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Zimní táboøení

15. � 17.1.1999  Koøenec (údolí Vi�òového potoka)
Vlastik

pohybovaly divoce a soupeøe
ne�etøily, hráli v�ichni férovì
a ohleduplnì. Nejvíce to odnesl sám
létající talíø, který nevydr�el a praskl.

Je�tì pøed obìdem pøi�el na øadu
horský golf. Ka�dý vybaven
�iniovkou odpaloval tenisák svého
rodu jak nejlépe dovedl. Tra�
znaèená fialovými fáborky vedla pøes
potok lesem do kopce a pak po cestì
zpìt do táboøi�tì. Potok a následný
strmý kopec udìlaly své a tak v èele
zùstali Èervení, které jsme hned
v závìsu pronásledovali my � Zelení.
Nic nepomohlo, �e jsem holí

Martin Kubín pozval Zéesku na
Zimní táboøení Vlkù do údolí
Vi�òového potoka. A tak jsme se (já,
Mahana, Kaèer, Slon, Zuzka a Mi�u)
vydali v pátek 15.1.1999 odpoledne
na táboøi�tì. Cesta probìhla celkem
úspì�nì. Pouze Mi�u pøi pøesedání
na motoráèek opustil skupinku
a cestoval na vlastní pìst v jiném
vozu ne� ostatní celou jednu
zastávku ze Skalice do Boskovic.
V Boskovicích jsme pøesedli na
autobus a vyjeli. Pan øidiè v�ak
zastavil na okraji autobusového
nádra�í, vypnul motor a èekal.
V rádiu hrála pìkná písnièka. Kdy�
skonèila, nastartoval a jeli jsme, teï
u� bez pøestávek, a� do Okrouhlé.
Kdy� jsme dorazili na táboøi�tì, byla
u� tma. Byli jsme moc rádi, �e tee-
pee u� stojí, a tak kdy� jsme nasbírali
døevo, �li jsme spát.

V sobotu jsme se seznámili
s ostatními a zaèal víkend ve
znamení mìøení sil �esti rodù
v hrách, které pøipravil Martin Kubín
spolu se Starým Vlkem. Dostal jsem
se do rodu, který vedla moje �ena
Mahana. Hned úvodní turnaj
v talíøovce byl tvrdým startem.
Pøesto, �e rody se na høi�ti
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atakoval pøi odpalu Martina, Èervení
byli �ikovnìj�í a tak byli první.

Po tvrdém soupeøení nastal èas
obìda. Rody zaèaly pøipravovat
soutì�ní gulá�. Mahana se ukázala
jako skvìlá kuchaøka a matka rodu.
Já jsem se postaral o oheò a Bare�ák,
Martin Vi�èor a Hub pøipravovali
cibuli, èoklbuøt a brambory.
Spoleènými silami jsme vykouzlili
nìco, co bylo nejenom jedlé, ale bylo
to dokonce komisí Vlk-Martin
ohodnoceno jako nejchutnìj�í brgul.
�Mòam, � pochvaloval si Martin, �to
by chtìlo pivo.� A tak výprava po
obìdì do Okrouhlé mìla jediný cíl �
Natova putyka. Zastíracím
manévrem pak byla nutnost dovézt
pitnou vodu. Zde se velmi osvìdèilo
Bare�ákovo autíèko, které pøes to, �e
má v technièáku napsáno �dvì místa
pro cestující�, pojalo pìt pasa�érù
a je�tì Kaktusa do kufru.

Odpoledne bylo tøeba sklidit
znaèení trati horského golfu a tak
rody vyrazily do terénu, aby pak
z krepáku vytvoøily co nejdel�í øetìz.
Bare�ák se ukázal jako zdatný lovec.
Unikal skupince pronásledovatelù
a pøed nosem jim (ale i mì!)
vysbírával fáborky. Jeho snaha se
ukázala velmi prospì�nou. Zelení
byli první.

Po celodenním soupeøení nastal
veèer. Vydali jsme se na limonádu
a jedno toèené k Natovi. Prùvod to
nebyl ledajaký. V èele �ly dva
lampióny (dal�í dva po cestì
shoøely) následované basou (, kterou
nahradil kastl od piv) a pak �li
ostatní.  Po návratu do tábora se je�tì
nikomu nechtìlo jít spát (kromì mì)
a tak v tee-pee Èervenoèerných hrály

kytary, zpívalo se a� k pùlnoci. Pak
jsme se ulo�ili k zaslou�enému
odpoèinku.

