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Lidé vìdí, co dìlají;
èasto dokonce vìdí, proè dìlají to, co dìlají;
ale nevìdí, co to dìlá,
kdy� to dìlají.

Michel Foucault
Øád vìcí

Ahoj lide!

Tak jsem tu.
Jmenuji se Gabrielka.
9.2.1999 jsem si zde poprvé zívla.
To jsem byla je�tì men�í, prý celých
49cm a k tomu 2 983g.
Maminka Ivawin a ta�ka Mar�a jsou
na mne hodní (zatím). Vidíte tu
pusu? Ta je od maminky. Takovou se
mohu pochlubit jedinì JÁ.
Tì�ím se na Vás v�echny.
A né �e nì budete ujídat z e�usa!

Moje první ��pinavá� �ápota. U�
mne napadlo co jednou urèitì
udìlám. Vás asi taky, �e?

P.S. Pøipomeòte mi to a� budu
vìt�í.

V�e nej pøejí Vlci.

mìøítko 1:1 pozn. redakce
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Malá úvaha k Huronovu èlánku

Vlk
 Potì�ilo mì, �e se na�el nìkdo kdo si situace v kmeni v�ímá a co vidí mu

není lhostejné. Musím v�ak nìkteré vìci uvést na pravou míru. Tím nehodlám
cokoliv vytýkat Huronovi, ale spí� osvìtlit vám èlenùm kmene.

 Od roku 1987 jsem se bez pøeru�ení zabýval výchovou omladiny v kmenu
Vlkù a� do roku 1995 zcela sám. Ne �e bych nemìl pomocníky, ale byl jsem u
v�ech vìcí a mìl dost velký vliv na dìní. Dìti jsem vychovával podle svých
schopností, znalostí a mo�ností.

 Mým úkolem bylo vychovat novou generaci Vlkù. Témìø se to podaøilo ve
Velkých Pavlovicích, ale l�i kterými oblboval faráø v Pavlovicích starý lidi
v kostele vyvolali hysterii typu: �Kdo nechodí do Scauta dostane se do pekla
a kdo to svým vnukùm neporuèí tam skonèí taky.� Dìtí jejich� rodièe se
nenechali oblbovat nebylo mnoho a tak z celé velké generace �ipek a Støelek
zùstalo jen pár jmen Bary, Maje�, Frenk, Mikokipa.

 Tito Vlci pak také vidìli obnovení Ligy Lesní Moudrosti a byli u toho kdy�
kmen zaujal místo mezi pìticí nejvýznamnìj�ích kmenù Ligy. Dost je ovlivnil
osobní pøíklad Wamblitanky a jeho kmene Bílý Wampum.

 Nová generace u� pøíklad v Bílém Wampumu nemá, proto�e ten pøeru�il
èinnost a jiný kmen v Lize jejich znalostí a schopností zatím nedosahuje.
Z tohoto dùvodu se také nynìj�í kmen Vlkù zaèíná znovu podobat kmenu
z poloviny 80-tých let.

 Nezapírám, �e bych byl rád kdyby v kmenu bylo víc malebnosti.
Potøebujeme nyní (dle mého názoru) nositele malebnosti takové jako jsou
tøeba Polovièní lidé, nebo nositele jakým byl Frenk ze Severní Georgie v dobì
kdy se stal sachemem. Prvoøadým úkolem je ale pøipravit se na roky
nadcházející, získat a vychovat nové generace Vlkù èestných a v�estranných,
pøipravených bránit svùj kmen....

 Neovlivòuje Zéeska kmen Vlkù, to kmen ovlivnil ji. Nebylo døív
kultu ohnì, týpek, ranních písní, ani ka�domìsíèních vandrù
v Zéesce. To co popsal ve svém èlánku Huron je nedostatek lidí uvnitø
na�eho kmene, kteøí by byli nositeli malebnosti v indiánském duchu.

 Pøesto musím øíct, �e spousta u�iteèných indiánských znalostí
a vìdomostí v kmenu zùstala a kmen je vyu�ívá.

Initi Jelenohorských Vlkù na loòském letním táboøe.
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Turnaj kmene Vlkù v �ipkách

Gle�ka
a jeho odborný poradce Luïa

Popisovat dlouze jak probíhal první kmenový turnaj v �ipkách je asi
zbyteèné. Kdo vyhrál, kdo byl poslední a jaké bylo jeho skore, to v�e se
doètete na koneèné listinì. K tomu se dá pouze dodat, �e úroveò hry byla
pøímo úmìrná na�im hráèským zku�enostem a to naprosto
neprofesionálním. Proto bych rád dodal základy k této høe.

