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V píseèném zrnku vidìt svìt
a nebe v luèní kvìtinì.
Do dlanì vzít nekoneèno
a vìènost proûít v hodinì.
                                   W. Blake

ZASE JSME O ROK STARŠÍ

Tak jsme se pøehoupli pøes kritický rok 1998 (pro naši zemi byla 8 na konci letopoètu
vždycky neštìstím, viz. 1938, 1948 a 1968) a stojíme na prahu nového tisíciletí.
A v takových chvílích èlovìk rád bilancuje. Co se mu zdaøilo èi co by naopak mìl vylepšit.

Náš kmen se bìhem posledních nìkolika let octl ve znaèné krizi. Odešla spousta
mladých nadìjných lidí. Nìkdo z nedostatku èasu, jiný ze zmìny názoru na ideologii
kmene a našli se i tací, co opustili kmen kvùli lidem uvnitø. Noví nástupci nemìli
o vedení takovéto organizace ani potuchy. K tomu jim scházel èas na organizaci dìní ve
kmeni a støídali se z roku na rok. Takže pomalu ubývalo nejen dìtí, ale i dospìlých.

Naštìstí takováto stagnace není nic neobvyklého. Vìtšinou postihne každou
organizaci, jejíž trvání pøesahuje nìjakou tu desítku let. Na druhou stranu je to ale dobøe,
jelikož se proèistí stará krev a nahradí se novou, pulzující.

Jak se zdá, náš kmen dosáhl svého dna a teï se pomalými krùèky snaží opìt dostat
nad hladinu. Jistì to ještì nìjaký èas potrvá a bude to stát mnoho sil, ale pokud vydržíme,
budeme moct být na co hrdí. Dìkuji všem, kteøí nestojí neèinnì v pozadí a nevezou se
jen ve vleku. Dìkuji za každou pomoc, a• už fyzickou èi psychickou a doufám, že jednou
naše generace pøedá kmen svým nástupcùm bez problémù a zmatkù.

Náèelník kmene Vlkù BrèomilNezapomeò: 15. - 17.1.99 je kmenová
výprava na Koøenec - vede Martin K.
a Honza R. Lampionový prùvod zajiš•uje
Medvìd. viz Vlè. è. 65/98
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Zimní snìm

18.-12. - 20.12.1998
Silva Petrová

1. den 18.12. - Pøíjezd, ubytování v domì dìtí a mládeže v Hustopeèích
u krytého bazénu ve kterém bylo celý víkend zavøeno.

2. Den 19.12. - Snídanì, ranní píseò výjimeènì nebyla a odchod na výlet
k Pálavským vrchùm. Veèer byl snìm na kterém jsme byli za 1. pøijmutí do
kmene (já, Katka, Terka), za 2. rozdaly se dárky a za 3. panovala bájeèná nálada.

3. den 20.12. - Ranní píseò, snídanì a balení na cestu zpìt. Mezitím jsme si
hráli rùzné hry. Na obìd byl chleba namazaný sýrem a trochu smaženého
buøtu. Zpìt jsme jeli stejnì jako tam, vlakem.

Autorem obrázku je Terka Tuèková
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Co jsme probrali na snìmu

Zvíøátko
Dìti:

- v Brnì bude nábor pravdìpodobnì ještì na jaøe, v Pavlovicích bude až
v záøí.

- je potøeba vypracovat seznam bodování stejný jako pro Brno i pro
Pavlovice.

- ve 2. pol. roku se v Brnì zaènou plnit èiny podle Svitku bøezové kùry.

