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Hra Starých Vlkù

Dal�í pokraèování. Tenkorát
dokonce s dvojnásobným poètem
úkolù.

Kmenová akce!

9. - 11.4. 1999 se bude táboøit na
Koøenci. Vede Huron. Úèast
bezpodmíneènì nutná pro úèastníky
leto�ní LEV. Podrobnosti o odjezdu
sdìlíme na úterní schùzce.

Náv�tìva Klerence

Petr
Na úterý 16.3. 1999 zorganizoval Lev náv�tìvu Národního divadla

v Ostravì, kde hraje jeho mlad�í brácha hlavní roli Romea. Odjezd byl od
DDM. Spoleènì s èleny ZS jsme zaplnili jsme celý autobus. Pro �Stona� èti
Stouna jak zní jeho nová pøezdívka, to bylo samozøejmì pøekvapení. Nejvìt�í
hrùzu v nìm zpùsobilo spatøení Koba o nìm� po pøedstavení øekl: �Jak jsem
uvidìl Koba, vyjevilo se mi v pamìti jak mne poslal do lesa na paøezy�. Návrat
byl v 1.50 ráno. Stálo to za to. Jednalo se o nejnovìj�í pøeklad Romeo a Julie
od Sharespeara.

LETO�NÍ LEV BUDE NA KOØENCI.
DAL�Í PODROBNOSTI SE DOZVÍTE PO

ZPRACOVÁNÍ PØEDBÌ�NÝCH PØIHLÁ�EK.
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Kvalifikace vedoucích

Brèomil
Doba letních táborù se blí�í. A jí pøedhání pøíprava. Jak praktická, tak i

teoretická. Díky té praktické je tábor postaven, ale bez té teoretické by se
v nìm �ivot nerozbìhl.

O víkendu 20. � 21.3. 1999 probìhlo v DDM na Dornychu �kolení
vedoucích táborù a hospodáøù. Akce byla za�títìná brnìnským Pionýrem. Pro
nì to vlastnì celé bylo dìlané. Ale my, díky dobrým známostem jsme se mohli
toho také zúèastnit. Né v�e, co tam bylo øeèeno, je pro nás smìrodatné, ale
vìt�ina se týkala i nás. Ze skupin zde byly vysláni 1 � 2 lidi. My tam mìli 4 � 5
lidí. V sobotu odpoledne navíc probìhla v Lu�ánkách Burza nápadù, na které
rùzné oddíly prezentovali své letní tábory, nápady, hry aj. Burza byla
zakonèena tombolou, v které se na mì usmálo �tìstí a vyhrál. Pak následovaly
Dílny. Ka�dý si mohl vybrat z 6 disciplín. Ka�dá byla zamìøena na nìjaký
�um� èi �kum�t� napø.: vyøezávání, internet, lezení po lanì, drhání, hry
v pøírodì atd.

Naveèer se konalo promítání filmù a diákù z táborù, kterého jsme se i my
zúèastnili zásluhou Petr B.

❑

Vyøezávání ze døeva

Brèomil

Toto øemeslo je staré jako samo
lidstvo. V�dy� døeva je v�ude dost,
kamene taky. Døevo je mìkké, kámen
tvrdý a tak vzal pravìký lovec tyto
dvì vìci do ruky a zaèal døevo
opracovávat. Nejprve jen aby mu
poslou�ilo jako zbraò k lovu, èi na
obranu. Ale jakmile se blí�e seznámil
s technikou øezání, �krábání, drásání,
zaèal ze døeva dìlat i jiné vìci.
Náèelníci èi �amani mìli vyøezávané
a ornamentované hole, pí��alky a stal
tak to postupnì �lo a� k praktickým
vìcem: lodím, miskám, l�ièkám atd.

V tomto èlánku bych vás chtìl jen
lehce zasvìtit do toho nejjednodu�-
�ího vyøezávání. Takovým nejlehèím
a nejrychlej�ím výrobkem je lodièka
z kùry. Ka�dý dospìlák vám

dosvìdèí, �e kdy� byl malý, mìl
vyøezávanou lodièku. Nejlep�í
k vyøezávání je èerstvá oøechová,
nebo topolová kùry, ale pokud
nemáme zrovna tyto po ruce, postaèí
i silná kùra borovicová.

