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Nejbli��í akce
15.1. 2000 - batykování s Janou Bo�kovou (v klubovnì)
21. - 23.1. - Zimní táboøení (Vlk, Martin Kubín)
Nezapomínejte na pravidelné úterní schùzky!

Spousty úspì�ných akcí, spoustu
skvìlých zá�itkù na výpravách i
pøi klubovní èinnosti, v�em
Vlkùm, pøátelùm a rovnì� v�em
ètenáøùm Vlèovníku

pøeje náèelnictvo kmene.
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Tøetí èást úkolù

Úkoly z tohoto listu si budete moci splnit nejen na schùzkách, ale i na
sobotních akcích, je� pro vás náèelnictvo kmene pøipravilo. Dobøe proto
sledujte pokyny v na�ich tiskovinách a informace na schùzkách.

I.Q/8 Potápìní
5´ za sebou se ponoø a poka�dé vynes z hloubky 2m urèený pøedmìt

(pøibli�nì o velikosti pìsti).
Doporuèuji úèast na akci �bazén�. Hloubka je zde úøednì ovìøena.

II. S/6 Odlitky stop
Udìlej sádrové otisky stop 5 druhù �ivoèichù (ptáci, savci) v pøírodì a 3

otisky stop pomocí èernidla (mohou být od domácích zvíøat, sestav do sbírky.
Opìt rada: Otisky stop vyrobíme na sobotních výpravách a zimním

táboøení. Pøi výrobì otiskù pomocí èernidla se nezapomìòte chovat
k domácím mazlíèkùm co nejnì�nìji. Co se èernidla týká, dejte pozor!
Jedovaté èernidlo by urèitì mohlo u�kodit koèkám, psùm a jiným tvoreèkùm,
kteøí se myjí jazykem. Sbírku je nutno dobøe oznaèit a upevnit do krabièky
(viz podmínky ze Svitku).

III. H/2 Rozety
Vy�ij korálky 2 rozety o prùmìru nejménì 4cm. Potøebný materiál získá�

od St. Vlka. Návod vyjde tiskem.

IV. G/6 Peèení z kynutého tìsta
Pøiprav a upeè sám ze surovin a dro�dí èi kvásku buchty z 1/2kg mouky a

lívance (vdolky) z 1/2kg mouky.
Návod k postupu a recepty na pøípravu si nezapomeò zapsat do deníku.

Vzorky pøedlo� náèelnictvu kmene.
Vaøení a peèení se budeme vìnovat nìkterou sobotu v klubovnì.

Hodnì �tìstí a úspìchù pøi plnìní úkolù vám pøeje
Starý Vlk

❑
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Zimní táboøení

Probìhne tradiènì v údolí Vi�òového potoka u Koøence na kmenovém
táboøi�ti ve dnech 21.-23.1. 2000.

Mar�as a Starý Vlk spolu s celým Jelenohorským rodem vás zvou na tuto
skvìlou akci.

Na programu je nejen táboøení v tipi, ale i spousta her pro dru�iny a
jednotlivce, posezení s kytarou u ohnì. Pro zájemce je k mání initi, ukázka
støelby z pøedovek a také soutì�ní vaøení masa a mouky.

Zájemci dejte vìdìt St. Vlkovi, nebo Mar�asovi K. kvùli zaji�tìní dostateèné
kapacity ubytování.

Odjezdy: vlak pátek: 16.35 Brno � Skalice � Boskovice
 odtud autobusem do Okrouhlé

sobota: 6.50 Brno � Skalice � Boskovice
 odtud v 8.05 bus do Okrouhlé

    autobus sobota: 8.35 Brno � Bene�ov (odtud pì�ky)
pátek: 6.50 Brno � Boskovice � 8.05 smìr do Okrouhlé

s sebou: lakrosku (kdo má)
jídlo: vlastní

  povinné potraviny na obìd - plátek masa, kus sádla nebo oleje,
    nìkolik brambor, hrst mouky, koøení, sùl

Pro vegetariánsky smý�lející: cokoliv co se hodí k plackám.
Hudební nástroje nenechat doma.
Nezapomeòte na starou deku nebo celtu na pøikrytí se v tipi.

