazených rybek, které ve vodì
likvidují nejen øasy, ale i drobný vodní hmyz a vajíèka oboj�ivelníkù.

Kvùli poslednímu úkolu se z nás cestou na jih stali lovci hadù. V øekách
a pøedev�ím v jezerech jsme chytali u�ovky podplamaté, abychom je mohli proti
rybkám pou�ít jako tajnou biologickou zbraò. Pøesto�e jsou pomìrnì mr�tné
a znaènou èást svého �ivota tráví ve
vodì, musím øíct, �e se chytají líp ne�
�elvy. Vypustili jsme je pak do dvou
lokví a za pár let se uvidí, jestli to
k nìèemu bylo.

Poèítání a znaèkování �elv byla
práce vy�adující znaènou trpìlivost.
Ono toti� najít v parném létì �elvu
schovanou v polovyschlé bahnité lou�i
není jen tak. V jednom místì jsme je

doslova tahali z bahna poté, co
jsme je vy�átrali rukama. O víc
ne� týden pozdìji jsme tamté�
�ádnou �elvu (a málem ani
vodu) nena�li. Nejspí� se
zavrtaly do bahna a upadly do
letního spánku. Ani jsem se jim
moc nedivil. V jiné lokvi opodál
byla situace daleko zají-
mavìj�í. �elvy, vìdomé si asi
toho, �e do tøímetrové hloubky
za nimi nepolezem, vystr-
kovaly hlavy z vody a kdy�
jsme se nebezpeènì pøiblí�ili, bleskurychle mizely pod hladinou. I na nì jsme v�ak
vyzráli. Staèilo do vody a� na dno spustit èeøínek, jaký pou�ívají rybáøi k chytání
nástra�ních rybek a po chvíli prudkým trhnutím vytáhnout �elvy, které na nìj nalezly.
Nachytané �elvy jsme znaèkovali. To se dìlá jednodu�e tak, �e se pilníkem udìlají
vrypy do okraje krunýøe. Pøi dal�ích náv�tìvách se pak podle poètu chycených
oznaèených a neoznaèených �elv dá odhadnout jejich celkový poèet a kdy� se do
znaèek vnese navíc je�tì nìjaký systém, je mo�no zjistit, jestli se �elvy stìhují
z místa na místo. Nám se podaøilo stìhování prokázat nejen podle znaèek, ale
jednu �elvu jsme dokonce pøistihli na procházce mezi lokvemi.

Výsledkem na�eho poèínání bylo hlavnì zji�tìní, �e �elvám se v náhradním
domovì docela daøí a snad se i rozmno�ují. Kdy� je sucho, mají nejspí� schopnost
zahrabat se do bahna a upadnout do letního spánku, a tak pøe�ít nejhor�í èasy.
Mlad�í �elvy jsou mnohem aktivnìj�í ne� staré, které, kdy� je vedro, nikam nelezou
a radìji spí. Dal�í výzkum èeká na jarní mìsíce, kdy není takový hic.

A je�tì zpráva pro ty, kdo se diví, �e ve svém vyprávìní neuvádím místa,
kde jsme byli. Je to schválnì. Slíbil jsem, �e lokality vzácných �elv nebudu uvádìt
kvùli mo�nému nájezdu pytlákù.             Piff

Zajímavost ze svìta hadù
Víte, �e obecnì známá u�ovka obojková se mù�e v pøírodì vyskytovat ve

tøech barevných mutacích? Buï je
to normální forma se �lutými
pùlmìsíèky za hlavou, nebo
takzvaná persa, která bývá o nìco
tmav�í a místo pùlmìsíèkù má
�lutobílé pruhy podél celého tìla
a tøetí varianta je celá èerná bez
kresby, jen bøicho má svìtlej�í. Pøi
na�í �elví expedici se mi podaøilo
chytit v�echny tøi formy �ijící
spokojenì vedle sebe v jedné lokvi.
Foto nech� mi je svìdkem.
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JAK NEMÍT VLASTNÍ �ILETKU
�e ne ka�dý pokus se musí nutnì podaøit, jsme si vyzkou�eli, kdy� jsme se

v kovárnì v�emo�ným zpùsobem sna�ili zkujnit �eleznou houbu, kterou jsme vytavili
v Josefovském údolí. Pøedzvìst toho, �e nebude v�echno tak snadné, jak jsme si
pøedstavovali, pøinesl u� �abák, kdy� líèil, jak se pokou�el doma na zahradì svùj
trofejní kus �elezné houby nahøívat a jak se mu pøi prvním úderu kladiva rozprskl
na milion malinkatých kouskù. I pan mistr øíkal, �e o výrobì vlastního �eleza hodnì
sly�el, ale �e nezná nikoho, komu by se to podaøilo. Spousta dávných znalostí se
prostì zapomnìla.