Jestli nás vyøezávání postihne
hloubìji, mù�eme se pochlubit
o øezbu do døeva. Je to nároènìj�í a
pracnìj�í. Nejprve si musíme zvolit
typ døeva. Obvykle se øíkává �e
takovým nejlep�ím øezbáøským
døevem je lípa. Je to sice pravda,
jen�e lípa je chránìný strom. Neroste
jich u nás tolik a navíc je tvrdá a tupí
no�e. Hodí se k vyøezávání velkých
vìcí. Na ty men�í je nejlep�í bøíza �
plevel lesù. Je jí v�ude hodnì.
Nepraská a pokud je èerstvá je tím
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nejpøíhodnìj�ím døevem k vyøezává-
ní. Dále pak je to døevo hru�kové,
�vestkové � sesychá a praská,
oøechové a modøínové. Nehodí se
døeva jehliènatá.

Pokud máme vybraný materiál,
musíme si ho pøipravit. Odstraním
kùru a nejèastìji jej osekáme do
�palíèku. Na ten si tvrdou tu�kou
namalujeme, jak by mìl výrobek
vypadat. Pokud bude výtvor
k zavì�ení na zeï, vyvrtáme do nìj
díru. Nikdy díru nevrtáme do
hotového výrobku, jeliko� se pak
èasto stává, �e praskne a v�echna
práce pøijde vniveè. Dlátem,
lupínkovou pilkou èi sekyrou
osekáme �palíèek do polotovaru.
Jemnými dláty, no�em a smirkovým

papírem výrobek dodìláme a nako-
nec jej nakonzervujeme. Mù�e to být
lakem, ale také pastou na boty,
vèelím voskem atd.

Abychom mohli dobøe vyøezávat
musíme mít dobré náøadí. Hlavnì
musí být hodnì ostré. Nesmí se
brousit na elektrických bruskách.
Èím tvrd�í materiál, tím mìkèí
brousek. Je dobré si chránit prst
proti otlaku.

Náøadí: no�e s krátkou èepelí
houslaøské no�e
�tìpovací no�e
dlátka (na lynoryty)
lupénková pilka
sekyrka

❑
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Mapové znaèky

K tomu abychom se vyznali na mapì, je mimo jiné nutno znát mapové
znaèky, je� symbolizují rùzné stavby a zajímavosti v okolí.

Máme nìkolik speciálních druhù map. Pominu-li automapy, tak napø. pro
ROB (radiový orientaèní bìh), geodetické, pro ly�aøe atd. Svým zpùsobem
jsou i vojenské mapy zamìøeny urèitým smìrem. My se nyní budeme zabývat
tzv. turistickými mapami. Jsou mezi nimi nìkteré rozdíly ve znaèení. Pro
usnadnìní orientace zde bývá èasto uvádìn seznam s barevným vyobrazením
mo�ných pou�itých znaèek. I zde se v�ak najdou výjimky jako napø. mapa
1:50 000 Vizovické vrchy (è.93) je� tento seznam neobsahuje aèkoli vìt�ina
ostatních z této edice je má. Proto je nutné mapové znaèky znát zpamìti a
nespoléhat na vysvìtlivky.

Kapitolou samou pro sebe jsou zahranièní tur. mapy. Pokud zbude trochu
místa, pokusím se nìjaké uvést.

Nejèastìji na svých toulkách po ÈR a SK potkáte:
mapy Klubu èeských turistù 1 : 50 000 zpracované Vojenským
kartografickým ústavem � ÈR
soubor turistických map 1 : 100 000 vydaný Kartografií Praha � ÈR
mo�ná obèas potkáte nádhernì malované 1 : 75 000 od Ústøední správy
geodesie a kartografie - ÈR a SK
A nakonec také øada letních turistických map 1 : 50 000 vydaných
Vojenským kartografickým ústavem s podklady Klubu slovenských
turistov � SK

bloky budov, samostané
budovy
kostel, kaple

hrad, zámek a tvrz;
zøícenina hradu èi jiné
památky
pomník, bo�í muka, køí�,
høbitov