Mar�as, Vlk
❑

Pøihlá�ky do kmene

Zdá se, �e mnozí s vás mají dìravou pamì�, nebo neumí dostát svým
povinnostem. Do 1.1. 2000 jste mìli odevzdat Totogle�kovi nebo Vlkovi své
pøihlá�ky do kmene. Tento úkol byl nezbytný kvùli obnovení a doplnìní
evidence (poji�tìní, dotace, zvadla, èasopisy).

Doposud svoji povinnost splnilo jen 18 Vlkù!!! Prosím ukonèete dodání
pøihlá�ek do zimního táboøení, pak u� s nepøihlá�enými nelze poèítat.

St. Vlk, Gle�ka
❑
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Hra Starých Vlkù

Hou, hou. Tak se nám hra pìknì
rozbìhla. Do hry se u� zapojilo 18
hráèù (a to nemáme �ádné zprávy
z Pavlovic). Nejvìt�í poèet hráèù má
kategorie dívek do 15 let. Tìch u�
o �Hadsnu� bojuje osm.

Jistì je vám známo, �e úkoly v této
høe jsou èiny ze Svitku bøezové kùry.
Nìkterým úèastníkùm se podaøilo
splnit podmínky pro Velký èin.

V kimovce byli veleúspì�ní Radek
D. (LM), Starý Vlk (JH) a Silva (ÈÈ),
v pøemetu zase Iva P. (LM). Silva
(ÈÈ).

Nejúspì�nìj�ími hráèi jsou Silva
(ÈÈ) s �esti, Vlk (JH) a Brèomil (ÈÈ)
s pìti èiny. V tìsném závìsu za nimi
se dr�í Mi�u a Martin T. (oba LM),
Katka (ÈÈ) se ètyømi èiny.

Za zmínku mo�ná je�tì stojí, �e
kategorie dívek nad 15 let má
jedinou hráèku � �ikovnou Hraèku
(LM). Co dìlají vlèí �ikulky
z Ostrùvku a jiných vlèích rodù?

Nejèastìji plnìným úkolem je
kimovka (I. S/1), kterou u� zvládlo
16 hráèù, naopak otisky listù
pøedlo�ili zatím jen ètyøi hráèi (Starý
Vlk, Brèomil, Silva a Mi�u).

Starý Vlk
❑

Tabulka zobrazuje stav hry ke dni
9.1.2000.
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Mìsíc ubìhl, pøi�la dal�í
výprava a nic se nezmì-
nilo. Vlèího potìru jak
smetí a dospìlých Vlkù jen

ubohý zbyteèek. Øízením osudu se
v�ak stalo, �e v tomto termínu se
rozhodl ètvrtý oddílu ZS (spousta lidí
v nìm je i v kmeni) uspoøádat té�
výpravu, tak�e nakonec do�lo
k tomu, �e se o páteèním odpoledni
v hale hlavního nádra�í srotil dav
dìtí i dospìlákù (12 dìtí a
9 dospìlých). �éfem celého tohoto
mumraje se stal Mi�u, co� nebyla
zrovna závidìníhodná situace,
proto�e dìti po nìm skákaly, kopaly,
�krábaly a jinak dovádìly. Anièka
v nìm snad pøímo vidìla pískovi�tì
s prolézaèkami, nebo� po nìm
neustále �plhala, tahala za vlasy a
shazovala èepici. Po chvíli Mi�ovi
do�la trpìlivost, sundal Anièku zpoza
krku a jemnì povídá: �Nebude� mi
sdìlávat èepièku nebo ti ji sundám
taky, ale i s hlavièkou.� Asi toto
mírné napomenutí pomohlo, nebo�
Mi�u mìl od této chvíle od dìtí
pokoj.

Bìhem hodiny a pùl se okolní
krajina k nepoznání zmìnila. Místo
èerné, mokré ka�e, na ni� jsme byli
zvyklí z mìstských chodníkù, le�ela
na polích nìkolikacentimetrová
bìlostná pokrývka snìhu, do které se
záhy zaboøily na�e nohy. Takto se
zkratkou dostáváme na okraj vesnice
Vendolí, kde máme slíbený nocleh.
Ji� nás èekají. V tì�kých litinových
kamnech spokojenì praská oheò, my
se osvobozujeme od bagá�e,
chystáme spaní a pøipravujeme

veèeøi. Aby nám lépe vytrávilo,
nachystal si Vlk pásmo her, které
skonèilo nìkolika modøinami a
vyra�eným sklem ve dveøích, které
kdosi rozbil mým ramenem. Men�í
potí�e nastaly pøi zhasínání svìtla.
Pøesto�e je po celé místností
pøehr�el vypínaèù, nebyl Vlk sto najít
ten pravý. Chvíli jej ze spacákù
pozorujeme a pak docházíme
k názoru, �e zde mají Rubikovo
osvìtlení. S veèerní písní za svitu
svicí upadáme do snové øí�e.