�ipky

�ipky se rozli�ují - s ocelovými hroty (steel) pro klasické sisalové terèe
a hroty z umìlé hmoty (soft) pro terèe elektronické. Tìlo �ipky je vyrobeno
ze slitin mosazi, nebo u dra��ích z wolframu. Násadky, letky a umìlé hroty se
prodávají jako samostatné náhradní díly. Úplný sortiment obsahuje brusky,
vosk, chránièe letek, pouzdra na �ipky a dal�í. Pod terè se doporuèuje umístit
mìkkou podlo�ku, aby �ipka v pøípadì odra�ení nedopadla na tvrdou
podlahu.

Úèelem je docílit koneèného poètu bodù (301, 501 ...), nahrát co nejvíc
bodù na urèený poèet kol (high score), nebo naházet urèené hodnoty jako
3 × 15 a� 3 × støed (cricet). Ka�dý hráè má v jednom kole 3 hody �ipkou.
Poèet hráèù v jedné høe je 1 - 4.

P.S. Snad tento turnaj nebyl poslední.
Dr�ím palce v�em Vlkùm a Zéesákùm co budou hrát na turnaji PTO

v sobotu 6.2. 1999 v CVÈ Lu�ánky.

Koneèné poøadí v 301
Jméno VýhryTrestné body
1.  Martin V. 5 22
2.  Jurá� 5 33
3.  Barèa 4 52
4.  Martin 4 102
5.  Gle�ka 4 114
6.  Vlk 4 123
7.  Petr 3 36
8.  Plivník 2 117
9.  Honza 2 145
10. Evèa 1 169
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Pokud nevím, kde se na mapì
nacházím, porozhlédnu se po okolí
na význaèné body jako komíny,
rybníky, elektrické vedení a jiné.
Stejné objekty bych mìl najít i na
mapì. Jejich vzdálenost by mìla
odpovídat skuteènosti. (obr. vpravo)

Zále�í na datu aktualizace mapy.
Velmi zrádné jsou lesní cesty, které
svozem døeva mohou vzniknout i za
24 hodin. Nedoporuèuji ani 100%
vìøit znaèeným turistickým znaèkám.
V poslední dobì se jejich trasy hodnì
mìní a ne v�dy má� v ruce mapu
s touto aktualizací.

Oznaèování svìt. stran na buzolách
V praxi se je�tì mù�e� setkat se

star�ími typy èeských buzol s èeským
oznaèením svìtových stran.

èeské znaèení anglické znaèení
S (Sever) .......... N (North)
J (Jih) ................ S (South)
V (Východ) ..... E (East)
Z (Západ) ........ W (West)

Pøi práci s buzolou dbej, aby
v blízkosti nebyl transformátor el.
vedení, nebo podobný velký magnet!

Orientace mapy s pomocí buzoly

Chceme-li pracovat s mapou, je nutno, aby byla správnì orientována.
Orientaci mapy provádíme pomocí kompasu nebo jinými pomùckami,
kterých pou�íváme jen nouzovì. Podle kompasu se orientuje mapa tak, �e
kompas zámìrnou hranou polo�íme na vnitøní okraj poledníkového rámce
mapy. Pak mapu i s kompasem otáèíme, a� støelka míøí pøesnì na sever.
Pootoèíme o stupnì deklinace právì platné a tím máme mapu pøesnì
orientovanou. U kompasu s prùhledným dnem pøikládáme ve dnì vyrytou
èervenou èárou na patøièná místa na mapì.                                  Mirko Vosátka

Tábornická encyklopedie

Deklinace - úhlová úchylka mezi
magnetickým a zemìpisným severem.
Vyjadøuje se ve stupních
a je rozdílná pro ka�dé místo na Zemi.
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pro Vlèovník zpracoval: Petr
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Støípky

- 12.-14.3.1999 probìhne dal�í kmenová výprava. Tentokrát povede Totogle�ka (JH)
kmen na pátrací akci po novém táboøi�ti kmene. Jedná se o okolí vesnice Budislav. Sraz
bude v pátek 12.3.99 v 15.50 pod schodama na ÚAN Zvonaøka. Odjezd bude do
Litomy�le. Jídlo ka�dý svoje. Pro mlad�í bude jednodenní výprava. Podrobnosti sdìlí
Martin V.

- Leto�ní Letní expedice Vlkù se patrnì uskuteèní na novém místì. Bary (SG) plní
svoje slovo a na�el nové táboøi�tì poblí� Toulovcových ma�talí je� se nacházejí
nedaleko Lubné kde se konaly I. a III. Letní expedice Vlkù. Podrobnìj�í informace
pøinese pøí�tí èíslo Vlèovníku.

- Nedostatky se na�ly na seznamu èlenù kmene. Do databáze je tøeba doplnit tyto
údaje: Assem Atasi - datum narození a nynìj�í adresa

Pavlína �idlová - rodné èíslo
Adriana Brand�tetrová - rodné èíslo a adresa

- Indiánské zpívání Polovièních lidí na kterém si mù�ete poslechnout známé
i neznámé indián. písnì, poslechnout si novinky z Coralu, dát pokec s pár známýma
(vèetnì Hurona). Zpívání se koná ka�dou støedu  v klubovnì ve dvoøe domu na Údolní
58a v�dy v 18.00hod.