V nedìli ráno jsme se probudili
do Slunce, ke kterému jsme tak jako
pøede�lého dne zazpívali ranní píseò.
Pak u� následovala jen pøíprava
snídanì a bourání táboøi�tì.
Odpoledne jsme dojeli do Brna,
které nás uvítalo zata�enou oblohou
a svým smogem.

Kdo z rodù tedy zvítìzil? Rod
Zelených jen o fous pøedbìhl
Èervené. Ale ani snaha ostatních
rodù nebyla marná, nebo� ka�dý
jednotlivec tak dokázal, �e se umí
zapojit do hry jako by to nebyla hra,
a �e doká�e pøezimovat v tee-pee,
i kdy� jen tøi dny.

Tak jak se mi na zimní táboøení
nechtìlo (budu se muset pohybovat,
bude mì zima a budu smrdìt
kouøem), tak jsem si docela dobøe
zasportoval, zahøál se u ohnì, no
a taky jsem trochu smrdìl � Pøí�tì
tedy jedu urèitì zase!

❑
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Støípky ze zimního táboøení.
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Haukóla Wa�ièuni kmene Vlkù

Huron
Bude tomu jistì u� mnoho zim, co existuje kmen Vlkù. Samozøejmì ka�dý kmen

se jednou dostane do takové krize, jako ná� kmen právì teï. Teï tomu budou dva
roky co se já stýkám s kmenem, ale za tyto dva roky (co je kmen v krizi) se to
nezlep�ilo, ba naopak. Z kmene ode�li nìkteøí lidi, napø. Frenk, Mikokipa apod.

Snad je to tím, �e jim kmen nemìl co nabídnout. Ale kdy� se to veme z druhé
strany, vím velmi jistì, �e tøeba Frenk ode�el tak trochu i z dùvodu jiného a to
z pøístupu a vztahù lidí v kmenu.

V�ude kolují stupidní, kolikrát a� sci-fi pomluvy a pomalu ka�dý ka�dému hází
klacky pod nohy.

Tím, �e ode�el Frenk, kmen o hodnì pøi�el. Kdo teï má provádìt obøady?
Kdo bude dìtem dávat tak mystický vzor jako právì Frenk?
A jestli�e míníte dál vypuzovat z kmene lidi jako Frenk, Mikokipa aj., tak to

mù�em rovnou zabalit.
Po leto�ním zimním táboøení mì zaèíná pøipadat, �e kmen u� pomalu není. �e je

u� jen velká ZSka. Je to smutný pohled, kdy� se podívám na táboøi�tì. Vidím sice tipi,
ale i xxx lidièek bìhajících v zeleným. Kde je aspoò nìjaká stylovost? Jen se podívejte
na kmen jako Wallova, Walden, ne li starý dobrý Bílý Wampum.. Kde máme v tipi
svaté pahorky? Klasický obøad inity, èi dýmkový obøad? Tipi bez pahorku, inity bez
obøadu a snìm bez dýmky, je jako pít vodu z dìravé sklenice, nebo kouøit dýmku
bez tabáku. Kam to v�echno zmizelo?!

❑

Dal�í pohled na dìní ve kmeni
Petr

Jsem rád, �e máme mo�nost seznámit se i s názorem jiných èlenù kmene, jak by si
pøedstavovali jeho èinnost. Kolikrát mám pocit, �e kolem Vlèovníku se toèí stále
stejní lidé. Nìkteøí z Vás ji� zaznamenali moje snahy o roz�íøení �dopisovatelù�
Vlèovníku. Zvlá�tì vítány jsou pøíspìvky od dìtí. Nìkolik prvních vla�tovek ji� bylo.

A trochu nìco k vý�e uvedenému. V ka�dém pøípadì jsem rád, �e se Huron
zapojuje do dìní v kmeni. Pokud má chu� nìco dìlat v kmeni a hlavnì pro nejmen�í,
pak je to naprosto v poøádku. Nezlobím se na nìj pro jeho názory. V�dy� jsou jeho.
A já mám taky svoje. A proto:

Kmen je takový jakým si jej udìláme. Nebavme se o zásluhách, které v minulosti
kdo udìlal. Bavme se o tom co dìláme pro kmen nyní.

Mùj názor je, �e pokud mi v kmeni chybí nìjaká èinnost (kterou by mi kmen
mohl nabídnout), tak ji do kmenu zavedu. A pokud se to líbí ostatním, pøidají se.