Ospalé a studené ráno nikoho
neláká k vylezení ze spacáku. A tak
tìm co nechtìjí vylézt musíme
pøedvést jak vypadal 17. listopadu
1989 zákrok policie na Národní tøídì
v Praze. Vybíháme ven do snìhu,
ranní písní voláme sluníèko,
kotoulujeme se ve snìhu a promrzlí
se vracíme na snídani.

Vlèí potìr na vysoèinì
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Jakmile se na�e naøíkající �aludky
uti�ili, vyrazili jsme ven do lesù.
Cestou rozvíjíme debatu o mobilních
telefonech, která se mìní v teorii
o mobilní potrubní po�tì, která
konèí zhruba na stejné úrovni, jak
v Cimrmanovi, který pøi rozesílání
expresních zásilek v zimì, pou�il
polního dìlostøelectva. Po�ta
fungovala perfektnì, ale ubývalo
adresátù. Aby na�e putování
zasnì�eným krajem nebylo tak fádní,
hrajeme hru � Bomba, povodeò,
prùzkumník. Ti, kdo� neznají
pravidla, pøipomenu. Pøi výkøiku
bomba musí v�ichni bezpodmíneènì
padnout na zem, a� se nacházejí
kdekoliv (velmi pozoruhodných
výsledkù se dosahuje v této høe na
nádra�í èi v bance), výkøik potopa
znamená zase to, �e v�ichni musí
kamkoliv na cokoliv vylézt, aby byli
nohama metr nad zemí a kdy� zazní
prùzkumník musí se ka�dý do 10
sekund schovat. Hra mìla velký
úspìch. Nejvíce mì nadchlo, kdy�
jsem zaøval na �irokém rovném poli
prùzkumník a jak u� byli v�ichni
zfanatizovaní hrou, pokou�eli se mi
schovat v brázdách. Byli i tací se
zasypávali snìhem. Ale tentokrát
jsem na celé èáøe zvítìzil, nebo�
nebylo nikoho, komu by se podaøilo
schovat.

Pojednou nám cestu zastoupila
vysoká zeï. Nevìdìt, �e se
nacházíme na vysoèinì, odhadovali
bychom podle její délky, �e jsme se
dostali k Velké Èínské zdi. Její
vrcholky zdobí elektrické zábrany,
kamery, fotobuòky. Kousek za ní je
druhé pásmo zátaras v podobì
trojitého ostnatého drátu, který bývá
podle na�eho zdání celou noc
osvìtlován øadou lamp a reflektory.
Tak toto je ten zámeèek, ke kterému
jsme se chtìli dostat. Stáèíme se
podél zdi a co nejrychleji opou�tíme
toto místo. V poledne jsme se
zakopali na okraji lesa, rozdìlali
oheò, a pomalu si zaèali pøipravovat
obìd. Nad ohnìm opékáme syrové
maso a v nìm brambory. Dìtièky
jsou spokojené. Sice se mi chvílemi
zdá, �e místo opékání masa probíhá
jeho kremace, ale to u� k vìci patøí.
Velkou bojovkou o vlajku jsme
uzavøeli dne�ní výlet a zkratkami
pøes zasnì�ená pole se vrátili do
Vendolí.

Bìhem malé chvíle dìti o�ívají, a
tak nám nezbývá, ne� je odrovnat
dal�ími hrami. Aby to neskonèilo tím,
�e znièení budeme jen my dospìlí,
prokládáme pohybové hry s psychic-
kými. Jednou takovou je vymy�lení
básnièky ze ètyø pøedem urèených
slov � uò, fò, tuøín, vrabec. Pro
pøíklad zde uvedu, co za patvary
vzniklo:

Uò, fò, tuøín, vrabec
psychodramatická báseò

kolektivu autorù

Pøipadám si jako uò,
kterej �ere zhnilej tuøín,

s básnièkou se tady moøím,
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nenapadá mì ani fò,
ani malinkatý �ò�.