Další informace:
- potøeba zakoupení fotbalového míèe pro Brno i Pavlovice
- vìtší informovanost lidièek v Pavlovicích – bude se jim posílat místo

jednoho 10 Vlèovníkù – bere si na starost Vlk.
- nutnost zhotovení kmenového razítka
- potøeba dokoupení inventáøe na tábor a dopravení 2 tipi (1. má Vlk,

2. má Zvíøátko).
- organizátor každé akce má povinnost informovat o ní pokud možno

všechny.
- od jara do konce èervna bude Vlkova hra o „hadsnu“
- v lednu se rozhodne místo letního táboøení (Lubná, nebo Koøenec)

Dále se probíraly úèasti rodù na kmenových akcích:
JH – šerif Totogleška: návrhy na turnaj v šipkách, na akcích nulová úèast.
O – šerif Dana: nefungují
SG – šerif Huron: shrnutím kolektivnì nefungují
B – šerif Medvìd: žádná úèast
ÈÈ – šerif Zvíøátko: 50% úèast na všech akcích kmenových a jedné ligové

A taky se pøijímalo
- Tereza Tuèková – TT: rod Èervenoèerní
- Silva Petrová - /: rod Èervenoèerní
- Helena Petrová - /: rod Èervenoèerní
- Katka Mráèková - /: rod Èervenoèerní

- Stráž: Petr B. a Eva S. - 1) také se úèastnila na všech kmenových akcích
2) má právo hlasovat na kmenovém snìmu

- Zimní táboøení kmene bude probíhat 15.-17.1.1999
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Seznam kmene Vlkù k 1.1.1999

021 Dagmar Sadílková Maješ
001 Jara Suský .............. Starý Vlk
046 Tomáš Mrkos ....... Toto Gleška
051 Vladimír Vystrèil . Medvìd
052 Vladimír Vystrèil
053 Pavel Vystrèil
061 Martin Kubín
064 Barbora Podhajská
065 Petr Bláha
066 Vìra Sadílková ..... Sluníèko
072 Zbynìk Procházka
079 Lucie Bugárová .... Zvíøátko
084 Vìra Sadílková ..... Borùvka
112 Pavel Sláma
113 Iva Starková .......... Ivawin
114 Jan Rudý
116 Tomáš Pøichystal . Brèomil
118 Assem Atasi
121 Kamila Olešovská Nancy
127 Libor Procházka
128 Tomáš Procházka
130 Martin Višèor
131 Eva Sedláková
132 Katka Mráèková
133 Patrika Hanušová
134 Silva Petrová
135 Helena Petrová
136 Tereza Tuèková
137 Jan Kubín .............. Plivník
138 Michal Janík

Jan Skýpala
Pavlína Šidlová
Aleš Havlík
Michal Štefánek
Jakub Diviš
Mirek Tuèek
Martin Kluska
David Kubíèek
Tomáš Pekaøík
Adriana Brandstetrová

Slova k zamyšlení

Vlk
Vím bratøíèci, snìm je tehdy, když

kmen zasedne v kruhu a není k tomu
tøeba žádných rouch, vlajek èi
zaøíkání... Jenže když pominete
nutnost použití rouch a šerp poct,
pøipadnou vám i zdlouhavé „nìjaké“
obøady. Nezkrátíme je? A vùbec. Je
nutno úèastnit se snìmu? Vždy• ve
Vlèovníku o tom stejnì nìkdo napíše
a... no, snad si to i pøeètem. A vùbec,
není to nuda? Doma se namáhat
s nìjakými výrobky, pak se nìkde
v lese brodit blátem, jíst nìco co
smrdí kouøem a spát ve vlhku a zimì
na tvrdé zemí. Není lepší sedìt
v hospodì, nebo doma u televize
a nechat si vymývat mozky hro-
madou Lží a nesmyslù, které mají
jediný cíl - udìlat z nás nesamostat-
ných idiotù. Neschopných postavit se
na odpor, neschopných postarat se
sami o sebe a mít svùj názor. Pøesnì
podle støedovìkého køes•anského
rozdìlení: ty vládni, ty se modli a vy
všichni na nás pracujte.



