BEDNÁŘSKÉ

LISTY

Bednářské listy
www.bedna.org

SOBOTA 16.května 2009

8. číslo

V národním podniku Bedna se Předpověď počasí
stroje nezastaví ani v neděli
V pražských Radlicích berou závěry
VIII. všebednářského sjezdu vážně. Parta
úderníků se rozhodla, že přivítá novou
pětiletku splněním květnového plánu již
do 16. dne měsíce. Do výroby se proto
v rámci akce B zapojila i pracující
inteligence. Doktor Lančmít pracuje
v montážním úseku. Za jednu směnu
zvládne zašroubovat až 500 vrutů.
Doktor Sváča obsluhuje stojanovou
vrtačku a během zácviku dokázal zlepšit
svoji přesnost o 36 % a snížit
zmetkovitost pod 0,45 %. Také naše ženy
se zapojily do výrobní činnosti.
Soudružka Couralová pracuje rychle a
soustředěně. Ví, že pásy se nezastaví a na
její polotovary čekají soudruzi v dalších
provozech. Velká odpovědnost leží na
soudruhu Šlofíkovi, který pracuje

v kontrolním úseku. Každý výrobek musí
být testován, než se dostane na pulty
obchodů a k našim pracujícím, kteří na
novinku konstruktéra Krízy
z vývojového oddělení Bedny již
netrpělivě čekají. V dopolední směně
chybí jen soudružka Stachanovská,
neboť reprezentuje svůj kolektiv na
závodě branné zdatnosti. Na odpolední
směnu se však již, i přes dlouhé kilometry
v nohou, ke svým druhům z výroby
připojí, stejně jako benjamínek
kolektivu, kterému spolupracovníci
žertovně přezdívají Hlemýžď. On však
jistě brzy své soudruhy dožene a překoná.
Vedoucí směny, inženýr Neumann, je
spokojen s prací svých dělníků: „Splnili
jsme denní plán na 130 %!“
-red-

Český hydrometeorologický ústav vydal ve
spolupráci se Svobodnými Bednáři novou,
revoluční verzi modelu ALADIN.
Doposud model pracoval pouze s pohyby
front, srážkových polí a tlakových výší a
níží a umožňoval tak jen s nevalnou
spolehlivostí odhadnout základní
povětrnostní parametry pro danou noc a
území, kde se hra koná. Nyní ALADIN
zahrnuje i startovní pole hráčů Bedny a na
základě dat získaných z testování šifer umí
předpovídat, jaká část týmů na kterém
stanovišti zmokne, zmrzne nebo je odnese
tornádo. Díky tomu mohou organizátoři
lépe plánovat zásoby teplého čaje v cíli a
v důsledku tak optimálněji využívají
peníze ze startovného. Letošní předpověď
je poměrně příznivá. Start proběhne za
slunného počasí a dobré viditelnosti a
slyšitelnosti. Později se potvrdí, že kdo seje
vítr, sklidí bouři. K ránu by měly nejlepší
týmy opět na chvíli zahlédnout hvězdy,
načež se opět zatáhne a začne padat sníh.
Kdo se vyhrabe ze závějí jako první, bude
vítězem hry.
-al-

Nad dopisy čtenářů
Vážená redakce, před týdnem jsem měla
děsivý sen. Zdálo se mi, že jsem se rozhodla
jít letošní Bednu. Ale to není to nejhorší,
v tom snu jsme tvrdli šest hodin na
stanovišti číslo 10. Šifra vypadala sice
jednoduše, ale luštění nikam nevedlo.
Raději vám ani nebudu psát, co všechno
jsme zkoušeli. Probudila jsem se zpocená
hrůzou. Od té doby mě přepadají stavy
bezmoci, bojím se usnout, aby se noční
můra zase nevrátila. Prosím poraďte, co
mám dělat. Andrejka
Milá Andreo, jsem ráda, že ses se svými
stavy úzkosti spojenými s neschopností
vyluštit šifru svěřila nám a ne nějakému
hloupému psychiatrovi. Neboj, takové věci
se stávají i zkušeným hráčům Bedny.
Každé jaro je naše schránka plná
podobných dopisů. Má rada je jednoduchá,
jakmile se ti tvoje noční můra vrátí,
zachovej klid a šifru prostě vyřeš. Pokud ti
to nepůjde, což ostatně předpokládám, pak