Zkou�eli jsme s na�í �eleznou houbou v�echno mo�né. Výsledek byl nakonec
ten, �e úspì�nì protekla výhní a ztuhla v nìco o malinko ménì køehkého, ne� byla
pùvodnì. V�ichni jsme se shodli na tom, �e �elezo a dokonce kovové, tam urèitì
je. Je jen otázka, jak ho dostat ven. Jedla dokonce vzal vzorky pøetavené i ne-
pøetavené houby a pokusí se pøesvìdèit nìjaké své známé, aby mu udìlali v�emo�né
materiálové analýzy. Uvidíme, co z toho vypadne.  Pan Koukal (mistr kováøský) mi
o pár dní pozdìji po telefonu øekl, �e chyba mo�ná byla v uhlí. Prostì to celé chce
je�tì aspoò jednou pøetavit na døevìném uhlí, které netvoøí strusku a ne na
kamenném, které jsme pou�ili my. Máme zkrátka o èem pøemý�let a bude to chtít
vyptávat se, prolézat knihovny a hlavnì zkou�et.

O hodnì úspì�nìj�í bylo na�e dal�í poèínání v kovárnì. Rièi s Andy po víc
ne� dvouhodinovém úsilí vyrobily malinkou podkùvku (dal�í pak dostaly od pana
mistra) a Marek se vrhl na zbrojení. Vytvoøil nìco jako polotovar dýky a na druhý
pokus se mu povedl i docela slu�ný hrot �ípu. S Tadeá�em jsme spoleènými silami
spáchali malinký skobohøebík a lísteèek. Z výrobkù dospìlých byl naprosto
bezkonkurenèní Jedlùv had.   Piff

PLETU,
PLETE�...

V sobotu ráno jsme mìli
sraz v klubovnì. Èást lidí
ode�la s Piffem do
kovárny a zbytek pletl
sluníèka. Nejdøív jsme
smotali pruty pedigu do
krou�kù. Dali jsme je do
vody a chvíli poèkali, ne�
zmìknou, ale ne moc
dlouho, aby neze�edly.
Pak jsme se dali do
pletení. Nebylo to ná-

roèné ani pracné, ale spí� zdlouhavé. Nám to ale nevadilo, proto�e jsme (jako
ostatnì v�dycky) kecali. Kdy� mìl ka�dý zhruba hotové jedno sluníèko, �li jsme
hrát hru. Bylo to úplnì skvìlý. Spoèívalo to v tom, �e ka�dý si vzal malou l�íci,

kterou si podepsal. Dá�a a Hanka byly hlídaèi a my ostatní jsme bìhali a ujídali
jsme pudink a ka�i. Kdy� nás hlídaèi chytili, museli jsme utíkat pro vr�ek od láhve
z misky, která byla kousek od nás. Kdy� jsme snìdli v�echen puding a ka�i, hra
skonèila. Vrátili jsme se do klubovny a pletli vesele dál. Pak Dá�a pøinesla z domu
uvaøenou polívku, která byla hroznì dobrá. Kdy� jsme usoudili, �e máme dopleteno,
tak jsme si mohli své výrobky nabarvit. Kdy� barva uschla, tak jsme �li domù.

     Lenka

JAK SE U NÁS NATÁÈELO...
Neuvìøitelnì. Jak ukazuje první ze snímkù dole, sjelo se kvùli jediné scénì do
Èetnických humoresek natáèené u nás v pøedsíni celkem 12 vozidel se zhruba 50
lidmi. Mezi nimi se motala �mudla s fotoaparátem, aby situaci pro Twister zachytila.

Podaøil se jí nejen snímek do
vnitøností pøenosového vozu,
nýbr� i pohled do vy�per-
kované pøedsínì, kde byla
nejzajímavìj�ím exponátem
historická pokladna. Na
závìr je�tì zachytila hlavní

aktéry scény v kostýmech èetníka a ob-
chodníka s fotografiemi. Pak u� vytáhla jen
honácký biè, aby panu re�iséru Moskalykovi
pøedstavila pomùcku, pomocí které by jistì

bylo mo�né natáèet podstatnì levnìji.
Po odchodu televizákù  se je�tì technici
vyøádili na
úklidu, bo-
hu�el ale
stávkovala
elektøina,
tak�e jsme

pøed èernou hodinkou na konci schùzky prchli na ulici
a trápili se chvíli s lasy, ne� se setmìlo. Pozdìji se
zjistilo, �e elektøina stávkovala proto, �e pan zvukaø asi
vzteky zabu�il do elektrické rozvodné skøínì, která mu
bzuèela do nahrávání, tak�e se tam samou hrùzou
uvolnil jeden drátek...                                                                   D.

