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O tom jak jsme plnili èiny
s otisky listù se mùžete doèíst na
stranì 10.

Pojedete na IV. Woodcrafterský
ples do Prahy? Ubytování zajištìno.
Podrobnosti str. 10, popø. další
informace u Petra.

Bizoní Vítr - koneènì další èíslo.
Kdo jej má objednán, mùže si jej
vyzvednout v klubovnì. (Pøi odbìru
to prosím oznamte Vlkovi a• je
pøehled). Ti kdo jej touží odebírat,
nech• se pøihlásí nìkomu
z náèelnictva.

Na zadní stranì aktualizovaný
seznam kontaktù. O stránku døíve
se pøedstavuje náèelnictvo.

Ahoj Peto!
Posilam ti clanek do Vlcovniku,jak jsi chtel.

KOLPINGHEIM Wien-Zentral Kolping, jak nazyvaji studenti
EMS(Europäiche Mittel Schule)internat, ktery jim poskytuje ubytovani
a stravu, neni v klidu snad ani v noci. Nas pobyt zde financuje projekt
Fahre. Tento projekt zastupuje studenty z ruznych zemi v zahranici.
Kazdy student si priplaci mesicne 1000 silinku (to je asi 2500Kc). Zije
se tu celkem dobre a legrace tu taky nechybi (az na chvile uceni je tu
porat). Mame moznost vychazek po Widni, plavani, posilovny a
diskotek. Uvidime za rok co bych vam napsala, kdybych znala
budoucnost...

Silva Petrova,Cerveno-cerni kmen VlkuCerveno-cerni kmen VlkuCerveno-cerni kmen VlkuCerveno-cerni kmen VlkuCerveno-cerni kmen Vlku
P.S.:Kazdopadne doporucuju!!!!!!!!!P.S.:Kazdopadne doporucuju!!!!!!!!!P.S.:Kazdopadne doporucuju!!!!!!!!!P.S.:Kazdopadne doporucuju!!!!!!!!!P.S.:Kazdopadne doporucuju!!!!!!!!!



- 2 -

Hra Starých Vlkù

Myslím, že vám nemusím pøedstavovat hru složenou z 24 úkolù a
závìreèné hry o poklad.

Vítìzem té minulé se stal Martin Višèor (JH) a dodnes s sebou na výpravu
vozí výbornou indiánskou deku „Hudson Bay“.

Staøí Vlci letos pøipravili odmìnu pro nejlepší dva hráèe v každé ze ètyø
kategorií (chlapci a dívky do 15 let a muži a ženy nad 15 let).

K soutìži se mùže pøipojit kdokoliv a to i v jejím prùbìhu! První èást
složená z 28 úkolù, z nichž je nutno alespoò 20 splnit, bude ukonèena
10. 5. 2000.

Druhá èást je urèena pro ty hráèe, kteøí úspìšnì splní alespoò 20 úkolù
z první èásti.

I ménì š•astní hráèi však nemusí zoufat! Každý splnìný úkol znamená zisk
Orlího pera podle Svitku bøezové kùry.

Pøi výroèním snìmu kmene Vlkù v sobotu 29. èervence 2000 budou
hráèùm pøiznána Orlí pera za èiny, které vykonali pøi høe a udìleny pøípadnì
i tituly lesní moudrosti. Zároveò budou i tìm nejlepším pøedány odmìny a
dary Starých Vlkù.

A oè vlastnì hrajeme? Mimo dek „Hudson Bay“ je pøipravena i spousta
užiteèných drobností jako jsou knížky, traperské nože, brašna, køesadlo.

Pøeji vám spoustu zábavy a úspìchù pøi høe Starých Vlkù.
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A je tady první list úkolù

Pokud se vám bude zdát plnìní úkolù složité nebo nejasné, požádejte
o radu Vlka, jemuž hlaste úspìšné splnìní každého èinu této hry.

II. L/6 Otisky listù
Udìlej sadu otiskù (modrotiskové, kouøové, barvou atd.) listù
z nejménì 20 druhù døevin (stromù nebo keøù). Oznaè je a doplò
ilustrací celkového vzhledu stromu.
Drobná rada: Vzhled a úprava jednotlivých papírù je tvojí vìcí.
Inspirovat by tì mohly však otisky, které už jsem vyrobil. Pracuj na
jednotlivé papíry, ne na stránky v deníku èi sešitì. Vyhneš se spoustì
nemilých pøekvapení s poskakující vodou. Otisky pøines
k nahlédnutí Vlkovi!

I. G/1 Pøemet stranou
Udìlej správnì hvìzdu (do leva nebo doprava)
Pøipomínka: Správnì zacvièená hvìzda je o napnutých pažích a
nohou. Stopy rukou a nohou musí být v rovné øadì za sebou. Mìl bys
mít svìdka jež ti dosvìdèí splnìní tohot úkolu podle pravidel.