- Liga Lesní Moudrosti s námi pøíli� nekomunikuje. I pøes asi dvacet dotazù a �ádostí
  o úèast na�eho zástupce na setkání Ohnivcù �zapomnìla�  nás Liga informovat

(dokonce i o zmìnì termínu a místì konání akce).

Proto u� pøedem hlásíme:
17. - 18.4.   probìhne Valná hromada LLM - úèast nutná pro Brèomila a Starého vlka
30.4. - 2.5.  se uskuteèní táboøení Velké ló�e - úèast v�ech sagamorù je nezbytná.
21. - 23.5.   v�ichni pojedeme na Výroèní snìm LLM
Podrobnosti k tìmto akcím vám vèas sdìlí náèelnictvo.

- �ipky se hrály nejen na schùzce star�ích. Probìhl i turnaj poøádaný Pionýrskými
tábornickými oddíly. Zúèastnili se jej i Vlci a v kategorii O vybojovalo dru�stvo ve slo�ení
Gle�ka, Luïa a Radar 6. místo v konkurenci 68 dru�stev.

- �kolení vedoucích táborù probìhne 20. - 21.3.1999 informace dodá Starý vlk. Termín
�kolení zdravotníkù bude oznámen dodateènì.

- Velká pátrací akce  probìhne druhý  víkend v bøeznu, pøevá�nì 12. a 13. den. Hru
pøipravil Mára z Polovièních lidí a to je pøíslib napínavé, dobrodru�né hry. Termín
pøihlá�ení spìchá! Hlaste se u Vlka pokud mo�no ihned. Myslím, �e hra je urèena pro
lidièky nad 15 let.

- Výstava Cestou prérijních Indiánù do 14.3. � Muzeum �lapanice, Masarykovo nám. 4.
Od Støedy do Nedìle 13 - 17hod. (zdroj KAM v Brnì str. 31)
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Úkoly nesou identifikaèní èíslo pod ním� je mù�ete najít v novém Svitku
bøezové kùry.

I. S/1 - Kimova hra - dívej se 2 minuty na skupinu 30-ti pøedmìtù na
stole a potom je vyjmenuj nebo napi�. Úkolem je napsat správnì
28 pøedmìtù.

II. D/3 - Hrady a zámky - Nav�tiv a proka�, �e zná� historii 10 hradù
(mohou být i zøíceniny nebo hradi�tì) a 10 zámkù. Splnìní dolo�
pøedlo�ením svého deníku se zápisky z výprav, výletù a výzkumù.

III. A/3 - Drhané odìvní doplòky - Vyrob drhaný pásek o plo�e
4dm2 s drhanou pøezkou a úhledný náhrdelník ze 3 druhù uzlù s 20-ti
vpletenými korálky.

IV. G/4 - Zeleninová jídla a saláty - Pøiprav rùzná zeleninová jídla a
saláty pro alespoò 3 osoby. Mù�e� pou�ít libovolné pøílohy, základem v�ak
musí být poka�dé jiný druh èerstvé zeleniny nebo lu�tìniny: Pøiprav 6 salátù
a 6 teplých jídel z nejménì 12 druhù zeleniny èi lu�tìniny.

Hra Starých vlkù

Vlk
Hry jako je tato jsou hry Starovlkù z let 1970 - 1980. Hra rozvíjí

individualitu ka�dého jednotlivého úèastníka, jeho vùli dosáhnout cíle
i osobní vìdomosti, schopnosti, zruènost sportovní i manuální. Bez kmenové
sounále�itosti a opravdové jednoty du�ièek nemá vyvrcholení.

Hra je urèena pro Vlky a jejich pøátele ve
vìku od 12-ti do 50-ti let (úèast neèlenù musí
schválit náèelnictvo kmene).

Zaèátek hry a plnìní úkolù se poèítá od
1.2.1999 pøedpokládaná závìreèná hra
probìhne v létì na táboøe kmene Vlkù. Zapojit
se mù�e úèastník kdykoliv bìhem období
trvání hry.

Pro vítìze hry je urèena nová deka �Hudsons
bay� v barvì kterou urèí hráè který jako první
splní dvacet úkolù. Mimo to vítìzové
jednotlivých kategorií obdr�í kvalitní �irokou
leno�ku �made in Wambli� a ocenìní èeká i za
jednotlivé zvlá�tì skvìlé výkony. Sponzory jsou
jako u� tradiènì Starovlci a bývalí èlenové
kmene.

Ka�dý hráè má právo po�ádat o ètyøi náhradní úkoly které splní na místo
nìkterého z dvaceti ètyø úkolù pùvodního zadání.

O úèastnících, jejich úspì�ích a stavu hry budeme pravidelnì informovat
na stránkách Vlèovníku.