Nenapadá mì nic vùbec,
jak rád bych vzlétl jako vrabec.

Jmenuji se Uò,
�lápl na mì kùò,

vypadám jak blbec,
kákl na mì vrabec.

Na plakátu velké fò,
vypadá jak velké fò.

Na obklad své nohy muøí,
na struhadle strouhám tuøí � n.

Pojídám rád tuøín,
obèas k nìmu kúøím.

Jeliko� ani do veèerky, se nám nepodaøilo na�e miláèky utahat a my u�
únavou skoro nevidìli, èekala je dne�ní noci, je�tì jedna zkou�ka. Ka�dou
hodinu musí dvojice dítek bdít u kamen a dávat pozor, aby nevyhasla.

Pøes noc pøibylo pár centimetrù snìhu, tak�e kotoul po ranní písni byl
pøímo po�itkem. Abychom je�tì na závìr procvièili no�ní svalstvo, jdeme do
Svitav na vlak pì�ky. Bìhem celé výpravy nebyly ztráty na dìtech, tak�e
máme poslední �anci. Pùl cesty musejí jít podle vlastního azimutu. Sraz je za
lesem na køi�ovatce cest, kde probìhne taky obìd. S men�ími potí�emi se
nakonec v�ichni shledáváme.

Brèomil
❑
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Stromy v Brnì

Odbor �ivotního prostøedí Magistrátu mìsta
Brna vydal zajímavou bro�urku o stromech
v mìstì Brnì. Je�tì ji lze sehnat. K mání je
zdarma! Pokud se vám nechce pøímo na
Magistrát za paní Novotnou, nebo Hajdovou,
mù�ete zkusit �tìstí na Panské 9 v Domì
ochráncù pøírody. Zde lze nalézt více zajímavých
vìcièek. Mne zaujal napø. i seznam studánek
v okolí Brna.

Následujících nìkolik øádkù je z vý�e zmiòo-
vané publikace.

Petr
❑

Douglaska (Pseudotsuga menziesii) sýn. Pseudotsuga taxifolia, syn.
Pseudotsuga douglasíí

Ze Sev. Ameriky. Je v Brnì vysazována stále èastìji, tøeba�e ji snad pro-
støedí velkých mìst a prùmyslových støedisek nesvìdèí. Je potøeba pro její
výsadbu najít vhodná místa, nejlépe vlhèí pùdy lehèího charakteru, jak
dokazují úspì�né výsadby. Lokality: Slovanské nám., Jiráskùv les (0=245 cm),
Lerchova 33, 35, 51, Lipová 22, Libu�ino údolí 90, Bøezinova 7 (obrostlá
bøeètanem).

Novì je vysazována i v sídli�tích, dokonce s ochrannou funkcí, napø.
v sídli�ti �abovøesky, kde vìtví od zemì.

Podle barvy jehlièí je mo�no rozli�it varietu �viridis� (zelené) a var.
�glauca� s jehlicemi sivými a� namodralými, která je u nás otu�ilej�í, ale
vytváøí men�í korunu.

Jehlice jsou a� 35 mm dlouhé, rozemnuty výraznì voní. Typickým znakem
�i�ek jsou trojcípé krycí �upiny. Douglaska je hodnocena jako velmi cenná
hospodáøská i sadovnická døevina.

Zvlá�tní pozornost zasluhuje unikátní strom brnìnské soukromé zelenì. Je
to cedr sp. (Cedrus), bez urèení druhu, na Preslovì ul. 6. Má obvod kmene
212 cm a stáøí asi 95 let. Nemìl dosud plody, které jsou dùle�ité pro urèení
druhu. Mohly by snad potvrdit názor, �e jde o cedr libanonský, jak je dosud
uvádìno. U nás jsou cedry málo vysazovány, ponìvad� podléhají mrazu.

V Brnì se setkáme je�tì s jedním druhem cedru - cedrem atlantským
(Cedrus atlantica). Vzrostlý plodný strom se nachází pøi vstupu do univer-
zitní botanické zahrady pøírodovìdecké fakulty na Kotláøské ulici.

Vybráno z publikace galerie brnìnských stromù,  Josef Pøibyl, Brno 1998
❑
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