7/126/12
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PRÙZKUMNÁ VÝPRAVA NA JEDLI
Tento zápis vlastnì mìl napsat Luká� a celý Twister
na nìj èekal a� do úterka 13. 11., kdy se Luká� kajícnì
pøiznal, �e vlastnì neumí psát (ve 12 letech!!!), tak�e
zápis napsat nemù�e. Proto�e jsme schùzku stejnì
u� pøetahovali, upustili jsme od zkoumání tohoto
zvlá�tního pøírodního úkazu, proto�e za tím tu�íme
lenost spí� ne� neznalost písma. A tak to zbylo na
mnì�
Výprava na Jedli mìla za cíl prozkoumat ménì známá
území mezi Rájcem Jestøebí, Èernou horou a Blans-
kem. Mìla být vlastnì jakousi pøípravou na Hubertovu
jízdu a ovìøením, �e na�i nováèci bez problému urazí
víc ne� deset kilometrù v nepøíli� teplém poèasí.
Naplánovaná trasa mìøila o nìco víc ne� 10 km,
v pøestávkách jsme chtìli zkusit vyrobit pou�itelný prak

a samozøejmì si zahrát pár her.
Dal�ím cílem bylo stvoøit pochodový
film. Jediný pochodový film, který
jsem dostala do ruky, sestavila Terka
a dlu�no øíct, �e se jí opravdu povedl
-  v podstatì k nìmu není co dodat.
Jak dopadli ostatní, to nevím - mo�ná
to taky nezvládli.
Po krátkém zakufrování, kdy jsme
pøehlédli znaèku smìøující hou�tím
nahoru,  jsme pro�li celý høeben a�
na Bukovec, pak jsme pro zmìnu zase
pøehlédli pro samé povídání znaèku odboèující doprava, tak�e nám star�í utekli
(pak na nás chudáèci hodinu v té zimì èekali, zato jsme ale na�li velikanánskou
bedlu, k ní� jsme pro srovnání velikosti postavili Dana (fotka vpravo nahoøe). Po
pøestávce na výrobu prakù, kdy nás zima donutila pokraèovat, místo abychom své
výrobky dùkladnì vyzkou�eli, jsme se zastavili u� jen na chvíli, abychom si zkusili
v jednom sluncem ozáøeném úseku lesa slepeckou stezku (sledování nata�eného
provázku poslepu). Tu Pepa dovedl k dokonalosti tím, �e oba konce provázku spojil,
tak�e nìkteøí chvíli chodili kolem dokola, ne� si uvìdomili, �e padají ji� potøetí do
té�e díry. Pepovi se to ale tak zalíbilo, �e se ujal poslepu i úkolu provázek zase
smotat (fotka dole).

Nakonec jsme vyslali dopøedu Qinzy
s Lenkou v roli li�ek, proto�e v�ak
cesta byla daná (po znaèce dolù do
Blanska), nepodaøilo se nám ztratit je.
Do Blanska jsme do�li s dobøe pùl-
hodinovou rezervou. Kupodivu se u�
nikomu nechtìlo jít o zastávku dál, do
Blanska-Macochy, v�ichni se zdáli být
tak ucaprtaní, �e jsme chvíli hráli na
Va�ka a pak se nechali dovézt vlakem
domù. Doufám jen, �e se Mírovi brzy
zahojily puchýøe a �e se Hubertova
jízda vydaøí stejnì jako vloni...             D.
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LAPAÈ SNÙ
(“ asubakacin� - sí�ovitý - z od�ibvej�tiny, White Earth Band,
�bwád�ige ngwágan� - past na sny - z od�ibvej�tiny, Curve

Lake Band)

Spousta lidí je pøesvìdèená, �e lapaè snù pochází od Siouxù. Mýlí se - lapaè snù je pùvodem
od Od�ibvejù (Èipevajù) z oblasti Velkých jezer. Pùvodnì se �lo o døevìné obruèe vyplétané
kopøivovými vlákny barvenými na èerveno barvivem z koøene rostliny Sanguinaria canadensis
(�bloodroot� - krvavý koøen) a vnitøní kùry divokých �vestek. Sí� uvnitø obruèe byla pùvodnì
pøesnou napodobeninou pavouèí sítì. Podobné výrobky vyrábìli také Indiáni z kmene
Pawnee jako podobiznu Pavouèí �eny, ducha, který vládl bizonùm. Pøíbìhù o pùvodu lapaèù
snù je celá øada (jeden z nich najdete tøeba v knize Indiánská øemesla od Marie Brahové)…

