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Pøehled akcí do léta 2000

1. 4. jednodenní výprava stopování - vede Brèomil
14.-16. 4. výprava Svojanov
28. 4. - 1. 5. výprava Vinièné �umice + v pondìlí pì�ky do Brna
13. 5. dopoledne Linda - malování na sklo,

odpoledne horolezecká stìna Piff
26. - 28. 5. snìm LLM
9. - 11. 6. horolezecká výprava - vede Piff
23. - 25. 6. pøíprava táboøi�tì

Haló haló haló haló haló haló
haló haló

Vlèata prosí své star�í kolegy, aby
pro nì schraòovali krabièky od
zápalek a jiné malé krabièky do

rozmìru zhruba 10 x 10 x 10 cm.
Dále prosí o sbìr prázdných

plastových vajíèek z èokoládových
vajíèek Kinder, dále zbytky vosku na

svíèky na tábor .
Na krabièky a vajíèka bude pod

vlèecí nástìnkou v klubovnì
speciální krabice.

Dìkujeme, �e si na nás vzpomenete
døív, ne� prázdné krabièky a vajíèka

vyhodíte do sbìru.

DLOUHÁ CESTA
NOVÁ HRA VLÈAT

Psal se rok 1861, kdy� se zaèalo
proslýchat, �e se na území obývaném
kmenem Navajù na�lo zlato.
Navajové, usedlí zemìdìlci a
chovatelé koní, koz, ovcí a dobytka,
svou zemi tvrdì bránili. Výsledkem
bylo pak na podzim r. 1864 vyhnání
8.000 Navajù na tzv. Dlouhou cestu
za podmínek kruté vnitrozemské
zimy z kaòonu De Chelly do 300 mil
(asi 1000 km) vzdáleného Fort
Sumner, kde mìli být Indiáni
pøevychováni na moderní farmáøe.
Indiáni se v�ak pøevýchovì trpìlivì
bránili. Kdy� se koneènì ovìøilo, �e
v Arizonì �ádné zlato není, zaèalo
být vládì líto pozemkù, které
Indiánùm slíbila u Fort Sumner, a

pokraèování na dal�í stranì
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vystìhovala je zpìt do Arizony -
zèásti na jejich bývalé území, zèásti
do arizonské pou�tì. Do rezervace
v r. 1868 dorazilo z pùvodních 8.000
Indiánù jen 3.000 znièených
lidských trosek. Bìlo�i jim po
nìjakou dobu obèas poslali nìco
jídla, pár kusù ovcí, koz a dobytka,
ale brzy tato �pomoc� pøestala.
Dodávky jídla pro Indiány byly
cestou rozkradeny.

Indiáni pøi�li
o v�echno. Trvalo
jim nìkolik let, ne�
se nauèili �ít v pou-
�ti. Pozdìj�í náèelník
kmene vylíèil Dlou-
hou cestu, kterou
za�il jako malý
chlapec�

�Vzpomínám si na horeèné
pøípravy na Dlouhou cestu� Moje
matka tehdy na�tìstí neuvìøila
slibùm bìlochù, �e o nás bude
v�estrannì postaráno. Konì jsme
s sebou brát nesmìli, a tak matka
z tyèí malého letního tee-pee
vytvoøila vlek podobný tomu, jaký
jsme pou�ívali v létì pro konì, a
vymyslela na nìj zvlá�tní postroj,
tak�e jej mohl táhnout dospìlý
èlovìk. Udìlala takový vlek nejen pro
sebe a mého otce, nýbr� i pro oba
mé star�í sourozence. Sbalila také
v�echny kù�e, které kde na�la, vèetnì
v�ech kù�í z tee-pee a starých, skoro
znièených mokasínù. Vzala s sebou
v�echny své nejlep�í jehly a v�echny
zásoby �icího materiálu. Neza-
pomnìla ani na starý nù�� Náèel-
níkova �ena nad jejími mlèenlivými
pøípravami kroutila opovr�livì

hlavou. Kdy� v�ak matka zaèala
vymý�let zvlá�tní malý stan ze sedmi
tyèí, uvidìl ji pøitom náèelník a
pøikázal v�em �enám nachystat se na
cestu tak, jak to udìlala ona. Brzy se
ukázalo, �e to øadì na�ich lidí
zachránilo �ivot. Bìlo�i nás sice
nenechali umøít hlady, bylo jim v�ak
jedno, �e pøes den mokneme a v noci
se nemáme kde usu�it a kam schovat
pøed krutým mrazem. Matèin malý
stan byl na�í jedinou záchranou,
proto�e se bìhem noci aspoò trochu
vyhøál na�ím teplem - topit se v nìm
nedalo a stejnì nebylo èím. Starým
no�em jsem èasto kolem stanu veèer
kopal �lábek, aby do nìj netekla
zvenèí voda pøi prudkých noèních
de�tích. Pøi ka�dém zastavení matka
neúnavnì spravovala rozpadající se
staré mokasíny a na�e obleèení a
ka�dý kousíèek kù�e vyu�ila na
záplaty. �ila i potmì dlouho do noci,
kdy� u� v�ichni kolem usnuli
vysílením.