III. G/1 Vazba zápisníku
Svaž zápisník (památník, deník) s nejménì 48 stranami (formát A6
nebo vìtší) do pevných plátìných desek zdobených malováním apod.
Drobná rada: Návod na výrobu deníku najdeš ve Vlèovníku nebo
Obèasníku. Osobní radu a návod hledej u Vlka. Rád ti poradí a
pøedvede správné postupy. Na schùzkách v úterý a ve ètvrtek si na vás
urèitì najde èas.

IV. E/7 Ptaèí krmítka
 správné postupy. Na schùzkách v úterý a ve ètvrtek si na vás urèitì
najde èas.

IV. E/7 Ptaèí krmítka
Vyrob sám tøi druhy závìsných krmítek. Celkem 10 funkèních kusù
(krmítek s otvory, kokosová skoøápka, šòùrky suchých plodù …) a
zavìs je tak, aby je navštìvovali ptáci. Zdùvodni umístìní a použité
krmivo.
Drobná rada: Datum a místo zavìšení krmítek si zaznamenej do
deníku (tøeba do toho, který sis vyrobil v rámci této hry)
Mimochodem nezapomeò svým opeøeným bratøíèkùm sem tam nìco
pøisypat.
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Svaž zápisník o padesáti stranách

III. F/18

Pøiprav si papír pro budoucí deník, poskládej jej (nejvíce 3 listy) do bloku
(øádnì uhladit).

Sešij jednotlivé bloky jehlou viz obrázek èíslo 1. Šev vždy ukonèi
knihaøským uzlem (obr. è.3) Svázané složky ulož na sebe klepáním urovnej
høbetní èást.

Tužkou si vyznaè místa spoleèných švù a šídlem proveï dìrování vazeb
2mm od høbetu. Dbej na to , aby spoleèné šití šlo pøes švy svazku (obr. è.4)

Svazky pøišívej od spodu nahoru za každým svazkem udìlej knihaøský uzel
a pokraèuj v šití. Svazky k sobì dobøe stahuj. Poté k bloku pøilepíme
pøedsádku z tužšího papíru.

Na pevné jemné plátno naneseme lep. A plátno pøilepíme na sešitý blok.
Nezapomeò na høbet vazby. Musí být mírnì vypouklý. Blok zatížíte a necháte
øádnì zaschnout. Celé dílo pak vlepíte do tvrdých desek potažených kùží
nebo plátnem.

Jako lep používejte plakátovací lepidlo èi tiskaøský lep. Každé lepení
nechávejte øádnì zaschnout (nìkolik hodin).

Nezapomeòte, že desky musí být trojdílné, jinak znièí vazbu.
Na hotovém díle nakonec žiletkou nebo pracovním nožem zarovnej okraje

listù.
Apropó. Blok a deky se k sobì lepí za desky a pøedsádku, ne na høbet!

Popsaný zpùsob je jeden z nejstarších. Lepších výsledkù dosáhnete
s pomocí knihaøského vazadla, ale to už je pro ty pokroèilé.
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Origami I.

Petr
Na této stránce se budeme postupnì seznamovat se starým japonským

umìním skládání z papíru – Origami. Mým poradcem bude František
Grebeníèek. Od nìho budu èerpat i vìtšinu návodù. Seriálek vyvrcholí
soutìží o nejpìknìjší skládanku! Takže zaèínáme.

Origami je staré japonské umìní skládání papíru. Jeho poèátky spadají až
do 9. století našeho letopoètu. Skládanky se pùvodnì vìšely pro štìstí
k malým dárkùm. V prùbìhu staletí se origami vyvinulo ve zvláštní formu
umìní s mnoha možnostmi vytváøení i použití a bylo pøevzato i v dalších
kulturních okruzích. Dodnes má vìtšina skládaných tvarù svùj vzor ve svìtì
zvíøat a rostlin.

Pùvod slova „origami“
„Origami“ je japonské slovo, které znamená doslova „skládat“ (oru) „papír“

(kami). Skládání z papíru je rozšíøené po celém svìtì. Je zajímavé sledovat,
jak se v jednotlivých zemích dívají na jeho historii. V Americe a Anglii se
bìžnì slovo „origami“ používá, pøedpokládá se, že skládání pøišlo z Japonska.
Ve Španìlsku ale slovo origami zná málokdo. Španìlé užívají výraz
papiroflexia a domnívají se, že skládání vzniklo v Evropì nezávisle na
Japoncích.

