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Jsme tu taky

Ahoj, vy velcí, vìènì nepøítomní
star�í èlenové kmene, nám vìt�inou
neznámí, nebo� my se na schùzkách
setkáváme jen s Brèomilem,
Zvíøátkem, Starým Vlkem, Pe�ou,
Barèou, Evèou a Maje�kou. Pravda,
obèas se tam vyskytnou nìjaké
neznámé tváøe, ale tìch kolem nás
neustále je� Na výpravy nás rodièové
nechtìjí pou�tìt, jeliko� jsme je�tì
nezku�ená zelená zálesáèata a rodièe
mají obavy, jak by to dopadlo�

pokraèování na str. 9
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Hra starých Vlkù

è. 74/1999). O tom jaká cena vás
èeká se dozvíte a� pøi závìreèné høe
v sobotu 5.8.2000 na táboøení
kmene Vlkù.

  Nejúspì�nìj�ími hráèi jsou Mi�u
(lm) a Starý vlk (jh), kteøí zvládli
8 úkolù. Nejúspì�nìj�í dívkou je
Katka (èè), ta zdolala u� 7 úkolù
stejnì jako Brèomil (èè) . Následují
Silva (èè) se �esti, Terka (èè) a Martin
(lm) s pìti a Helèa se ètyømi
získanými Orlími pery.

  Minule jsem psal o tom, �e
nìkteré èiny zatím marnì èekají na
své pøemo�itele a hle jeden z nich
�krmítka� u�  byl pokoøen a to
dokonce hned dvakrát.

  Pøipomínám, �e dal�í èin
�potápìní� se pokusíme zdolat
v nedìli 27.2.2000 od 9,00 do 10,00
hod. v bazénì na Lesné. Sraz na tuto
libùstku proto bude v 8,00 hod. na
koneèné tramvají  èíslo 9 a 11 na
Lesné, nebo v 8,30 hod. pøímo
u vchodu na bazén. Akci vede
Drápek a Starý vlk. Drápek pro vás
zamluvila jednu plaveckou dráhu.
Mimo plavek a ruèníku nezapomeòte
s sebou vzít té� 20 Kè na vstupné.

❑

  A hráèù poøád dál pøibývá. Je
pøíjemné vidìt va�i snahu a úsilí se
kterým bojujete ve snaze zdolat  úkol
dal�ího Orlího pera.

  Uznání zaslou�í ka�dý z Vás,
kterým se podaøilo zdolat i jen jeden
jediný úkol z této hry. Musím v�ak
pøipomenout pravidla hry:

- O deku Hudson bay hrají jen ti,
kteøí budou mít v kvìtnu splnìných
nejménì 20 úkolù z této hry. Sledujte
tedy dal�í úkoly a vybírejte z nich ty,
které vám nejvíce vyhovují.

- Ti kdo� dosáhnou alespoò devíti
úspìchù  mají vlastnì jistou cenu
úspì�ných bojovníkù (viz. Vlèovník

Uzlaøská regata

Pokud vá�ení ètenáøi èekáte èláneèek o na�ich borcích hájících barvy
kmene na velkém uzlování, máte smùlu. Kompletní výsledky regaty zatím
nejsou známy. Mezi ètyøi nejlep�í v kterékoliv kategorii se v�ak patrnì �ádný
z Vlkù nedostal.

Z na�ich známých jen Slon z LM zaznamenal úspìch kdy� v kategorii
R skonèil ve �tafetì na výborném 2. místì.

Starý Vlk
❑
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Plány na léto

Za okny u� zaèíná vonìt jaro a i kdy� si na první kytièky je�tì poèkáme, je
nejvy��í èas zaèít s pøípravou Letní expedice Vlkù.

Letos se náèelnictvo rozhodlo vyjít vstøíc mladým bojovníkùm tou�ícím
poznat dálky a tak bude souèastnì probíhat táboøení pro mlad�í a pochodová
expedice pro star�í èleny kmene.

Táboøení - povede Starý vlk z Jelení hory a má pøipravenou hru, která nás
pøenese do prérie a lesù Severní Ameriky. Na ka�dý den je pøipraveno
nìkolik her a nechybí ani bojovky a tradièní soutì� o nejlep�ího lovce Orlích
per na leto�ním táboøení.

