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Máme novou klubovnu!

A to díky Dá�i Petrové. Nalézá se na
Tomá�kovì ulici v Brnì - �idenicích.
Je zde i nìkolik nepøehlédnutelných
krásnì vyzdobených výloh. U� bude
dostatek prostoru i k ruèním
pracem.

Rumunsko 99�

Nìkolik èlenù kmene a
pøátel letos podniklo tøí
týdenní výpravu do
Rumunských Karpat.
Bli��í informace budou
oti�tìny v Totemové desce
a Bizoním Vìtru. Ti co si je
nepøedplatili, mají smùlu.

Maïarsko 99�

Dal�í skupinka èlenù i neèlenù
kmene pobývala po jeden týden na
rovinách v Maïarsku.

Postøehy z Kozí horky

Mù�ete nalézt uvnitø tohoto èísla.

Postavili jste si nìkdy draka?

Nevadí. Poradíme na prostøední
dvojstranì.
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O tom jak se Vlci nena�rali a Kozí horka zùstala celá.

Brèomil

Zlatavé listí se jemnì pohupovalo
na vlnkách, rozmaøile po mì
vrhajících prasátka a za zlovìstného
hømotu se po chvíli ztrácelo ve
zpìnìných vodách pod splavem.
Pomalu se brouzdám po bøehu øeky
a co chvíli jsem bombardován novou
záplavou padajícího listí. Mhouøím
oèi proti slunci. Tak u� je tu babí
léto.

Zaèíná sobotní dopoledne a s ním
Valná hromada kmene Vlkù. Av�ak
ne taková jak v minulých letech, kdy
jsme se sjí�dìli na veèer a ráno zase
odjí�dìli. Tentokrát je to skoro na
celý víkend. Do cesty se mi staví
ohromná masa betonu, chrlící
z boèní �toly masy zdivoèelé vody.
Hráz. �plhám nahoru a chvíli v údivu
pozoruji pøehradu rozlévající se na
druhé stranì. Ale ta voda. Humus.
Kamkoli se podívám, pokrývá
hladinu nìkolikacentimetrová vrstva
øas svìtle zelené barvy. Snad to bude
o kus dál lep�í. Nebylo. U pøístavi�tì
parníkù, kde máme sraz, je to úplnì
stejný. Ale má to zase tu výhodu, �e
pokud vám ujede parník, máte

mo�nost ho
d o b ì h n o u t ,
nebo� do týhle
bøeèky se nikdo
n e m ù � e
propadnout. Na
dotvrzení mých
slov, pøijí�dí
staøièký kapitán
ve skøíni (ales-
poò tak nám

pøipadal onen motorový èlun) a
prorá�í nám planktonem cestu.

Jízda lodí netrvá moc dlouho,
proto�e hned na dal�í zastávce
vystupujeme. Kozí horka. Tady
nìkde máme smluvené ubytování.
Hledáme a nacházíme. Schováno ve
stínu stromù, le�í tu pøed námi na
stráni nìkolik døevìných chatek a
dole pod nimi velká klubovna
s høi�tìm. Podle prvotních instrukcí
bychom tu nìkde mìli mít schovány
klíèe, av�ak po bli��ím ohledání
klubovny zji��ujeme, �e dveøe jsou
pootevøené. Lezeme dovnitø a nachá-
zíme na stole vzkaz s telefonním
èíslem. Na�tìstí se tu mezi námi po
roce objevila Kary, mající mobil. Vlk
ihned podává zprávu o na�em
dojezdu, naèe� v odpovìï se mu
dostává toto: �Klíèe od chatek visí
pøed tebou. Ubytujte se kde chcete.
Pokud budete mít chu� si zahrát
nìjakou hru, mù�ete pou�ít, cokoliv
najdete. Jo a vidí� tu beèku
u vchodu? Tak tu musíte dopít.
Ahoj.�

Rozcházíme se s klíèi po stráni a
hledáme k nim ty správné chatky.
Vtom nám tvrdne úsmìv. Jedna
z nich má pootevøené dveøe. �e by se
sem vloupal nìjaký bezdomovec.
Rozrá�íme dveøe a k na�emu
nejvìt�ímu údivu se ze spodní
postele zdvíhá pomaèkaná postava
Martina Vi�èóra. Brady nám padají a�
ke kolenùm. Kde se tu prokristapána
bere. V�dy� jsme tu úplnì poprvé a
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kromì Vlka nikoho z tohoto
støediska neznáme.

�Podívejte na nìho,� ujelo mi pøi
pohledu na opuchlého, rudého
Martina, m�ourajícího na nás
�tìrbinami v místì, kde vìt�ina lidí
má oèi. �Ten vypadá jak po flámu.
A tìch hodin co je. Pùl 11.�

�Co�e?� vzkøikl zoufale Martin.
�To je teprve pùl 11? Já si øíkám,
proè jsem tak nevyspalý.�

Ne� jsme se ubytovali, vylezlo
z nìj, �e vèera veèer pøijel z ji�ních
Èech, kde mìl týdenní sraz se svojí
maturitní tøídou a rovnou se hnal
sem v domnìní, �e u� tu budeme.
Oheò tu hoøel a tak pøisedl. Teprve
potom poznal, �e to nejme my. Ale
po pár pivech si rovzpomnìl, �e
nìkteré lidí zná z rùzných
pionýrských �kolení. Tak�e se s nimi
dohodl a pøespal tu.

