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Milý ètenáøi, dr�í� v rukou u� 61. èíslo Vlèovníku. Byly doby kdy jsem si

svázal èísla 1-20 a 21.-40. Jednou pro sebe a jednou pro kmen. Vazby si v�ak

nìkdo pùjèil. a nikdo nevrátil. Pokud chcete i vy mít doma kompletní

vazbu Vlèovníkù, pøispìjte star�ími èísly. Hledám v�echna èísla 1 a� 40. Za

ka�dých devìt èísel, která dodáte vyrobím vazbu i vám.
Starý Vlk

Pom � zachráni� prirodzené lesy - kúp si svoj strom
Waki

Uzlaøský závod �Draèí smyèka�
Vlk

Sobota 7.II. 1998 Lesní Moudrost

se schází v nádra�ní hale v 9.00 hod.

Starý Vlk je�tì marnì èeká na Vláïu 

a Vlky z Brodu.

A pak u� je tu Dùm dìtí �Junior� 

a uzlaøské závody. Oddíl Lesní

Moudrosti uzluje jako ètvrtý po ostat-

ních oddílech Zéesky a dostává se do

èasového zpo�dìní.

Díky nìmu pak pøichází na hvìz-

dárnu na Kraví hoøe pozdì a musí

poèkat na pøeru�ení v polovi-

nì programu.

Zajímavý program hvìzdár-

ny vzhlédla spousta lidièek ze

Zéesky, desítka Vlkù a taky

Bobr z Wallovy.

Zatím co oddíl Lesní

Moudrost hraje na Kraví hoøe

24. zimní potlach na
Dech�árnì

Vlk

... Temnou nocí �lapou stíny

opì�alých námoøníkù ...

Ta písnièka mì mimo jiné

napadla kdy� jsem �lapal mrazi-

vou nocí proti mrazivému vìtru

po zmrzlé silnici a v duchu nadá-

val na auta, která jela v protismì-

ru a nemìla nic lep�ího na práci,

ne� nás oslnit,

z p o m a l i t  

a móc dobøe

si nás prohlíd-

nout.�K èertu.

To ste e�tì

nevidìli vand-

ráka.�

pokraèování na stranì è.2 pokraèování na stranì è.4

s - místo, které je pro mì dru-

domovem, dárcem tepla a svìt-

ohni, stínu v letním vedru 

icí po celý rok. Les, to je

v který potøebuje pomoc.

dlovo-bukové lesy, kroré sa

dzajú na východnom

nsku, patria medzi posledné

é prirodzené lesy Európy!

chranárske zoskupenie VLK u�

bojuje za ich záchranu r znymi

bmi. Informuje verejnos� 

e�itosti prirodzených lesov,

vá vypracova� vedecké �túdie 

to probléme, vstupuje úspe�ne

orby zákonov a ak treba,

aòuje lesy aj demon�tráciami 

kádami. 

¾a sa podarilo. Holorub, kedysi

ý pou�ívaný hospodársky

b, je povolovaný iba v ojedine-

rípadoch. Zastavil sa ve¾mi

peèný projekt Svetovej Banky

isterstva p dohospodárstva,

by znamenal trojnásobné zvý-

�a�by. Zachránil sa kopec

Oblík v Slánských vrchoch a vysadili

sa státisíce prirodzených, geneticky

a druhovo p vodných drevín. Vlk,

nenávidený dravec, je na Slovensku

celoroène chránený spolu s rysom 

a v pohoriách východného

Slovenska visí stovka búdok pre

sovy dlhochvosté. Nièenie lesov VLK

bráni v�etkými dostupnými prostri-

edkami. A niekedy velmi netradièný-

mi. Tentoraz chce  zachráni� pred

vyrúbaním 21 ha prirodzeného

jed¾ovo-bukového lesa tým, �e ho

kúpi. Cena zachraòovaného lesa je

3,5 milióna korún. Keï�e ide o znaè-

nú èiastku, VLK prosí v�etkých pria-

telov lesa, aby pomohli svojim prís-

pevkom zachráni� les a následne 

z neho vytvori� prvú súkromnú

rezerváciu v strednej Európe. 