XI. Letní expedice probìhne na louce u Vi�òového potoka na na�em
tradièním táboøi�ti. Rýsuje se v�ak i mo�nost zatáboøit si v Orlických horách.
O pøípadném novém táboøi�ti budeme informovat v bøeznu.

Pochod � povede Petr kmenová strá�. Pokud se sejde pár star�ích, je� by
chtìli nìco trochu jiného, ne�  pro�ít celý tábor u Vi�òového potoka, mají
�anci. Jestli se bude jednat o výpravu zamìøenou na lezení po skalách,
v jeskyních, èi po horách, zále�í na domluvì zúèastnìných.

Výroèní snìm kmene � pøipravuje náèelnictvo. Urèilo jeho konání na
pátek 4.srpna 2000.

Program snìmovních dnù:
ètvrtek   3.8. - v odpoledních hodinách pøíjezd èlenù kmene a hostù

veèer: initi a mo�ná obøad Starovlkù
pátek      4.8. - pøíprava snìmovi�tì, initi pro zájemce, sport. klání

veèer: Snìm kmene
sobota    5.8. - ráno: závìr Hry starých Vlkù

dopoledne: sportovní turnaje
odpoledne: Hry rodù a hostina

nedìle     6.8. - úklid táboøi�tì

Kalendáø XI. LEV
22.7.- 6.8.2000 táboøení - vede: Starý vlk a Brèomil  cena: 1600,- Kè
26.7.- 3.8.2000 pochod - vede: Petr cena: 100,-Kè/den
   3.8.- 6.8.2000 Snìm kmene - poøádá: náèelnictvo cena: 300,- Kè
je poplatkem pro ty, kteøí se neúèastní táboøení nebo pochodu. Pøi snìmu
platí spoleèné stravování.

❑
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Ètvrtý list úkolù

V následujících týdnech budou oti�tìny v rychlém sledu dal�í listy úkolù.
Prùbì�nì otiskneme i návody na plnìní úkolù.

II.D/3 Náv�tìva hradù
Nav�tiv a proka� �e zná� historii 10-ti hradù (mohou to být i zøíceniny
nebo hradi�tì). O svém výzkumu napi� záznam do deníku a dolo� jej
ilustraèní kresbou nebo fotografií.

I.H/4 Hod míèkem na terè
Hoï míèkem (napø. tenisovým, softbalovým, kriketovým,....) do svislého
terèe o rozmìrech 60x40 cm. Tabulka : poèet úspì�ných hodù
z celkových pokusù / vzdálenost
Co dodat? Ke splnìní tohoto úkolu musí� mít �natrénováno�. Házej èasto,
házej èímkoliv a získá� jistou ruku.

IV.L/5 Získání nových èlenù
Pøiveï dva nové (perspektivní) èleny, kteøí jsou pøijati do kmene (oddílu)
a zúèastní se letního táboøení kmene (oddílu). Tyto èleny øádnì do v�eho
zasvì�.
Pro potøeby této hry se poèítá, kdy� noví èlenové jsou pøijati (viz. tradièní
podmínky) a odevzdají závaznou pøihlá�ku na letní táboøení.

III.E/8 Indiánské ta�ky a bra�ny
Vyrob pár týpí ta�ek nebo sedlové bra�ny z jelenice èi deky zdobené
jednoduchým zpùsobem na plo�e celkem 8 dm2.

Ve starých dobách mìli indiáni v týpích v�echno úhlednì srovnané a tak
v pohotovosti, aby mohli co nejrychleji sbalit tábor a vydat se za lep�í
pastvou pro konì, za bizony nebo prchat pøed nepøítelem. Do interiéru
indiánského týpí neodmyslitelnì patøí i ta�ky....

napsal v Bizoním vìtru è. 4/1994 Wanblitanka
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Týpí ta�ky a sedlové bra�ny byly vyrábìny z polomìkké jelenice, nebo
nebo deky. Byly vyrábìny ve v�ech velikostech a nádhernì zdobené.

Podle støihu na obrázku è. 1 vystøihneme tvar ta�ky. Peèlivì pøeneseme
vzor zdobení a namalujeme jej na bra�ny velmi mìkkou tu�kou. Poté
vykorálkujeme nebo jinak vyzdobíme povrch ta�ky. Pøi�ijeme lemy na místa
pozdìj�ích okrajù ta�ky. Na závìr se�ijeme boky a pøidáme spojovací øemínky
(obr. 2).