se z hluboka nadechni a vyslov následující
posilovací mantru: „Každá šifra je lehká,
stačí jen přijít na to, jak se luští.
Nejdůležitější je zadání, všímám si
i drobných detailů. Používám všechny
informace, které jsem dostala, včetně těch
z Bednářských listů a podobných tiskovin.
Pátrám po skrytých nápovědách, které by
v sobě mohla šifra skrývat. Jsem v pohodě,
jsem v pohodě. Óm Óm. Šifry řeším na
pohodlném místě - v teple, suchu a tichu.
Óóóm. Když mi to opravdu nejde, zkusím
se rozptýlit, ať přijdu na jiné myšlenky –
zaběhám si, zazpívám si, zahraji si drobnou
hru. Dám to! Neupínám se na jednu
myšlenku. Zkusím zpochybnit závěry,
které jsem už udělala. Klid, nic nebudu
rozbíjet!“ V případě, že to nezabere,
doporučuji dát si studenou sprchu a pak
mantru opakovat. Tvoje Klaudie

kopnul a stejně nic. Tak jsem to rozebral,
abych to opravil, ale moc se v tom
nevyznám. Zkoušel jsem to zahřát, zkoušel
jsem to zchladit a furt nic. Vrátíte mi
peníze? Lojza

Milý Lojzo, je vidět, že jsi úplné pako. Na
Bedně bys stěží prošel kolečkem a nebýt
BInfa, zůstal bys trčet na startu. Tak
především: Bednička je velmi citlivé
zařízení, vyžadující jemné zacházení.
S hrubou silou možná vystačíš na rugby,
ale ne na Bedně! Vždyť i staří bednáři byli
mistry nenásilí a harmonie. S Bedničkou
není potřeba házet, natož do ní kopat! A už
vůbec k ničemu není dívat se do ní, neboť
uvnitř Bedničky nikdy žádná šifra nebyla a
ani nebude. Otevřením Bedničky jsi navíc
ztratil nárok na záruční výměnu, a pokud
jsi ji, ty kluku nešikovná, svýma
neohrabanýma rukama rozbil, tak Ti
garantuji, že Ti ji nevyměníme! Á propos,
Bednáři! Koupil jsem si tu Vaši Bedničku a
už jsi s ní zkoušel zatřást? S úctou a přáním
ten krám nic nedělá! Párkrát jsem do ní
pěkného dne, Tvá Klaudie
-plk-
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Čím dále od Prahy, tím lépe
České předsednictví Evropské unie
dokázalo mimoděk dosáhnout sjednocení
názorů vrcholných představitelů
členských států. Bohužel pouze názorů na
české předsednictví. Všichni se totiž
shodují, že v Praze jsou nuly. „Čím dále od

Prahy, tím lépe!“ shrnul za všechny
převládající postoj maltský ministr
rybolovu Winston Wickers. Evropští
potentáti se tak již těší, až v čele Unie bude
Nikósie, nebo alespoň Lisabon.
-hlm-

Čeští vědci opět zabodovali
Díky finanční podpoře z evropského
projektu “Undiscovered aspects of
Coopers’ Brotherhood everyday living
activities” se pustili čeští vědci do studia
dosud neprozkoumaného aspektu života
bratrstva svobodných bednářů.
Podle jejich zjištění podnikl někdy kolem
roku 1532 pozdější velmistr Jáchym cestu
na Dálný Východ, která otevřela bednářské
společenství vlivům východní kultury (viz
též BL2006). Po návratu přesvědčil bratry,
že by i jejich tajné bratrstvo mělo mít své
vlastní bojové umění, které by vycházelo
z osvědčených technik, ale bralo v potaz
i místní tradici. Jeho spisek „Mudrovanie
o tom, kterak nunčak cepem nahraditi
možno“ mu prakticky otevřel cestu do
velmistrovského křesla. Bylo to především
kvůli několika nešťastných nehodám, které
se posléze přihodily některým jeho
čtenářům z řad špiček bednářské
hierarchie. Později mezi bratry převládl
názor, že přece jen silnější stránkou
svobodných bednářů jsou schopnosti