- 5 -

Stoupání na horu
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Stoupání na horu

Jelení Hora 10 1 6 3

Brod 4 3 1

Èervenoèerní 6 6

Ostrùvek 2 1 1

Severní Georgie 2 2

Kmenové stráûe 2 2

26 1 10 1 14

Vlèata a èekatelé 14 14

Celkem 40 1 10 1 28

V prùbìhu zimního snìmu kmene
Vlkù jsem byl požádán, abych sdìlil
kolik má nyní kmen Sagamorù
a jakých. Kdo dosáhl úspìchù
v plnìní orlích per v posledních šesti
mìsících.

Nebyl problém sdìlit jak na tom se
stoupáním na horu jste. Problém bylo
zjistit kdo je v kmeni a kdo ne.
Nakonec jsme spolu se Strážcem
Wampumu Pavlem dali dohromady
jmenný seznam aktivních èlenù
kmene a dospìli k èíslu 26 øádných
èlenù a 14 èekatelù na èlenství.

Nejpoèetnìjším rodem je už
nìkolik let Jelení hora. Na druhé
místo díky ètyøem novým sestøièkám
postoupil rod Èervenoèerných.
Nejménì èlenù mají rody Vlkù
z Ostrùvku a Severní Georgie.

Pokud se zlepší nabídka pro starší
èleny, mùžeme poèítat s rozšíøením
o rod Vlkù z Nové Zemì. Znovu
o spojení s kmenem uvažuje Jižní
Georgie, nyní vedená Bambulem

a o obnovení S.T.O. A tím k pøipojení
ke kmenu. V mezích S.T.O. uvažuje
T.O. KAT, kterou nìkteøí z nás už znají
z Oslavky a jejíž šerif patøí k Vlkùm.

Horší situace je však s plnìním
Orlích per. Systém èinù mìli
a uznávali Vlci od svého vzniku
v roku 1970. Získáváním Orlích per
byli Vlci nuceni se uèit nové a nové
vìci, protože získané vìdomosti
a zruènost zvyšuje šanci kmene na
pøežití (viz Nostradamovi
pøedpovìdi).

Je škoda, že spousta Vlkù ustrnula
ve svém vzestupu u titulu Sagamor
a nový Svitek nepùsobí na Vlky
povzbudivì, ale spíše naopak.
Naopak. No, možná vám pomùže
nová hra Starých Vlkù. Vítìzové této
hry (1 kluk + 1 holka), pokud se jim
podaøí dorazit do cíle hry obdrží deku
”Hudson Bay”. Stejnì jako pøed pár
roky Martin Višèor z Jelení Hory.

Mnoho úspìchù pøi plnìní Orlích
per v roce 1999  pøeje

Starý Vlk
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Oheò

Bìhem vaøení, sušení udržujeme oheò v takovém stavu, aby pod
pøedmìtem, který zahøíváme, byl stále plamen. Nikdy nepøikládáme tolik,
abychom zcela vyplnili prostor topeništì. Mìlo by to za následek udušení
ohnì. Lépe je pøipravit døíví, které je zbavené kùry, suché. Pøi otevøeném ohni
s nìkolika nádobami pøikládáme dlouhé kusy døeva tak, aby se vytvoøil
“dlouhý” oheò, který nejen zavìšené nádoby ohøívá, ale je ho možno použít
souèasnì k ohøívání pánví na smažení, peèení, k ohøívání vody na mytí. Vedle
ohništì máme zásobu naštípaného døeva složeného na hranièky. Nikde kolem
ohnì se volnì nepovaluje døevo, kuchyòské nádobí, obaly s jídlem. Když už
oheò nepotøebujeme, mùžeme na øežavé uhlíky nahrnout popel, který nám je
uchová dlouho “živé” a zpùsobilé k rozdìlání dalšího ohnì. Nìkdy staèí
pøeklopit pøes ohništì kotel, plochý kámen, zejména za deštì. Tím si ušetøíme
nové pracné rozdìlávání ohnì.

Mirko Vosátka
Tábornická encyklopedie