Prostredníctvom lesoochránár-

skeho zoskupenia VLK si m �te 

v tomto lese kúpi� jeden strom za

tisích korun. VLK sa zaruèí, �e tento

strom nebude zrúbaný, ani po

odumretí vyvezený z lesa...

pøípadì, �e se rozhodnete pomoct, není podmínkou aby ka�dý dal tisíc

n. Mù�e se dohodnout deset, sto, tisíc lidièek a koupit jeden strom.

drobnìj�í informace u Waki.

ou�itím letáèku sdru�ení Vlk sepsal Pavel Koubek.
❑
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okolo spousta kostí a na oltáøi - dvì

mrkve. A� �ijí uctívaèi boha Karotena!

Bylo to zvlá�tní místo. Moc moc

wakan. 

A pak jsme zase �lapali, objevovali

kempy a údolí, nepotkali �ivou du�i, a�

jsme dorazili na severozápadní okraj

Ledovek. Tam jsme byli vypla�eni ètyøma

divoèákama - rodinné balení. 

Poslední noc jsme strávily pod kop-

cem zvaným kdysi Spící panna. Kluci

chvíli filozofovali, jestli by nestálo zato ji

vzbudit, ale nakonec ji nechali bejt. 

Lilo.  A poøádnì. Mìli jsme poslední

láhev vody a tak se �ly Michal a Waki

podívat, jestli tu není nìjaká civilizace.

Byla tam sice pìkná Reduta - obranné

valy ze �védských válek, ale lidi �ádný.

Dokonce se jim stalo, kdy� vylezli na

kopec a rozhlídli se, �e dokola nena�li

jedinou známku civilizace. Jen lesy, lesy,

lesy. Nádhera. Jediný svìtýlko v dáli byl

Brèomilùv oheò...

Dalo by se napsat je�tì hodnì, ale

skonèím u posledního rána, kdy jsme

pøed východem slunce vylezli na Spící

pannu a zazpívali si ranní píseò, zatímco

se slunce stydlivì halilo do oblakù mlhy.

A co se nám v tu chvíli honilo hlavou?

Snad jen tohle: HIC SUNT LEONES 

a pøí�tì zase.
❑

Vlci na Asonanci a Èervenoèerní na radnici
Waki

27. ledna se v dìlnickém domì v �idenicích konal koncert skupiny Asonance. Vlci

tam dorazili v drtivém mno�ství: Zvíøátko, Brèomil, Snìhurka, Jara, Pe�a Bláha, Evèa,

Skiska, Waki a dal�í pøátelé. Sebekriticky musím pøiznat, �e Èervenoèerní mìli pøesilu

a navíc pøi�li ve stylovým, co� sklidilo mohutný úspìch. Koncert byl skvìlej, i kdy�

tentokrát pøeva�ovaly reely a instrumentálky. Asonance byla v pohodì a to hlavnì

díky publiku. Snad jen toho zvukaøe by mìl nìkdo povìsit. Nìkteré jeho pøehmaty by

byly �patnì stravitelné i pro podstatnì tolerantnìj�í publikum, ne� bylo to na�e...

V tombole jsme nic nevyhráli, zato jsme v�ak indiánskými kroji zaujali Lenku

Chromcovou, která má na brnìnské Staré radnici vernisá� fotografií ze svých cest po

Japonsku a Indii. Lenka nás pozvala na slavnostní zahájení s prosbou, abychom pøi�li

ve stylovém a tím jí vlastnì udìlali reklamu. Kdy� k tomu pøidala je�tì slib vína zadar-

mo, neodolali jsme. Tak�e ve støedu do�lo ke zvlá�tnímu úkazu - Èervenoèerní indiáni

obsadili Starou radnici. Nejsem si sice zcela jistá, proè si Lenka na svoji výstavu pozva-

la právì indiáni, ale Kolumbus to pøece udìlal taky. Jinak nám pøislíbila exkluzivní

reportá�, tak�e kousek snad pùjde i do Vlèovníku!