Dáváme dohromady jídlo co kdo
máme a po obèerstvení u �védského
stolu se pou�tíme do her. Dìlíme se
do dvou dru�stev, která se po ka�dé
høe losují znovu. Hned pøi první høe
(basketbal) se Vlkovo dru�stvo
dostává do vedení, nebo� jeho
taktika: �Nabìhnù�, vyhrát a
odbìhnù�� se ukázala jako velice
funkèní. Po nìm následují �íny a
men�í odpoèinek. Tøetí hra vznikla
jaksi mimovolnì a to tak, �e Vlk na�el
na polici bumerang a v domnìní, �e
ho mù�e hodit kamkoliv, nebo� jak
ka�dý ví, bumerang má tu vlastnost
samovolnì se vrátit k majiteli, jej
zahodil do lesa. Kdy� po pùl minutì
nic nepøilétlo, pochopil, �e i mezi
bumerangy se najdou zmetci a

vymyslel novou disciplínu - hledání
bumerangu. Pak se hrál fotbal,
talíøovka a kdy� u� jsme byli úplnì
vyfluslí, soupeøíme v ping-pongu. Do
finále se posléze probojovali 4 lidi a
jedna �ena. Mezi nimi probìhlo je�tì
men�í klání (hod míèe do ko�e,
povalení ku�elek krike�ákem, kop
fotbalovým míèem na bránu a
odpálení míèku �íniovkou na bránu),
jeho� koneèný výsledek nakonec
vypadal takto:

1. místo: Brèomil
2. - 3. místo: Martin V.
2. - 3. místo: Pavlík
4. místo: Starý Vlk
5. místo: Kary
Za �era jsme vedle klubovny

rozestavili lavice, a poèali snìmovat.
Moc se nám toho vyøe�it nepodaøilo,
nebo� �patnou konfigurací hvìzd
do�lo k tomu, �e Gle�ka, jen� mìl
dovézt spoleèné jídlo, musel zùstat
v práci a mi o hladu. Tak�e po
probrání nejnutnìj�ích vìcí se
odebíráme kolem pøehrady a�
k pøístavi�ti, kde na zahrádce malé
krèmy veèeøíme. V pozdních
hodinách probìhlo je�tì na klubov-
nì promítání diákù a potom ji� zalézt
pod deku a spát.

❑
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Co takhle si postavit draka?

Petr

První draky zaèali stavìt Èíòané. Dávali jim vzhled pohádkových bytostí
s nejfantastiètìj�ími tvary a zbarvením. Název drak se pøenesl na rùzné dìtské
výtvory, aèkoliv svým vzhledem pøipomínají v�echno jiné ne� ono pohádkové
zvíøe.

Psaníèko
Psaníèko (obr. 1) je malých

rozmìrù a mohou si je zhotovit
i úplní zaèáteèníci. Jeho posta-
vení není nákladné ani pracné.
Pøi men�í zruènosti je mù�ete
udìlat za jedno odpoledne.
Psaníèko mù�e mít buï tvar
ètverce (obr. 2a), nebo obdél-
níka na vý�ku (obr.2b). Potøe-
bujete následující materiál: li�tu
nebo �pejli o prùøezu 2,5mm �
4mm podle velikosti draka.
Velikost volíte od 40cm do 50cm
délky li�t. Dále potøebujete
re�nou ni� a hedvábný papír na
polepení. Je�tì si opatøíte dobré
lepidlo. Máte-li toto v�e pøipra-
veno, mù�ete zaèít se stavbou.

Nejprve pøelo�te pøes sebe dvì stejnì dlouhé li�ty nebo �pejle a sva�te nití
(obr. 3). Dejte v�ak pozor, aby v�echny ètyøi konce byly stejnì dlouhé. Konce
�pejlí trochu naøíznìte a pøes záøezy veïte po celém obvodu re�nou nit,
pøièem� dáte budoucímu psaníèku tvar ètvercový nebo obdélníkový.
Nakonec v�echny ni�ové úvazky a spoje zaklí�íte. Hotovou kostru polo�te na
potahový papír. Namìøte si jej a pøidejte na ka�dé stranì asi 0,5cm a� 1cm po
okraji (obr. 4). V rozích sestøihnìte papír tak jak vidíte na obrázku. Postupnì
natøete lepidlem pøesahující okraj papíru, pøehnìte pøes re�nou nit a dobøe
pøilepte. Ze zbytku potahového papíru nastøihnìte 20 a� 30 malých
obdélníèkù asi 5 ´ 10cm. Ty pak slo�te podle obr. 5 nava�te ve støedech do
smyèky na re�nou nit asi 10cm a� 15cm od sebe. Zhotovíte tak ocas, na jeho�
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konci pøipevníte je�tì støapec ze
svinutého papíru na jedné stranì
nastøihnutého (do tøí ètvrtin), aby
vznikly tøásnì.