Starý Vlk
❑







Indiáni

... Jedna z indiánských legend
vypráví, jak jeden náèelník, který
vedl zbytek svého lidu, pøekroèil
velikou øeku, zarazil do zemì kolík
svého týpí a øekl: �A la ba ma!� To
v jeho jazyce znamenalo: �Zde
mù�eme zùstat!� Ale nevidìl do
budoucnosti. Pøi�el do tìch míst
bìloch a náèelník se svými lidem u�
tam déle zùstat nesmìl. Vyhnali je do
temné ba�iny a utopili v bahnì.
Slovo, které náèelník tak smutnì
pronesl, dalo jméno jednomu
z bìlo�ských státù. Není u� jediné
místo pod hvìzdami, které by se na
Indiány usmívalo, kde by se Indián
mohl zastavit a povzdech-nout: �A la
ba ma...�

... A my nemáme zemi, kterou
bychom mohli vrátit, abychom
napravili køivdy, které bìlo�i na
Indiánech napáchali. Co v�ak
mù�eme, je udìlat jim místo ve svém
srdci, aby se na jejich osud
nezapomnìlo. A proto je tøeba o
Indiánech vìdìt daleko víc, ne� dnes
víme. Povìzme si o nich tedy víc:

... První pøedkové Indiánù se
dostali do Ameriky bìhem poslední
doby ledové. První vlny
pøistìhovalcù pro�ly v rozmezí
zhruba 50 - 15 000 let pø. n. l. tzv.
Koridorem Mackenzie, který vznikl
rozestoupením západního ledovce
Skalistých hor a Laurentinského,
východního ledovce, a� do Ji�ní a
Støední a na jih Severní Ameriky.
Setkali se je�tì s pøedky dne�ních
koní, kteøí se mezitím dostali i do
Asie a Evropy, a lovili  mj. i velkou
zvìø, zejména v Severní Americe.

S ustupujícím ledovcem, který
pokrýval celý povrch dne�ní Kanady,
postupnì ustoupila na sever i velká
zvìø a nìkteré druhy, mj. kùò,
v Americe vymøely. V druhé vlnì,
pøed 13 - 10000 lety pøi�li pøedkové
Athabaskù a usídlili se na území
dne�ní Kanady. Pøed 7 - 5000 lety ve
tøetí vlnì pøistìhovalcù pøi�li
pøedkové Aleutù a Eskymákù.

Velká vìt�ina indiánských kmenù
se postupnì z lovcù a sbìraèù stala
alespoò èásteènì zemìdìlci.
V Severní Americe sídlili Indiáni-
zemìdìlci zejména v údolích øek a
na úpatí pohoøí, kde byly kromì
zemìdìlské pùdy i lesy, kde lovili
zvìø. Velké prérie mezi Skalistými
horami na západì a pánví Velkých
jezer a Appalaèským pohoøím na
východì byly prakticky liduprázdné.
S rostoucím zalidnìním se nìkteré
kmeny pøesouvaly na okraj prérie a
staly se z nich postupnì tzv. prérijní
Indiáni, kteøí se díky svému
hrdinskému odporu proti bezohled-
né invazi bìlochù stali symbolem
hrdých a bojovných Indiánù.

Zalidòování prérie zaèalo od jihu
ve 14. století. Od Indiánù skupiny
Kadù, �ijících podél dolního toku
Mississippi, se oddìlila skupina
Wièitù a usídlila se podél Red River
(Èervená øeka), posledního velkého
pravého pøítoku Mississippi na
severu dne�ního Texasu. Ode�el
i kmen Pawnee (Póníové)a usídlil se
v dne�ní Nebrasce v oblasti mezi
øekami Arkansas a Missouri (oba
pravé pøítoky Mississippi). Jejich
území posléze pøe�ala transamerická



�eleznice (Union Pacifik).
Posledními �tuláky� ze skupiny Kadù
byli Arikarové, kteøí se koncem 15.
století, tedy v dobì pøíjezdu Kry�tofa
Kolumba, usídlili na území dne�ní
Ji�ní Dakoty na sever od území
Pawnee. V�ichni tito prérijní Indiáni
zùstali zemìdìlci, pìstovali fazole,
kukuøici a tykve. Lovili pomocí luku
a �ípù, o�tìpù a kamenných seker - a
pì�ky. Typickým obydlím se stalo
týpí (tee-pee), které umo�òovalo
rychlé stìhování z místa na místo.