PS: To víno bylo hrozný. ❑

pak je�tì nav�tíví pod vedením Mar�ana (JH) výstavu cizokrajných rab,

na Vlky vedené Zvíøátkem (ÈÈ) a Pifem uzlaøský závod.

ak v�e dopadlo?

kategorii N soutì�ilo 47 závodníkù.

 místo získala Nikola Opálková (LM)

 skonèila Patrika Hanu�ová
 Helèa Petrová

kategorii M soutì�ilo 78 závodníkù.

 Petra Pohlodková (LM)

kategorii S soutì�ilo 58 závodníkù.

 Jan Tomeèek (LM)

 Katka Trnková (LM)

kategorii R soutì�ilo 251 závodníkù.

 Lucie Bugárová - Zvíøátko

kategorii O (1900-1979) soutì�ilo 17 závodníkù.

Jaroslav Suský - Vlk

 Mar�as Kubín
 Vlastik Hanu� - Pif
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Vandr na Ledovky
Waki

Keltové
Vlk

Pálavì jsme se s Brèomilem shod-

vánoènímu zmatku se nejlépe èelí

hluboko v lese. Od téhle filozofic-

kuse to bylo na Ledovky sice pìk-

ár (stovek) kilákù, ale to u� byl

Sraz byl v pátek 26. 12. 1997 na

ku. Nakonec jsme jeli ètyøi.

mil, Michal, jako�to jeho bratr 

ra (cizí, né ten vlèí). Jeli jsme

kem do Kolína. Drobnou souhrou

d jsme mìli lístek jen do Havl.

 Waki dokonce jen do �ïáru, a to

isèin Junior Pas a ze �idenic.

dèí to v�ak naprosto nezajímalo.

Kolínì jsme mìli dvì hodiny èas,

me si prolezli historickou èást. Mají

oc hezkej gotickej kostel a gheto.

jsme si obhlídnout i synagogu, ale

d náma zamkli. 

,  a pak u� jsme dorazily do

zu. Bylo u� osm veèer, tak�e jsme

èili chu� jít do hospody na èaj 

zili smìr Bezdìz. Pùvodnì jsme se

utáboøit nìkde na svahu a na hrad

dívat za svìtla, ale díky skvìlé

milovì navigaci (stejnì nás tam

schválnì) jsme páteèní noc trávili

 pod hradní kaplí. Rozhled po

obloze a východ slunce nad Èes-

lacatinou nám ale opravdu stál

no bylo trochu chladno, zvlá�� 

binaci s vìtrem. Rozhodli jsme se

chùzí. Ledové jámy byly døíve sou-

ojenského prostoru Mimoò, tak�e

cesty veskrze �ádný. Velmi brzy jsme

ocenili Wakielynu busolu. 

První den pochodu jsme u�ly nìja-

kých dvacek kilákù, ale jen tì�ko se dá

øíct, kolik pøesnì. U� jen ten pocit, �e

jsme v liduprázdné oblasti, bez cest 

a plné skalních mìst byl skvìlej. Chvíli

pr�elo, co� jsme vyu�ily k èajovému

dýchánku pod pøevisem, v obrovské hro-

madì suchýho listí. Poznámka: Ondrova

maminka peèe naprosto geniální cukro-

ví. Dal�í pøeháòka nás chytla na otevøe-

ným prostranství, ale Pajda nám strèil do

cesty seník. Brèomil se dokonce nechal

pøemluvit ke høe na kytaru, tak�e roman-

tika. A pak byl veèer a èas najít flek na

spaní. Michal a Waki na�li plac v jednom

z èetných údolí, ale Brèomil s Ondrou

byli úspì�nìj�í. Brèomil na�el ve vedlej-

�ím údolí zátarasy, tak�e se �ly podívat, 

o co jako jde. Zvìdavost se nìkdy oprav-

du vyplácí! Jen si to pøedstavte pøevis

aspoò pro dvacet lidí, velký chrápali�tì 

o kus dál, studánka, i kdy� zakrytá drna-

ma a velký ohni�tì.  Nad pramenem byl

ve skále vytesaná svastika, ale ta keltská,

ne indická (Hitlerova) Navíc byla teplá

noc, tak�e bylo fajn. V kempovce jsme

zjistili, �e tenhle flek objevila u� nìkdy 

v padesátejch letech osada Scarabeus.