Na pota�ené hotové psaníèko
závìs (váhy), který je buï pøichycen
ve tøech bodech a to na horním a ve
støedu (obr. 6a), nebo ve v�ech
ètyøech rozích psaníèka (obr. 6b).
Na spodní rohy psaníèka pøipevnìte
re�nou nit asi 30cm dlouhou a do
jejího støedu pøiva�te hotový ohon
(obr. 6c). Délka ocasu se øídí
velikostí draka a rychlosti vìtru
(prùmìrnì 3m).

Tím je vlastní stavba psaníèka
ukonèena a zbývá je�tì jeho
vyvá�ení. Spus�ete draka volnì na
závìsu nad vodorovnou plochu,
tøeba nad stolem a pohybujte
vypou�tìcí �òùrou po závìsu a�
psaníèko svírá se stolem úhel
25-30°C, jak to vidíte na obr. 7. Na
správném umístìní pou�tìcí �òùry
závisí letové vlastnosti draka.

❑

Drakiáda

2.10.1999
Pro v�echny kdo� nelení si

postavit a namalovat draka je
tato velkolepá soutì�. Hodnotí
se nejkrásnìj�í a s nejlep�ími
letovými vlastnostmi. Na
následujících schùzkách bude
probíhat jejich stavba.
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Hra o deku

Starý Vlk

Zase
jednou se
se�li Staøí
Vlci. Bylo to
nìkdy
koncem
kvìtna a na
srdci jim
le�ela starost
o kmen. Vlci
mají svoje
Sagamory, ti

ale u� dlouho nezískali �ádný
�Coup�. I rozhodli se Staøí Vlci
podpoøit zájem cenou pro vítìze
mìøení schopností, sil a dovedností a
navrhli kmeni Hru o deku.

Èervená deka �Hudson Bay� byla
urèena pro toho, kdo pøi leto�ním
táboøení získá nejvíc Orlích per.
Jedinou podmínkou bylo, �e nelze
znovu plnit u� jednou získané Orlí
pero.

První kdo zaznamenal úspìch
byla Helèa Petrová. Pak ov�em
zaznamenala úspìch Silva a to hned
ètyøikrát a nastal klid.

V polovinì tábora se do plnìní
èinù pustil náèelník Brèomil a
vzbudil zájem i u ostatních. Poslední
dny tábora tak byly naplnìny velkým
úsilím a spoustou úspìchù.

Orlí pero získalo 16 Vlkù a
dohromady vykonali 57 èinù podle
nového Svitku bøezové kùry. Jen pro
zajímavost chybìly 2 orlí pera a
mohli jsme øíct, �e za ka�dého
úèastníka leto�ního táboøení bylo
získáno jedno.

11× byl splnìn èin I. W/1 �
klikování, 5× I. L/7 � slaòuj stìnu 20
metrù vysokou, 4× byla správnì
pøedvedena hvìzda I. G/1 a stejný
byl poèet úspì�ných �Kimovkáøù�
I. S/1.

Dost se malovalo, vaøilo bez
nádob, plavalo a vùbec cvièilo. Byly
v�ak i zvlá�tní Orlí pera jako I. H/10
hod sekerou  (Vlk a Brèomil), IV. 1/9
stavba Initi, I. U/3 støelba z pøedovky
(Vlk), nebo dva dny IV. J/4 vaøení
pro kmen (Bára).

Nakonec poslední den po ranní
písni jsme se se�li pod posvátnám
stromem a døíve ne� zavì�ení
Wakanu � daru do vìtví ukonèilo
táboøení, stal se majitelem èervené
Hudson Bay Brèomil z rodu
Èervenoèerných (15 coupù).

Dal�í veleúspì�ní Silva (ÈÈ) � 10
coupù, Katka (ÈÈ) � 7 coupù, Starý
Vlk (JH) � 5 coupù, Helèa (ÈÈ) a
Bary (SG) � 3 coupy. Úspìch
zaznamenali i Jája, Petr B. (strá�),
Dana (O), Petr V., Linda, Mirek,
�tìpánka, Bára a Totogle�ka (JH).

❑
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Seznam èlenù kmene

1.  Starý Vlk JH
10. Bary SG
13. Pípì JH
20. Frenk SG
21. Maje� O
46. Totogle�ka JH
51. Medvìd B
52. Vláïa B
53. Pavel B
55. Pavèa NZ

61. Mar�as JH
64. Bára JH
65. Petr B. strá�
66. Sluníèko JH
79. Zvíøátko ÈÈ
84. Borùvka JH
112. Pavel S. SG
113. Ivawin JH
114. Honza JH
116. Brèomil ÈÈ

118. Assem SG
120. Dana O
121. Nancy O
122. Kary O
130. Martin V. JH
131. Evèa strá�
132. Silva ÈÈ
133. Katka ÈÈ
134. Terka ÈÈ
135. Helèa ÈÈ
136. Patrika NZ
137. Plivník JH