Ze severu pøi�li na jih Spojených
státù z území povodí Athabasky
Apaèové a Navahové, kmeny ze
skupiny Athabaskù. Jejich bratrské
kmeny, Èipevajové, Kutèinové,
Dogribové zùstaly v oblasti
subarktické (od øeky Yukon a� na jih
po øeku Athabaska). Apaèi do�li a�
k mexické hranici a usadili se mezi
Rio Pecos a Rio Grande na hranici
dne�ních státù Arizona a Nové
Mexiko, jejich bratrský kmen
Navahù pak na sever od nich. Jak
Apaèi, tak Navahové pøijali tradice
tzv. Pueblanù, Indiánù �ijících
v hlinìných stavbách (pueblech,
hoganech) a vìnujících se pøevá�nì

zemìdìlství a øemeslùm (Navahové
jsou dodnes proslulí tkalci), pozdìji
i chovu ovcí, koní a koz. Malá èást
Apaèù se spojila s kmenem Kiowù
(území dne�ního Kansasu okolo øeky
Arkansas) a vytvoøila kmen Kiowa-
Apaèù.

Pøesto, �e se prérijní Indiáni stali
symbolem odporu proti bìlochùm,
byli to právì Pueblané - Apaèi, kteøí
se bìlochùm podrobili jako poslední,
koncem 19. století, a svým
hou�evnatým odporem inspirovali
Karla Maye, a Navahové, kteøí
prosluli tím, �e vydr�eli nelidské
podmínky opakovaných vynucených
pøesídlení (tzv. Dlouhá cesta - asi
1000 km z dne�ní Arizony do Santa
Fé v podmínkách kruté vnitrozemské
zimy a po ztroskotání plánu na jejich
pøevýchovu tá� cesta zpìt do dne�ní
arizonské rezervace), a dnes usilovnì
rozvíjejí staré indiánské tradice ve
snaze zachovat odkaz svých pøedkù.

Tolik tedy ménì zastoupené
skupiny prérijních Indiánù. Pøí�tì se
budeme vìnovat poèetnìj�ím
skupinám - Algonkinùm, Siouxùm a
kmenùm z jutoaztécké jazykové
skupiny.

Dá�a Petrová
❑

Nejbli��í akce

18. - 20.2. - Baryho výprava
27.2.   - plavání v bazénu na Lesné - Drápek
11. - 12.3. - Valná hromada LLM v Brnì
17. - 19.3. - výprava pod vedením Petra
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JAK JSME NA�LY LVA
Sobotní výprava na hvìzdárnu

(5. 2.) byla velmi inspirující. Nevím,
jestli jste si nìkdy prohlí�eli noèní
oblohu z málo osvìtleného místa.
Kdy� se vyskytujeme na chatì ve
Vinièné �umici za jasného poèasí,
strávíme veèer zpravidla tím, �e
bìháme od mapy hvìzdné oblohy
uvnitø pod reálnou oblohu ven nebo
le�íme na trávníku s baterkou a
knihou o hvìzdách, støídavì hledáme
v knize èi na obloze a odháníme psa,
který je pøesvìdèen, �e si s ním
chceme hrát. V sobotu nám toho
o souhvìzdích moc neøekli, ale malý
letáèek v �atnì sliboval poøad
o souhvìzdích na støedu 9. 2., a tak
jsme se vypravili. Poznámka pod
èarou nám dokonce dávala nadìji na
to, �e za jasného poèasí lze ze støechy
hvìzdárny koukat dalekohledem.

Je�tì odpoledne lilo. S blí�ící se
18. hodinou se v�ak vyjasnilo a veèer
byla obloha vzornì vymydlená. A tak
jsme koneènì doplnily své znalosti

o souhvìzdích zimní oblohy.
Potvrdilo se nám, �e zimní obloha
není pøíli� zajímavá, nebo� je plná
medvìdù, kteøí zabírají témìø celou
její ètvrtinu. Zato jsme si prohlédly
Saturnùv prstenec a uvidìly jsme tøi
Jupiterovy mìsíce - to v�e
v dalekohledu, ukázaly jsme si tzv.
Zimní �estiúhelník i s oblastí, kde je
pravdìpodobnì inteligentní �ivot,
na�ly jsme v Rakovi hvìzdokupu
zvanou Jeslièky, mlhovinu
v Andromedì i v Orionovì meèi,
napoèítaly jsme devìt hvìzd
v Kuøátkách a vymrzly jsme na kost.
Unikla nám jen krvavì rudá hvìzda R
Leporis v souhvìzdí Zajíce, co� je
hvìzda promìnná stojící nízko nad
obzorem, tak�e je ve fázi nízké
svítivosti nad osvìtleným Brnem
�patnì vidìt. Kdy� jsme pak veèer �ly
se psem, koneènì jsem ho poprvé -
zcela sama - na�la i já. Koho? No
pøece - Lva.