Pøíbìhy o pùvodu lapaèù snù
Pøed dávnými èasy pomohla Pavouèí �ena Asibiká�i vrátit lidem slunce gízis
a zaèala se starat o v�echny lidi jako o své dìti. Proto�e v�ak nestihla v�echny
pravidelnì nav�tìvovat, zaèaly �eny vyrábìt z vrbových proutkù a rostlinných
vláken magické kruhy se sítìmi pro novì narozené dìti. Kruhový tvar
pøedstavoval slunce na jeho ka�dodenní pouti a sí� mìla za úkol zachytávat
zlé sny, aby do mysli dìtí smìly vstoupit jen sny dobré. S prvními paprsky
slunce zachycené zlé sny hynuly. Na poèest Pavouèí �eny mívala sí� èasto
osm paprskù, nebo� pavouk má osm nohou. Aby mohla být na více místech
a lépe lidi chránit, pøevtìlila se Pavouèí �ena do pavoukù. Proto se pavoukù
netøeba bát, naopak, je tøeba je mít v úctì a chránit je, proto�e oni chrání
nás�                                                                        (zdroj: Lyn Dearborn)

Vedle lù�ka jedné staré �eny zaèal jednou pavouk pøíst svou sí�. Ka�dý den
jen staøenka pozorovala pøi práci, a� jednou pøi�el její vnuk. Kdy� zahlédl
pavouka, chtìl jej zabít. Jeho babièka mu v tom v�ak zabránila. Kdy� chlapec
ode�el, pøi�el pavouk k �enì a dìkoval jí, �e mu zachránila �ivot. �Vím, �e
se ji� øadu dní dívá�, jak pletu svou sí�, a �e mou práci obdivuje�. Proto�e jsi
mi zachránila �ivot, nìco ti dám.� V té chvíli z mrakù vyplul mìsíc a ozáøil
støíbrnou pavouèí sí�. �Vidí�, jak vytváøím svou sí�? Dívej se a nauè se to.
Taková sí� chytá zlé sny. Otvory v síti projdou jen sny dobré. To je mùj
dar��      (zdroj: www.allsands.com/religious/nativeamerican_zed_gn.htm)

Struktura lapaèe snù
Obrázky sta�ené z internetu ukazují, �e princip - kruhová obruè vypletená
provázkem - zùstává vìt�inou stejný (v nìkterých èástech Kanady a Se-
verovýchodu USA se lze setkat i s kapkovitými lapaèi snù). Zpùsob vyplétání
se li�í, jeden z principù jsme pou�ili pøi výrobì na�ich prvotin v rámci pøípravy
na pøedvánoèní �pavouèí obrázky�, jiný, mo�ná jednodu��í, najdete v pøíloze.
Jak ukazuje poslední obrázek vlevo, mù�ete narazit i na nepravidelnì
vypletený lapaè snù. Nejvíce se výrobky od rùzných autorù li�í výzdobou.
Od�ibvejové èasto doprostøed kruhu vì�eli na provázek pírko (soví pírko
jako symbol moudrosti a �enského principu, orlí pero jako symbol odvahy
a mu�ského principu), aby mìly dobré sny po èem sklouznout k hlavì majitele
spícího pod lapaèem snù. Èasto sí� zdobili i perlièkami, v nìkterých pøípadech
se doprostøed umis�uje obrázek namalovaný na kù�i. Velmi èasto se pod
kruh vì�í dal�í pera s perlièkami nebo svazky pøírodní vlny, støapeèky apod.,
pøièem� fantazii se samozøejmì meze nekladou�                                        D.