lom, dùl, halda

rozhlasový nebo televizní
vysílaè

�eleznice; zastávka
kabinková, sedaèková
lanovka
ly�aøský vlek

elektrické vedení;
transformátor

hájovna, myslivna;
jeskynì
orientaènì dùle�itý
strom;chránìný strom

vì�ovitá stavba;
pøístupná rozhledna
v�eobecne kulturnì
pozoruhodné místo;
muzeum, galerie
letopoèet historické
události; nadmoøská
vý�ka
státní hranice
okresní hranice;
hranice porostù
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hranièní pøechod;
s omezením pro pì�í a
cyklisty
zeï; plot

chránìné území
hranice nár. parku, CHKO

hranice pøírodního
parku; pøírodní
zajímavost

vysoký a nízký les s prùseky

sad a zahrada; porosty køovin

vinice; chmelnice

hotel, horská bouda,
ubytovací hostinec; ubytovna
jiné ubytování; turistický
pøístøe�ek
restaurace, bufet
autokempink; veøejné
táboøi�tì
stanice Horské slu�by; místo
rozhledu

turistické informace;
parkovi�tì
ly�aøská turistická trasa;
sjezdová dráha
stezka pro cyklisty
veøejné koupali�tì; krytý
bazém
pramen; minerální pramen

ponor, vyvìraèka; vodojem,
studna
moèál, ba�ina, ra�elini�tì;
tì�ba ra�eliny
vodní plocha a tok s
vodopádem
øeka s mostem, pøívozem,
pøehradou a jezem
trasa vodní dopravy
vrstevnice po 10m
(u 1:50000)
osamìlá skála; osamìlý balvan

     v textech popsané
     významné místo; ménì
     významné

Èervené znaèky jsou
nìjak zajímavé pro turisty.
Nejèastìji to znamená -
pøístupné pro veøejnost.

Èerné znaèky jsou brány
jako �nevýznamné� nebo
nepøístupné pro veøejnost.

Znaèky v èerveném
krou�ku jsou popsány na
zadní stranì mapy.

Èervené tur. znaèky jsou
nejèastìji høebenovky, nebo
vìt�ího významu. Bývají
zpravidla nejdel�í.

V dal�ím poøadí smìrem
k men�ímu významu jsou
modré a zelené znaèky.

�luté bývají nejkrat�í,
místního významu.

Omlouvám se ètenáøùm
papírového vydání Vlèovníku za
zhor�enou èitelnost. Zájemci
o barevné provedení nech� mne
kontaktují na pblaha@cmi.cz.

Petr
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VANDR V BØEZNU

Gle�ka
Jednoho dne se kmen rozhodl, �e

by ka�doroèní tábor mohl být v jiné
èásti na�í vlasti. Po krátké dohodì
Bary navrhuje oblast nedaleko
Litomy�le, kde ji� v roce1992
kmenový tábor jednou stál. Tenkrát
se jednalo o Lubnou u Polièky. Nyní
byla vybrána oblast okolo vesnice
Budislav. Proto se v pátek schází na
Zvonaøce úvodní èást výpravy Pe�a,
Assem, Bára a Gle�ka. Úkol je najití
vhodného táboøi�tì.

Autobusem jedeme pøes Litomy�l
do Budislavi. Tam v místní hospùdce
èekáme v teple na dal�í vadrovníky.
Po první kávì pøijí�dí Martin
s Krisou, po polívce i Bary, Dana a
Medik. Celkem tedy 9 kouskù. Je
tma, zima a tak odcházíme hledat
flek na pøespání. Pøe�íváme první
noc v poklidu pod �irákem, pøikryti
celtami. Ráno klasika ranní píseò,
snídanì a díky Pe�ovu reaktoru
(benzínový vaøiè) i teplá káva nebo
èajík. Dopoledne vyplòujeme
hledáním vhodného táboøi�tì.
V okolí je jich plno, vìt�inou
nepou�itelné díky zákazu vstupu na
pozemek nových majitelù nebo
restituentù. V lep�ím pøípadì se
z nádherného táborového místa
stává po de�ti docela kvalitní ba�ina.