duševní spíše než pohybové, a další vývoj
bojového umění tomu odpovídal. Chvaty se
staly úspornějšími, zbraně se začaly
zmenšovat a sloužily spíše jako pomůcky
napomáhající správnému provádění
pohybů, soubojový aspekt vymizel a do
popředí se dostal trénink intelektu,
soustředění a jemné motoriky. Celý systém
vešel ve známost pod názvem Bed-Fu,
který reflektuje skutečnost, že většinu
cviků bylo možno provádět i v křesle nebo
v posteli. Úspěch pražských fraternitologů
spočívá především v zrekonstruování
takzvané Katy Mistra Jeronýma, která je
považována za jednu z nejobtížnějších
sestav v celém Bed-Fu. Vyžaduje absolutní
souhru ducha a těla a její provedení bez
celoživotního tréninku nebo podpůrných
přístrojů již dnes zřejmě není v možnostech
běžného smrtelníka. Více informací o této
studii získáte na katedře fraternitologie
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
(Celetná 20, třetí suterén, páté sklepení
vpravo, hned vedle krypty Vršovců). -pa-

Kuchařské okénko
českého předsednictví

Jak si pěkně zavařit
Evropě to osladíme, osolíme a opepříme,
dbáme přitom, aby to bylo pořádné maso.
Ubereme plyn, jak to jen jde, a chvíli se
smažíme ve vlastní šťávě. Bude to trochu
mastné, ale co se dá dělat. Ti, kteří mezitím
ostrouhali, můžou hledat mouchy, smíchat
je s těšínskými jablíčky, důkladně všechny
vydusit a přivést je do pěkné kaše.
Přesvědčíme se, že je všechno v troubě
a chvíli si přehazujeme horký brambor.
Potom utáhneme někoho na vařené nudli,
necháme ho v rejži a nakonec mu to dáme
sežrat. Ti, které se nepodaří opít rohlíkem,
si to pak vypijou, ostatním dáme kapky.
Servítky si nebereme.
-dl-

Výrok nezávislého auditora
V souladu s § 233 Směrnice 1999/93/ES,
o zásadách organizování šifrovacích her,
zde splňujeme povinnost organizátorů
zveřejnit před startem hry výrok
nezávislého auditora o kvalitě
připravených šifer:
HEHEHECHOOCHTIHIHIHTEHEHEH
EHICHEHEHEHIH
CHOCHOCHTHEH
OCHOCHOCHTHACHOCHTHEHEHE
HECHT
IHIHICHOCHOCHOHEHEHEHEHICH
OCHIHIHIHIHE
František Vomáčka v. r.

COKOLIV ČERNÉHO BUDEME CENZUROVAT
Vážné narušení vztahů s Bulharskem, ke
kterému došlo po instalaci kontroverzního
díla Entropa Davida Černého, se bude
snažit napravit nově zřízený Českobulharský fond budoucnosti. „Vyměšování
v pozici dřepu má blahodárný vliv na
funkci střev a je hygieničtější“, začíná jeho
předsedkyně Viktorie Galatasarayová
první z osvětových besed na českých

školách. Vedle této kampaně si Fond
plánuje posvítit i na samotného výtvarníka.
„Musíme zabránit dalšímu zesměšňování
našich bulharských přátel“, burcuje paní
Viktorie, „Od nynějška jsme rozhodnuti
všechny další instalace, performance,
happeningy a podobná alotria pana
Černého předem cenzurovat!“
-red-

Nezávislý auditor
Proti tomuto hodnocení se můžete odvolat
v zákonné lhůtě třiceti dnů na nejbližší
pobočce normalizačního úřadu pro
kontrolu šifrovacích her, případně
k nejvyššímu státnímu zástupci pro noční
šifrování, či přímo na evropský šifrovací
dvůr v Lichtenštejnsku. V případě
kladného vyřízení vašeho odvolání bude
řečený auditor nucen hodnocení opakovat.