DÝÒOVÁ
INSPIRACE

V�ichni ti, kdo si
mysleli, �e 30. øíjna
schùzka nebude, pro-
to�e jsou prázdniny, se
zmýlili. A i ty prázdniny
se nám docela hodily.
Kdybychom se toti�
se�li v dnes u� ob-

vyklém poètu 16 - 18 dìtí, byl by problém. Letos se nám toti� díky
poèasí urodilo málo dýní.
Jen sedm vesele oran-
�ových, kula�ouèkých
nesmyslù èekalo na
polici. Jedna dokonce
samou nedoèkavostí
zplesnivìla je�tì døív,
ne� jsme ji mohli pou�ít.
Kvùli nedostatku mate-
riálu jsme museli sáh-
nout i po malých, oz-
dobných dýních, ze kte-
rých Markéta (pøi usilovné práci na snímku vpravo), Lukáš a Marek
vyrobili obzvlá�� pùvabná strašidýlka - miniatury. Bylo nás na tu
bojùvku sice jen deset, ale i tak nám málem nestaèily oba stoly.

Po odzkou�ení stra�idýlek
v klubovnì jsme si je od-
nesli domù, vystavili je
veèer do okna a nechali
svítit do ulice dlouho do
noci. Co na tom, �e brzy
zplesnivìla? V�dy� nic
netrvá vìènì. Podstatné je,
�e byla legrace a �e se dílo
zdaøilo.                              D.
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27. 11. - schùzka: výroba skládaných krabièek na dárky (s sebou zajímavé velké
listy ze starých kalendáøù)
Pøedvánoèní rukodìlky - jednodenní akce v�dy min. 5 a max. 10 úèastníkù,
pøièem� pøednostní mo�nost výbìru bude odmìnou za rùzná vítìzství a za pravidelnou
úèast na ostatních akcích na podzim:
1. 12.* - pavouèí obrázky - s sebou papíry, pravítka a tu�ky, kladívko, 50 Kè
4. 12. - schùzka: visaèky na dárky z rozfoukávaných obrázkù
8. 12.* - ozdoby do vlasù �ité, lepené, vyøezávané, s korálky - s sebou
zbytky zajímavých látek, korálky, nù�, trosky starých sponek a ozdob, 50 Kè
11. 12. - schùzka: výroba lahvièek s tajemným vnitøním �ivotem - s sebou prázdné
lahvièky zajímavých tvarù (tøeba od keèupù apod.) i s víèky, nepou�itelné suché zbytky
drobných vìcí zajímavých tvarù a barev (staré koøení, tìstoviny, fazole apod.), nejlépe krátce
pøepeèené v mikrovlnce, abychom z lahvièek èasem nemìli líhnì rùzných druhù hmyzu...
15. 12.* - ko�íky - s sebou naèaté ko�íky, 50 Kè
18. 12. - schùzka: kmenová nadílka - s sebou podle mo�nosti pár kouskù cukroví,
pøíp. dárky pro kamarády, nejlépe NE�KODNÉ ptákoviny nejrùznìj�í povahy
28. 12.* - pøedsilvestrovská akce s oslavou Silvestra - vej�lap do okolí Brna,
odpoledne oslava v klubovnì vèetnì tradièního hádankového turnaje - s sebou nápady
na rùzné hry, 50 Kè
* objednán je sníh na rùzné soutì�e a hrátky, av�ak vzhledem k pøetrvávajícímu socialismu v horních vrstvách atmosféry
se dodávka mù�e ponìkud opozdit...
??. 1. 02 - jednodenka - výprava na horolezeckou stìnu a do bazénu do Kuøimi - termín
bude potvrzen teprve na základì domluvy.
8. - 10. 2. 02 - Semináø o výzkumu Yettiho

ØE�ENÍ HÁDANEK
Nevì�hlavu Vás opìt v�echny pozdravuje, v ústraní pracuje na vánoèním pøekvapení
pro Vás a posílá øe�ení hádanek z minula:
PTAÈÍ ØÍ�E: Moudivláèkovo hnízdo z orobincového chmýøí bylo na ol�i a v dutinì
dubu hnízdil strakapoud.
TÁBOROVÉ HRÁTKY: Chrpy byly oblíbenou kvìtinou dru�iny Vla�tovek, která si
oblíbila vy�ívání a odbíjenou a sídlila v zeleném týpí. Skládání mozaiky bylo
koníèkem dru�iny Medvìdù, kteøí bydleli v èerveném týpí, rádi hráli házenou a mi-
lovali kopretiny.
GEOLOGOVÉ NA CESTÁCH: 1. Francouz na�el v pralese diamanty. 2. Australan
na�el opály v pou�ti. 3. Na moøském dnì na�el naftu Amerièan. 4. Zlato na�el
Anglièan v øíèním údolí. 5. �véd objevil v horách �elezo.
Tak co, u� víte bezpeènì, jak na to? A� nám nìkdy na schùzce zbude pøes Va�e
neustálé �tìbetání trocha èasu, kouknem se na to trochu podrobnìji.


