
S5 – Sympozium
Nápověda: Stačí vynechat jedno písmenko a panenky jsou mokrým zeleným hnusem.

Šifra  je  inspirovaná  10  lety  starým  memem,  kdy  jste  popisovali  filmy  s  jedním  vynechaným

písmenem v názvu. Šifra ovšem místo filmů popisuje lidové písničky, opět s jedním vynechaným

písmenem. Vynechaná písmena vám dají heslo SILVESTR.



Vážení  přátelé,  dovolte,  abych  vás  seznámil  se  stručným  obsahem  našeho
víkendového mezioborového sympozia.

Sobotní dopolední blok přednášek byl zahájen historickou vzpomínkou mladého
koželuha,  která  byla  zároveň  zajímavou  historickou  sondou  do  užívání
hospodářských zvířat při barterovém obchodu.    Když jsem já (s)loužil

Poté  vystoupil  výživový  poradce  z  Moravy,  který  popsal  obvyklé  záchvaty
nechutenství po požití vína, končící často i zvracením.    Vínečko b(í)lé

Následovala reportáž doktoranda z Evropské vesmírné agentury, který ovšem
tvrdil,  že  by  tam  příště  na  stáž  určitě  nešel  –  jako  hlavní  důvod  uváděl
soustavné krádeže drahého vybavení.    Já do (L)ESA nepojedu

Po chutném  obědě  následovalo  odpolední  pásmo o  škodách  v  zemědělství.
První  přednáška  byla  spíše  odlehčená  historka  o  výtržnictví  doktorů
z oftalmologického  oddělení,  které  bohužel  skončilo  vážnými  škodami  na
hospodářských  plodinách  (jsou  ovšem  spory,  které  konkrétně  to  byly).
O(v)čáci čtveráci

Na to navázala analýza škod na zelí  způsobených spárkatou zvěří.  Podezření
padá na místní mysliveckou jednotu, která si  tímto způsobem ulehčuje práci
s přikrmováním.    Na tý louce zel(e)ný

Poslední přednáška se týkala psích výkalů v polích a loukách. I zde to vypadá, že
se tak děje za tiché podpory myslivců.    (S)kakal pes přes oves

Tím sobotní program skončil.

V neděli ráno jsme se vyslechli archeologický referát o pozoruhodném nálezu
lidské fosilie přímo uprostřed širého pole. Podle předběžných průzkumů tělo
patřilo drobné dívce severoafrického původu.    V širém poli S(t)udánečka

Poslední přednáška byla o flóře rostoucí v blízkosti serpentinitů, se zvláštním
důrazem na barevnou variabilitu jejich květů.   Okolo h(r)adce

Touto přednáškou sympozium skončilo, my se srdečně rozloučili a odebrali se
do svých domovů.
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