Po Magic the Gathering zaplavily školy další tajemné kartičky
Náš reportér v přestrojení za kaktus pátral
po pečlivě střeženém tajemství této hry.
Otiskujeme autentický záznam bez úprav:
... no a u každý kartičky máš tři vlastnosti,
jednak jaký tvary tam jsou, jednak jakou
mají barvu a jednak kolik jich je.
... a jak poznám že trojice patří k sobě?
... kartičky k sobě patří, pokud je na všech
třech každá vlastnost stejná, anebo je
vlastnost na každé kartě jiná. Některé

vlastnosti mohou stejné a jiné různé.
...co tady dělá ta divná kytka?
...takže třeba tahle kartička s jedním bílým
kolečkem, tahle s dvěma šedivýma
kolečkama a tahle s třema černýma
kolečkama tvoří dobrou trojici?
... přesně tak, stejně jako třeba tady ty tři:
dva bílé čtverečky, dva bílé trojúhelníčky a
dvě bílá kolečka.
... ale pozor, Kájo, ty to máš blbě, jedno

šedivý kolečko, jeden šedivý trojúhelníček
a dva šedivý čtverečky, to trojice není,
hapruje ti tam ten počet, nemůžeš mít na
dvou kartičkách jedno, a na třetí dva.
... není to nějaký moc složitý?
... ne, to pochopíš rychle, kdyžtak si to
cvičně..
... bacha, tříďas de!!
... dělejte schovejte to, nebo nám to zabaví!
-kuk-
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Facebook je mrtev, novým hitem je BInfo
Zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg
včera šokoval celý svět. Na mimořádné
tiskové konferenci oznámil, že do dvou
měsíců bude jedna z nejpopulárnějších
sociálních sítí uzavřena. Důvodem je tlak
konkurence. „Když jsme se dozvěděli
o paletě funkcí, které nabízí síť BInfo,
spadla nám čelist. Nezbylo nám než to
zabalit“ , uvedl donedávna nejmladší
miliardář. Podobně jako Facebook
umožňuje i BInfo uživateli zveřejňovat
krátké zprávy o svém rozpoložení, ale u
BInfa jsou tyto zprávy navíc automaticky
přiřazeny uživatelově lokaci. Vzniká tak
jakýsi časoprostorový snímek uživatelova
života. BInfo navíc mohou využívat i
uživatelé, kteří nejsou připojeni k internetu,
díky čemuž jsou zprávy mnohem pestřejší.
Podle posledních zpráv bylo BInfo
koupeno v rámci balíku dalších služeb

významnou mediální skupinou, která odpověď vám pošle SMS s vaším pořadím,
zaručí jeho další rozvoj. Kapitulace vaší ztrátou na vedoucí tým a s počty týmů
Facebooku je proto zcela pochopitelná.
na jednotlivých stanovištích. Na
stanovištích s časovým omezením navíc
praktický návod
odesláním SMS začne běžet limit, po jehož
uplynutí
vám systém pošle polohu
Zprávu do systému BInfo je možné odeslat
následujícího
stanoviště.
z libovolného mobilního telefonu jako
Dále
máte
možnost
čerpat za celou hru
SMS na číslo 736 300 202. Zpráva se celá
musí vejít do jedné SMS a nesmí používat jednu okamžitou záchranu na vyžádání.
Požádat o ni můžete odesláním SMS ve
diakritiku. Základní tvar zprávy je
BINFO kod_tymu TXT kratka_zprava tvaru:
Tyto zprávy systém zaznamenává, po
skončení hry je zveřejní, ale neposílá
odpovědní SMS.
Při příchodu na stanoviště pošlete zprávu
ve tvaru:

BINFO
kod_tymu
ZACHRANA
kod_stanoviste kratka zprava

Pokud se rozhodnete hru ukončit, pošlete
SMS ve tvaru:
BINFO kod_tymu CIL kratka zprava

Systém vám jako odpověď pošle polohu
BINFO
kod_tymu
kod_stanoviste
cíle,
kde se dozvíte řešení všech šifer,
kratka zprava
můžete
se občerstvit, vysprchovat
Systém zaznamená vaši polohu a jako
a poklábosit s ostatními uživateli BInfa.

Děkujeme sponzorům Bedny 2009!

Zajímá Vás oblast telekomunikačních služeb? Chcete se v budoucnu
stát součástí mladého, dynamického a progresivního týmu společnosti
Dial Telecom?
Začněte budovat svoji profesní kariéru s námi!

www.dialtelecom.cz

Jednoduše se připojte