Øíká se mu Pomnìnkový údolí. 

Ondra nám ráno pøedstavil dal�í

objev. Dole mezi stromama bylo vztyèe-

nejch 12 kamenù do kruhu, do podoby

Stonehenge. U nich byl velkej oltáø,

Keltové mezinárodní Ji� ve staro-

vìku byla Evropa souvisle osídlena.

Severnì od Alp �ily roztrou�ené

kmeny známé pod souhrnným

názvem Keltové.

Do støední Evropy postupnì vni-

kali Slované a ti s pùvodním obyvatel-

stvem asimilovali. Pøi fyziognomic-

kých studiích souèasné èeské 

a moravské populace se objevují jiné

oblièejové znaky ne� u okolních

národù. Zdá se, �e Keltové byli velmi

odolní lidé. Rovnì� se dá pøedpoklá-

dat, �e byli na území Èech poèetnìj�í

skupinou, a také, �e do�lo k bezpro-

støednímu promísení národù 

a zániku kelt�tiny, pùvodního jazyka.

Slovanský �ivel pøevládl a geneticky

zatlaèil keltskou podstatu do pozadí.

Nikdy v�ak nezanikla úplnì. Po celé

dìjiny se keltské znaky objevují na

øadì osobností. Keltská podstata je

skryta v hloubi genù, a proto se

zachovala a� do dne�ních dnù. Pokud

je pøíznivì sestaven rodièovský pár,

tak se mohou objevit dìti s keltskou

podobou, která se pak dobøe dìdí.

Podmínkou je podstata rodu, z nìho�

keltské znaky nevymizely.

Krasavci to nebyli. Keltové roz-

hodnì nejsou nepìkného vzhledu,

na druhé stranì nejsou podle dne�-

ních mìøítek krasavci.  Pùvodní

Keltové byli plavovlasí, s modrýma

oèima. S jejich podobou je spojena

odvaha, prozíravost, dobré smyslové

vnímání, technické predispozice,

kombinaèní my�lení.

Lidé s výraznìj�ími keltskými

znaky �ijí ve vìt�í mí�e ve støedních

Cechách, ale ani na Moravì nejsou

vzácností. Keltové v nás jsou urèitým

Z hlediska zdravotního mají

Keltové dobrý sluch, zrak, srdce 

a inteligenci vy��í ne� Slované,

Germáni, ale i nìkteré románské

národy. Keltové �ili na na�em území

souvisle tisíce let a jsou zde a� do

dne�ních dnù.

Tradovaný omyl

Pokud nìkdo tvrdí, �e na�e území

obývali Germáni, jde o úèelovou

manipulaci dìjin, kterou se sna�í

zdùvodnit germanizaci prostoru.

Nakonec u Èechù nenacházíme

�ádné germánské znaky, které by

ovlivòovaly jejich povahové vlast-

nosti. Pøíbuznost s Nìmci je tradova-

ným omylem.

KAREL BOUÈEK - Veèerník       ❑
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Asi stovka zelených postavièek,

dvì desítky kytar, housle, foukací

harmoniky a spousty starých písni-

èek s vùní jehlièí.

Sly�íme historky z vandrù po

Americe i Austrálii. Sly�íme staré pøí-

bìhy z osad. Zpíváme písnièky,

jejich� texty byly napsány pøed

na�ím narozením. Do bot nám teèe

voda z tajícího snìhu v okolí velké

hranice (mìøila na vý�ku dobrých

170cm a v základì mìla pøes

250cm)

Mokro v botách, únava a taky

tøeskutý mráz mimo høejivý okruh

táboráku nás postupnì posílají spát

... a hlídky a� do rána naslouchají sta-

rým písním dlouhých cest.