Sna�íme se komunikovat s místními
chataøi i tábornickým oddílem a
získávat co nejvíce informací o dané
oblasti. Po obìdì vyrá�íme smìr
skalní mìsto-Toulovcovy Ma�tale.
Procházíme celé bludi�tì skalních
chodeb. Máme radost, proto�e
v �irokém okolí jsme naprosto sami,
na rozdíl od sezóny kdy se to tu
hem�í turisty a skauty. O pùl
kilometru dál procházíme i jeskyòku
typu blbodíra. Ochladilo se, tak
chystáme pøístøe�ky na spaní. Poèasí
vydr�elo a probouzíme se do skoro
jarní nedìle. Po snídani, kdy
vyrá�íme smìr Proseè, se louèíme
s Martinem a Krisou. Ti jedou domù
stopem. My jdeme na autobus opìt
smìr Litomy�l a Brno.

Vandr se snad vydaøil: Dobrá
parta, pìkné poèasí i pøíroda. Po
celkovém uvá�ení jsme se dohodli, �e
leto�ní expedici Kmene Vlkù
ponecháme je�tì na kmenové louce
u Koøence.

Na pøí�tí rok jsme v�ak nachystaní
postavit tábor na jiném místì. To
v�ak zále�í na mnoha faktorech,
které ovlivòují chod Kmene po celý
rok . Snad to vyjde.

❑
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Hra Starých vlkù

Druhá èást
I. H/4 - Hod míèkem na terè - Hoï míèkem (napø. tenisovým,

softbalovým, kriketovým, ...) do svislého terèe 60 × 40 cm: (vìk, poèet
úspì�ných hodù z celkových pokusù, vzdálenost)

12 - 15 16-17 18 - 33 34 - 49 vìk
� - m � - m � - m � - m pohlaví
6 z 7 7 z 8 7 z 8 8 z 10 poèet úsp. pokusù
12   15 12  15 15  18 15  18 metrù

II. D/10 Heraldika - Øekni co je heraldika, a proka�, �e zná� její obecná
pravidla pøed skupinou osob a demonstruj své poznatky na konkrétním
pøíkladu. Navíc heraldicky popi� 5 erbù �lechtických rodù a 5 erbù mìst,
proka�, �e zná� jejich historii a pøedlo� jejich ilustrace.

III. C/1 - Fotografie kmenové èinnosti - Vystav pro veøejnost
10 fotografií formátu alespoò 24 × 30 cm, na nich� bude zachycena nìjaká
woodcrafterská èinnost.

IV. J/7 - Vaøení vody  - Uvaø sám v nezakrytém hrnci 1 litr vody
v nezakryté nádobì, k dispozici má� jen 1 neroz�típané poleno, sekyru, sirky,
nádobu. Èas se poèítá od chvíle, kdy zaène� �típat poleno do chvíle varu (celý
povrch bublá). Úkol: uveï vodu do varu za  10 min.

Tøetí èást
I. L/2 - Talíø - Nahoï a správnì roztoè talíø 10 × z 12-ti pokusù, alespoò

jednou s ním toè 90 sekund. Úkol proveï obìma rukama.

II. H/5 - Speleologie - Vysvìtli dvacet pojmù ze speleologie  týkajících se
krasových jevù a uka� je v terénu.

III. G/3 - Knihaøské práce - Vyrob album na fotografie v plátìných
deskách s nejménì 20-ti stranami a mo�ností pøidávat dal�í. Dále podlep
plátnem 2 mapy tak, aby je bylo mo�no skládat.

IV. J/2 - Peèení chleba - V pøírodì sám zadìlej a upeè kynutý chléb
(chleby) z 1 kg mouky, mù�e� pou�ívat kvásek èi dro�dí. Sám si poøiï
potøebné mno�ství vhodného døeva a po celou dobu se starej o oheò. Pou�ij:

a)  pec z jílu èi kamení (pec nemusí� stavìt sám)
b)  odrazovou pec (�reflektor�) èi s pomocí pánve
c)  v holandské peci nebo pod kotlíkem
Úkol: pro upeèení chleba pou�ij dvì ze tøí uvedených pecí.

❑
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