Myslím, �e nedocházelo a nedochází k vypuzování �ádného èlena kmene. Ale
pokud se mi na nìkom nìco nelíbí, jsem za, mu to øíci. Co� znají pøedev�ím ti, na
které �tlaèím�, aby mne informovali o dìní ve svém rodu. Huron je první, který mi
odpovìdìl. Dík.
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Na kmeni si vá�ím tolerance a demokratiènosti. Kdy� chci nìco nìkomu øíci,
tak mu to øeknu. Kdy� jsem �ka�lal� na plnìní èinù, nikdo mi to nevyèítal, proto�e
vidìl mé dal�í èinnosti pro kmen. Nejsem Indián a ani se tak necítím! Mám mnohem
blí�e k jiným stylùm �ivota a jiným �nábo�enstvím�. Nechtìj po mne Hurone, abych
chodil v indiánským, prosím. Já tì taky nenutím chodit v maskáèích. Ale tím
nezavrhuji Indiány. Pou�ívali spousty u�iteèných vìcí a mìli spousty dobrých
my�lenek.

A poslední, asi nejo�ehavìj�í. Pokud ti vadí ZS, tak se podívej, kolik lidí z ní
�pøe�lo� k nám. Jsem rád, �e �velký� Martin dìlá nìco pro dìti a není toho málo.
Honza, Mi�u, Slon, Martin K. a spousty dal�ích by tady bez ní nebyli. Ale i mnì nìco
vadí. Ale to je normální. Myslím, �e kdybych se zeptal nìkoho z ZS na názor na nás,
taky by se tam na�lo nìco proti.

❑

Dal�í do pranice

Mar�as
Ano Hurone Zéeska je velká skupina, a s dlouhou tradicí. Loni slavila ji�

45. narozeniny. Za tu dobu si vybudovala jisté tradice a pro�lo jí mnoho lidí. Ale to
sem teï nepatøí.

Na zimním snìmu v Hustopeèích, jsem na Zimní táboøení poøádané Jelení horou
zval celý kmen a zároveò jsem se vás v�ech taky ptal, jestli chcete, nebo lépe øeèeno
jestli mám zvát i kamarády i odjinud, hlavnì ze Zéesky. To hlavnì proto, aby mìlo
cenu takovou akci vùbec zaji��ovat. Aby mìlo smysl hrát nìjaké hry, aby nás zkrátka
nebylo jen jedno týpko Jelení hory a pár jedincù... Nakonec to podle optimistických
odhadù Vlka dopadlo tak, �e nebudeme mít ani dostatek týpek. (To se na�tìstí
nestalo).

Stylové táboøení to sice nakonec nebylo a vlastnì ani být nemìlo, ale stejnì ho
hodnotím kladnì a myslím �e se letos vydaøilo. To �e se ráno na ranní píseò
nevyhrnuli samí krásní indiáni, bude zøejmnì tím, �e v�ichni radìji zùstali doma.

Mám ale takový dojem a opravte mnì jestli se mýlím, �e Woodcraft je svobodná
organizace a �e nejde o to, �co nosím na tìle, ale pøedev�ím v hlavì a jak to cítím�.

K tomu, �e se nekonal ani snìm, ani �ádné obøady, zbývá podotknout jen to, �e se
nám neúèastnilo ani kompletní náèelnictvo a celý kmen Vlkù z Velkých Pavlovic byl
zastoupen jen svou �brnìnskou� odno�í. A k inity Hurone! jen podotknu, �e ho
nìkdo zøejmì zapomnìl postavit...

Tímto  jsem chtìl øíct jen to, �e je potøeba si nìjaký �kmen� nejdøív vychovat,
proto�e ten souèasný je z vìt�í èásti ovlivnìn výchovou Zéesky, tak se nedivte jak
potom takové akce vypadají. A jestli va�e dal�í následovníky budou vychovávat zase
jen Zéesáci, tak tomu u� asi nebude nikdy jinak...

❑
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Vlèího postøehy z táboøení

Vlk
No, táboøení u� popsal nìkdo jiný a tak bych si dovolil jen pár

poznámeèek.
- Posílám spoustu díkù Petrovi Bo�kovi který u� druhým rokem pøivezl na

táboøení týpka, liningy a jiné potøebné vìci.
- Dìkuji Kobovi (ZS), který nám zapùjèil inventáø a umo�nil tak provedení

nìkterých sportù.
- Cením si v�ech kdo na�li odvahu a chu� zúèastnit se táboøení v drsných

podmínkách.
- Nejvìt�í mùj obdiv má v�ak Assem (SG). Aè pùvodem Syøan zvyklý spí�

na vìt�í teplo, zúèastnil se táboøení, pomáhal kde to jen �lo, sportoval
a pøitom od svítání do slunce západu nejedl a nepil pøesnì podle
po�adavkù a tradic Ramadánu.