Dopoledne nastává hromadné

balení a úklid táboøi�tì. Kamarádi

odchází jednotlivì i po celých desít-

kách.

Poslední se s námi louèí Kry�pín -

�erif a vùdèí osobnost zimního tábo-

øení na Dech�árnì. Díky kamaráde 

a za dva roky snad naschle.

Mrzne a� pra�tí, ale zubaté sluníè-

ko zalévá okolí svým jasem.

Nádherný poèasí pro vandr a tak

cestou necestou postupujeme

k Nedvìdicím na vlak.

P.S. O tomto táboøení kmene

Vlkù a Woodcrafttu vùbec hovoøil

Starý vlk v pátek 6.II. 1998 v 15.00 

v �Randevù� na stanici ÈS rozhlasu

Brno.

pozn. redakce: Proè jsi Vlku 

o tom neuvìdomil? Pùlku princezny

a celé království za záznam projevu.
❑

sta z Bystøice do Vìchnova

 slabou hodinku. Spojka prý

v hospodì �No tak �up�. Najít

ho v zeleným, v normální hos-

nemù�e být problém ... no ty

ý jsme urèitì nepøehlídli. Bylo

u tak 50 - 60 (civilisti 4).

píjíme �svùj èaj� a s ètyøèlen-

pojkou pokraèujeme dál �na

Èeká nás toti� je�tì stavba

Cestou se projevuje, �e zatím

nìkteré jedince dvì piva nepù-

iným ke klopýtavé chùzi staèí

ejný Pigy èaj a dvì kostky

.

ùstaòte v dìdinì. Teï v noci na

u týpka neuvidíte. Kolik potøe-

e hodin na stavbu týpka?�... No,

jspí� byly ty vìty, které nás

do tmy lesù. Základ party byl

cvièený a zku�ený. Bary, Dana,

a, Mi�u a Slon u� týpko stavìli

nou. Hraèka u� taky nepatøí

nováèky a Zuzka by� vyrazila

vé, byla platnou pomocnicí.

odina staèila nejen na stavbu

jeho vystlání chvojím a rozdì-

hnì, ale i na stavbu Zubøíka

amarády ze spojky.

zdìlujeme si hlídky, vaøíme

i a pak postupnì zalézáme do

spacákù.

Celou noc se na flek trousí sku-

pinky kamarádù a celou noc hlídky

poslouchají obdivné: �Jé, podívej

vopravdický týpko.�

Kdy� ráno vylézáme z týpka, zji�-

�ujeme �e kolem nás v lese táboøí tak

èyøi desítky kamarádù ve vìku vìt�i-

nou nad ètyøicet let. Vrháme se do

lesa sekat, øezat, nosit,... Døevo, které

ubylo v noci ze spoleèné zásoby, aby

zhoøelo u nás v týpí, je potøeba

nahradit a nìco i pøidat.

Ná� èin a nasazení ocenili trem-

pové velkou pochvalou a zvlá�tním

camrátkem.

Místo odpoledních her pøi�la snì-

hová vánice a ta vyhnala vìt�inu

úèastníkù do okolních saloonù.

Chvíli to vypadalo, �e jsme sami.

Kolem ètvrté hodiny odpoledne

zaèíná trempstva v okolí pøibývat.

Nejvíc lidièek se zase toèí kolem

na�eho týpka a Zubøíka, ale v�echny

nakonec zláká pracovní ohni�tì

Dech�árny. Na �elezným ro�tu tu

stojí tøi velké hrnce a v nich se

nepøetr�itì ohøívají tøi základní teku-

tiny: vynikající polévka, výborný sva-

øák, no a èaj.

Za soumraku pak vypuká zlatý

høeb programu Velký potlach na osla-

vu 50. narozenin kamarádky Lenky.

èování ze strany è.1