Vìtšina tradièních skládanek vychází ze ètverce. V Japonsku je prý
nejbìžnìjší formát 17 x 17 cm pro normální lidi a 6 x 6 pro miniaturisty. My
budeme samozøejmì používat ètverec 21 x 21 cm, který se dá snadno
zhotovit z A4. To jsou tzv. centimetrové formáty. Ovšem nadšenci obèas
skládají z papírù mnohem vìtších - z tzv. metrových formátù. Nejsem si jistý,
ale myslím, že rekord je nìco kolem 30 metrù.

Jako vždy a všude, existuje i u skládanek spousta výjimek. Nejbìžnìjší
výjimkou je klasický formát A4 nebo jeho pøibližný americký ekvivalent
Letter. V Americe je oblíbený formát dolarové bankovky. Pokud skládanka
používá ještì jiný nestandardní formát, diagram vìtšinou obsahuje postup,
jak jej získat ze standardního formátu. Našel jsem napøíklad návod jak udìlat
pravidelný šestiúhelník ze ètverce (každý správný origamista má odpor
k úhlomìrùm a vùbec všem pravítkám). Ze šestiúhelníka si mùžete složit
tøeba snìhovou vloèku.
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Pro urèité skupiny skládaèek je typické, že zaèínají stejnou posloupností
krokù. Mají prostì stejný základ. Mnoho autorù, ostøílených origamistù, se
kreslením takových základù nezdržuje a jednoduše pøedpokládá jejich
znalost. Zaèáteèníka mùže tato potíž zaskoèit. Snad se proto bude hodit malý
pøehled základních tvarù, které znám.

Složený ètverec (preliminary fold). Ze složeného ètverce vycházejí další dva
základní diagramy:
Ptaèí základ (bird base, basic crane fold). Z ptaèího základu vychází jedna
tradièní japonská skládanka - jeøáb.
Žabí základ (frog base).
Základ vodní bomby (water bomb base), který je u nás znám spíše jako
základ na vlaštovku. Vodní bomba je vlastnì uzavøená krabièka (nebo
balónek - podle fantazie), kterou lze naplnit vodou a potom pustit z velké
výšky ... nìkomu za krk tøeba.
Rybí základ (fish base). Z rybího základu si mùžete složit jednodu-chou
rybu.
Základ na koníka (multiform). Mùžete z nìj složit nejenom koníka, ale také
pìknou hvìzdu.
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Co pøines podzim

Brèomil

porouchanou konstrukci, ale pøece
jen. Holt Piff je prostì jednièka.
Okamžitì mu udìlujeme ohodnocení
draka co nejlépe letìl. Helèa zase
získává titul nejhezèí drak.
V jemném mrholení s chumlem
zprohýbaných, pøelámaných tyèek a
papírem se vracíme domù na obìd.

Pøišel podzim. Stromy se odívají
do pestrobarevného hávu, zemi
utápí záplavy listí a plaètivá mraèna
se støídají s babím létem. Studený
vítr se prohání krajinou a stává se
zdatným pomocníkem tìch, co si
usmysleli pouštìt draky. Tohoto
roku jsme se o to pokusili i my. Na
tøech vlèích schùzkách jsme si
zdobili draky, namalovali je a
v sobotu s nimi vyrazili na Bílou
horu. Poèasí nám moc nepøeje.
Z rána zapršelo a tak je vše mokré.
Navíc vítr na nás zapomnìl a lítal si
v nìjaké tramtárii, takže jsme se
museli spolehnout na slabý vánek.
Jakoby naschvál nemìl sílu naše
draky zvednout, ale pøihnat déš•, to
mu šlo. Abychom mìli lepší kontakt
se vzduchem, vylezli jsme si na
vysoký betonový pomník. Nic, jen
pøi jednom rozbìhu jsem mìl málem
horší kontakt se zemí. Postupem
èasu se pouštìní drakù zmìnilo
v rozbíjení drakù. Nejprve jsme
zlomili dvoumetrovýho, pak
Patrièininýho a nakonec i Piffova.
Hanka se chvíli dívala smutnì na
trosky draka, pak ho vzala a z ruky,
bez jakéhokoliv rozbìhu jej sama
pustila do vzduchu. A on letìl.
Sice ne moc dobøe, nebo• mìl
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Za stromy do podzimní pøírody

16.10.99
Martin V.

Sešli jsme se o pùl deváté v naší klubovnì v poètu 8 (a co vy
ostatní, kde jste byli?) a vyrazili jsme autobusem na koneènou
na Lesné. Sluníèko svítilo, mouchy štípaly, ale pøesto byla
trochu zima. Hned jsme se vrhli na nejbližší stromy a oškubali
z nich listí. Putovali lesem cestou necestou, obèas si na rozcestí
hodili pìtikorunou kam pùjdeme dál. Najednou nás zastavili
nìjací cyklisté, jestli nevíme kam vede cesta po které jdeme.
Opravdu jsme nevìdìli a oni nám nechtìli vìøit. Nakonec jsme
se probloudili k Zamilovanému hájku a roštím kolem dálnice

došli až do KrPole na nádraží. Sedmièka nás zavezla až ke klubovnì, kde už
byl Vlk a ukázal nám jak dìlat správnì otisky. Zamazali jsme celou klubovnu,
ale listy se povedly. Výlet jsme zakonèili výborným obìdem. Dáša Petrová
nám pøinesla super kuøe.