- Letos stála na táboøi�ti ètyøi týpka a staèila nám jen tak tak. Týpko
Jelenohorských bylo nacpaný a� k prasknutí. Poøád v�ak chybí liningy
a ozany. Kdy bude doplnìn jejich poèet? A kdo se ujme tohoto úkolu
a zaøídí doplnìní chybìjícího materiálu?

- Pravdu má Huron, kdy� �ádá víc malebnosti pøi táboøení. Chce to doplnit
svá osobní vybavení a taky udìlat si v týpí víc pohodlí domova a ne jen
tak pøe�ívat. Huron sám nám �el s Danou pøíkladem ve stylovém obleèení
, ne v�ak aktivitou.

- Doufám, �e se vám táboøení líbilo a �e pøí�tí rok se nás sejde na táboøení
je�tì víc, v�dy� nás èeká je�tì tolik dal�ích her a klání. Letos se táboøení
zúèastnilo 35 Vlkù a zéesákù.

- A jak se sportovalo? Pøipraveno bylo pùvodnì devìt her a soutì�í,
nakonec jich v�ak z èasových dùvodù probìhlo jen pìt. Na ostatní pøijde
øada tøeba na jarním spoleèném táboøení.

- Tady jsou výsledky:
Talíøovka :   1. zelení, 2. modøí, 3. èervení a �lutí
Horský golf:  1. èervení, 2. zelení, 3. hnìdí
Vaøení gulá�u: 1. èervení a zelení, 3. èerní a modøí
Vázání provazu: 1. zelení, 2. modøí, 3. èervení
Hod kládou: 1. èervení, 2. zelení, 3. modøí

Celkové poøadí klání �esti dru�in : zelení, èervení, modøí, �lutí, hnìdí, èerní.
Vítìzná dru�inka má u Starýho Vlka schovány diplomky za skvìlé

výsledky. A na závìr je�tì jména nejlep�ích: Mahana, Vlastik, Bare�ák (v�ichni
ZS), Martin (JH) a Hub.

❑
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Vrstevnice

Je my�lená èára spojující místa se stejnou nadmoøskou vý�kou v terénu.
Na mapách pøedstavují nejèastìji zpùsob zobrazení nerovností terénu.
Vý�ková vzdálenost mezi dvìma sousedními vrstevnicemi se nazývá interval.
Na turistických mapách 3. generace jsou základní vrstevnice v intervalu po
20m, ka�dá pátá (celá stovka metrù) je zesílená. V plochém terénu, kde by
dvacetimetrové vrstevnice byly od sebe pøíli� vzdáleny a nedostateènì by
vyjadøovaly charakter, jsou vyti�tìny èárkovanì doplòující desetimetrové
vrstevnice. Slovenské turistické mapy mají nyní základní vrstevnice po 40m,
zesílení po 200m (v sudých stovkách metrù), ve vý�kách do 1000m pak jsou
po 20m. Nadmoøská vý�ka vrstevnic se zapisuje pøímo do jejího prùbìhu,
hoøej�ek èíslic je v�dy obrácen do kopce.  Malá encyklopedie turistiky

Olympia 1986

Jsou my�lené èáry, které spojují v�echny body stejné nadmoøské vý�ky.
Vý�ka vrstevnic je rùzná podle zvoleného mìøítka mapy. Rozeznáváme
vrstevnice kladné, které vyznaèují vyvý�eniny terénu, a vrstevnice záporné,
které vyznaèují prolákliny. Znázoròují se èarami. Vrstevnic poprvé pou�il
in�enýr Cruquis v roce 1723. Na starých mapách jsou vrstevnice znaèeny
èernou barvou, na nových hnìdou. Na vodních plochách a na moøi modøe.
U mapových systémù je rùzná vý�ka vrstevnic:

1 : 10 000 je vý�ka vrstevnic 2m 1 : 50 000 je vý�ka vrstevnic 10m
1 : 25 000 je vý�ka vrstevnic 20m 1 : 100 000 je vý�ka vrstevnic 20m
1 : 75 000 je vý�ka vrstevnic10m

Tábornická encyklopedie
Mirko VosátkaMìøítko na mapì

Mapa je zmen�ený obraz zemského
povrchu zobrazený v urèitém mìøítku.

Mìøítko udává kolikrát je obrázek
(mapa) men�í proti skuteènosti.

Pou�ívaná mìøítka turistických map:

Mapové 1cm         1km
mìøítko na mapì     v terénu
1 : 25 000 250m 4cm
1 : 50 000 500m 2cm
1 : 75 000 750m 1,23cm
1 : 100 000 1km 1cm
1 : 500 000 5km 2mm
1 : 1 000 000 10km 1mm