Dá�a Petrová
❑
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A tak se hlásíme, abyste vidìli, �e
�ijem a nenudíme se. (�ijete i vy?????
Haló haló�)

Na první únorové schùzce jsme se
do èinnosti vrhli v�emi deseti. Zaèali
jsme si povídat o amerických
indiánech, zaèali jsme rùzné zábavné
rukodìlné èinnosti (stra�idýlka, která
jsme skládali 1. února, najdete ve
výloze klubovny), máme v úmyslu
nauèit se do léta pár nových písnièek
a vydat nový zpìvníèek, chceme se �
ale teï u� opravdu � nauèit celou
morseovku a práci s ní a zopakovat si
uzly. Mezi tím v�ím stihneme i pár
her a 8. února jsme zvládli dokonce
Silvin narozeninový dortík (byl
prvním bodem programu, nebo� tím
nejlep�ím se má a bude v budoucnu
zaèínat � autorkou bylo Zvíøátko,
kterému za tento mistrovský kus
tøeba vzdát patøiènou chválu).
A chceme toho do léta stihnout
daleko víc.

Budeme rádi, kdy� se bìhem
na�ich schùzek pøijdete do klubovny
podívat. Buï si budete hrát, zpívat a

kutit s námi (obèas je na nìkteré hry
potøeba víc lidí, ne� nás malých
vlèátek je - ale jen kdy� budete
pøezutí, proto�e zametání èi
umývání podlahy není fakt nic
pøíjemného zvlá�t pro ty, kteøí za to
vùbec nemohou) nebo si budete
povídat v první místnosti, kde sice je
chladno, ale na mluvení pøece tepla
netøeba� A tøeba se Vám pøitom
bude chtít udìlat nìco rukama
(nejlépa vlastníma, nebo� nejlépe se
èlovìk zahøeje prací), tak�e se
vrhnete na� výrobu olivek, jejich
pøi�ívání na celty, opravu vstupních
dveøí, opravu celt, liningù a típek,
opravu kapajících kohoutkù,
instalaci kravského zvoneèku na
vstupní dveøe, namontování zvonku,
instalaci po�tovní schránky, výrobu
(ne typicky indiánské nakoupení)
terèe na �ipky, práci se døevem,
korálkování, plánování a pøípravu
èinností na léto (bude taky nìjaká
celotáborová hra???), atd. atd. atd.
atd. atd. atd. atd.  atd. �

Vlèata
❑

Jsme tu taky

dokonèení ze str. 1



Písnì na výpravy a táboøení

Ranní píseò (Qanabova)

Saga�a vé, ó sé temo sé qvazinko
enaví dá ký enaví dá ký .... ....4x

Zpìv k východu slunce (kmen Zuni)

Wá ta-hó ta-hó! Wá ta-hó ta-hó!
Wá u-ta-hó na-wi tan-a-ló.
Wá u-ta-hó na-wi tan-a-ló.
Maya na-wi Zuni tet-lani!
Maya na-wi Zuni tan-a-li. ....4x

Píseò k západu slunce (kmen Zuni)

É-lý-la ma-ya zula, ku-a wey-la yan-a vie-vi,
É-lý-la ma-ya zula, ku-a wey-la yan-a ló.
A lu-ra wun-ga no-ka-¾ ha-mi tan-da lo.
Kua wey-la yan-a lo, kua wey-la yan-a lo, yan-a lo....4x

Modlitba kmene Omaha (snìmovní píseò)

Wa-kon-da dé-dù wa-pa dyn a-ton-he.
Wa-kon-da dé-dù wa-pa dyn a-ton-he.....4x

Výzva ke hrám

Mud�e muke-sina já-vyn.
Mud�e muke-sina já-vyn. ....4x
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