Výpravy v tomto školním roce

12.-14.11.1999 – výprava, vede Brèomil

20.11.1999 – bude v Praze „Setkání hospodáøù, náèelníkù a zájemcù o...
Veèer bude IV. Woodcrafterský ples. Odjezd z Brna bude v pátek,
návrat v nedìli. Spaní je zajištìno v klubovnì jednoho z kmenù LLM.
(Díky Wièanhpi.) pozn. pouze pro starší

Prosinec – termín bude ještì upøesnìn, organizuje Vlk

Leden – tradièní zimní táboøení na Koøenci, o jeho chod se postará
    Martin Kubín

Únor – pøekvapení od Baryho

Bøezen – zde se o výpravu postarám já (Petr)

Duben – teplejší dny uvítáme s Danou

Stále platí termíny ,že o druhém víkendu v mìsíci je kmenová výprava.
Výjimku tvoøí období Vánoc apod. Ve výše uvedeném seznamu jsou
uvedeny jen vícedenní akce. Jednodenní najdete na nástìnce v klubovnì,
dozvíte se je na schùzce, popøípadì doètete ve Vlèovníku.

Petr
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Náèelnictvo

Jmenuji se Brèomil a jsem
náèelníkem kmene. starám se
o kontakt s lidmi z LLM,
zúèastòuji se porad a sezení,
která ve svých dùsledcích
nakonec postihují vás a jsem
v podstatì taková sbìrna
informací a vyhodnocovací
centrum. Musím být u všeho,
o všem vìdìt a každému
pomoct. Proto byste se mìli na
mne obracet teprve až tehdy,
když vám selžou šerifové rodù,
nebo hejtmani. Ale nechoïte
za mnou s každou prkotinou.

Jsem Ohnivec kmene. Poradím a
dle okolností pomùžu s èímkoli od
plnìní èinù po ovlivnìní poèasí.
Urèitì vám poradím na koho se
obrátit z náèelnictva.

Starý Vlk

Zvolili jste mne písmákem. Mým
úkolem je zaznamenávat dìní
v kmeni. Nejviditelnìjší pro vás je
Vlèovník. Uvítám jakékoliv pøíspìvky
a• textové èi grafické. Zároveò
udržuji kontakt s LLM. Stížnosti se
zasíláním Totemové desky budou asi
nejèastìji padat na mou hlavu. Pokud
se budete chtít zkontaktovat s jiným
kmenem èi Stráží LLM, mohu
pomoci.

Petr

Jsem hospodáø kmene Vlkù.
Snažím se starat o technické a
finanèní zázemí kmene. Veškeré
rady, informace, novinky, problémy
a návrhy smìøujte na mou osobu a já
je vyøeším hned jak budu chtít!

Gleška



Telefonní seznam kmene Vlkù

Jara Suský - Starý Vlk JH 05/74 92 02 ohnivec
Tomáš Novotný - Pípì JH 05/75 63 91
Tomáš Mrkos - Totogleška JH 0603/368 741 hospodáø
Martin Kubín JH 05/74 43 85

Bára Podhajská JH 05/4521 9537
Petr Bláha stráž 05/48 53 13 68 písmák

mobil: 0603/741 723
e-mail: pblaha@cmi.cz

Lucie Bugárová - Zvíøátko ÈÈ 05/4522 6282 výchova dìtí
Jan Rudý JH viz Hraèka
Tomáš Pøichystal - Brèomil ÈÈ 05/4421 5953 náèelník
Dana Jakubcová O 05/74 61 73

Kamila Olešovská - Nancy O 05/77 50 27, 0604/802 173
Karolína Vašourková - Kari O 05/4124 0692
David Urbánek - Bary SG 05/4221 4581
František Popelka - Frenk SG 0626/428 963

rodina Sadílkù - Borùvka JH 0626/428 964
- Maješka O 05/4722 0963 (intr.)
- Sluníèko JH
- Fred SG

Vláïa Vystrèil - Medvìd B 0626/428 420
Vláïa + Pavel Vystrèilovi B výchova dìtí
Pavel Sláma SG 0626/428 026
Iva Soušková - Ivawin JH 05/4122 5932

Eva Sedláková 0626/423 654
Martin Višèor JH 05/4423 0945 výchova dìtí
Katka Trnková - Hraèka 05/79 34 77
Michal Janík - Mižu 05/74 28 17

Dáša Vošmerová 05/4722 1952
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