Ani kdy� jsme pøi�li po první
Dlouhé cestì na místo, neuvìøila
bìlochùm, �e u� nám na�e staré
hadry a stan na nic nebudou.
V�echno peèlivì schovala - a za rok
to opìt balila v�echno na stejnì
hroznou cestu zpìt.

Kdy� jsme koneènì,
na pokraji svých sil a
zcela zoufalí dorazili do
rezervace, bylo jaro.
Z na�í rodiny se této
chvíle nedo�ili ani mí
prarodièe, ani moje
malá sestøièka. Cestou zemøela
i matèina sestra a její mu��

Jako by nám chtìla v�echno
vynahradit, záøila v ten památný den
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pou�� tisícerými barvami, v�echno
kvetlo, v�ude se míhali ptáci a
rezervace vypadala jako to, co bìlo�i
nazývají rájem. V�ichni jsme vìdìli,
�e ta krása je více ne� pomíjivá. Staèí
pár dní palèivého �áru arizonského
slunce a v�echna ta marnotratná
zeleò se zmìní v trnitou, jednotvár-
nou �eï, v ní� �ít je trestem.

Moje krásná
matka, ze které zbyl
jen vyzáblý vrásèitý
bìlovlasý stín, se ani
neusmála, kdy� ostat-
ní jásali, �e jsme na
konci své Dlouhé
cesty. Kdy� pak otec,
který se mezitím stal

náèelníkem, usedl v pøítmí tee-pee,
oba s matkou chvíli mlèeli a pak si
otec ztì�ka povzdechl: �A jak dál��
Matka otci nikdy neradila. Jen
hledìla do ohnì a jednotvárným
hlasem líèila to, co v ohni vidìla.
Jestli tam opravdu nìco vidìla, to
dodnes nevím.

�Diné (navajské jméno kmene,
znamenající �praví lidé�) se tady
nauèí �ít. Rozdìlí se do men�ích
skupin. Zasypou koøeny rostlin,
o kterých vìdí, �e dají jedlé plody,
døevem a suchým listím, aby tak
rychle neuschly na slunci, aby aspoò
dozrály. Medicinman najde vodu,
vykopou studnu, nadìlají nádoby na
��ávu z kaktusù. Zjistí, které rostliny
jsou jedlé a které nikoliv. Zjistí, jaká
zvíøata tu �ijí. Budou se sna�it
nerozdìlávat nechránìný oheò, aby
suchá pou�� neshoøela. Nebudou
chodit nikam sami, jen po dvou nebo
po tøech, budou mít oèi a u�i v�ude -
�ijí tu chøestý�i, �korpióni a jedovatý

hmyz. Budou
zoufale �etøit
v�dy a v�ude a
v�ím, rad�i se
dvakrát roz-
myslí ne� udì-
lají jediný zby-
teèný krok.
Budou se sna�it
z pøídìlu od bìlochù udr�et na�ivu
ovce a kozy, které si budou hledat
potravu samy - a Diné od nich budou
mít kù�e a vlnu. Z té se dají tkát
látky, které lze prodat bìlochùm. Za
peníze koupí Diné no�e a motyky��
Matka se odmlèela. �Dlouhá cesta
je�tì zdaleka neskonèila� Ale z Diné
nikdo nikdy nièím prosebníky
neudìlá�� Matce se zlomil hlas�

Navajové to zvládli pøesnì tak,
jak to autorova matka vylíèila.
S hou�evnatostí, sebezapøením a
nekoneènou trpìlivostí vybudovali
na pou�ti a z nièeho za 130 let stát
dnes zvaný Navajoland, o kterém se
dnes mluví jako o 51. státì USA - stát
s 200.000 obyvateli, kteøí se
pova�ují za Indiány kmene Navajo,
s vlastním parlamentem, zákono-
dárstvím, vlastními �kolami. Nic
nebylo snaz�í ne� propadnout
sebelítosti a zùstat drobnými zemì-
dìlci, alkoholiky a chudáky,
závislými na pøídìlech od Úøadu pro
indiánské zále�itosti. Dnes stojí
v Navajoland mj. i továrna na
výrobu mikroelektronických prvkù,
kterými se bì�nì vybavují i kos-
mické lodi, kde pracují takøka
výhradnì Navajové. Ale od roku
1868 ke dne�ku vedla velmi dlouhá
cesta� Vydejme se na ni s nimi�
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Po svém pøíchodu do rezervace museli Navajové ze v�eho
nejdøív získat základní �ivotní potøeby - vodu, potravu, odìv,
obuv, základní nástroje - no�e a luky a �ípy a støechu nad hlavou.
Dlouho vytrvale hloubili studny, budovali zavla�ovací systémy,
studovali v�echny rostliny, které na�li v pou�ti, zda je lze nìjak
vyu�ít. Sledovali místní �ivoèichy a uèili se od nich, jak pøe�ít v

denním �áru a v noèním chladu. Za cenu zoufalých obìtí zachovali v�echna
zvíøata, která dostali od bìlochù v rámci poèáteèních pøídìlù, a ta se pak stala
základem nových stád. Z vlny ovcí Indiánky tkaly nádherné koberce, které
zaèali Indiáni prodávat� Ale to u� jsme zase pøíli� daleko. Spolu s Navaji
stojíme na okraji pou�tì. Ná� dosavadní zpùsob bodování pou�ijeme
v upravené podobì - v�dy� ka�dý den, který Indiáni pøe�ili, byl bod v jejich
prospìch. Proto�e v�ak za body by si Indiáni nic nekoupili, pøejdeme i my na
�dolary�, v na�í høe ARIZONSKÉ DOLARY, které budeme zkracovat �AD�. Za
co lze dolary získat:

schùzka - úèast 2 AD
- pøíspìvek k programu (hra, apod.) 1-2 AD
- pøíspìvek do Vlèovníku 1-2 AD

1denní akce - úèast 5 AD
- výhra ve høe od poèátku deklarované jako hra o body
  1 AD

2denní akce - úèast 8 AD
- splnìní èinu 15 AD

3denní akce - úèast 10 AD
- mimoøádné zásluhy dle situace

A co si za arizonské dolary lze koupit? To se dozvíte na výpravì do
Orlických hor 18. - 19. 3. 2000 jako pøekvapení.

❑

Víte, o èem je øeè, kdy� usly�íte výrazy jako �snìhová vloèka� nebo
�jinovatka�? Jistì, mnozí z Vás ihned pomyslí na prozaickou meteorologii. Je
v tom v�ak nìco víc� Je to oznaèení pro barevné varianty jednoho
z nejkrásnìj�ích �ivoèichù této zemì. A víte, co znamená jméno amerického
mìsta Chicago a z jakého indiánského jazyka tento výraz pochází? Víte, proè se
Èernono�cùm øíká tak, jak se jim øíká? Odpovìdi na v�echny tyto otázky pøinese
pokraèování pøehledu indiánských kmenù v pøí�tím èísle Vlèovníku. Jako
chu�ovku pøedesíláme mapu Spojených státù se jmény jednotlivých státù. To
abychom vìdìli, kde le�í Nebraska, Utah nebo Ontario, o kterých se zpívá
v trampských písnièkách�



- 5 -

V nedìli 27. 2. jsme se se�ly pøed
stadionem na Lesné s Pe�ou,
Zvíøátkem a Drápkem. Zvíøátko a
Drápek musely pøedtím zajet za
Starým Vlkem, aby jim dal potvrzení
o zaplacení dráhy. Ne� se vrátily,
nevydr�eli jsme èekání a �li jsme do
vody. Kdy� se objevili v doprovodu
nìkolika dospìlých kluci ze ZS
s pukem, zaèali jsme zkou�et
potápìní pro puk. Bohu�el v�ak puk
po hození do vody vesele klouzal po
�ikmém dnì a� do hloubky 3,40 m.

Nakonec se Silvì podaøilo zvládnout
po�adavky èinu pomocí Martina,
který se v�dycky potopil a puk
zapøel od�típnutou stranou do spáry
na dnì, tak�e neklouzal. Dva èiny -
potápìní a plavání - si udìlal i Pe�a.
Díky tomu, �e jsme spojili svou
dráhu s dráhou potápìèù, mìli jsme
dostateènì velký prostor k tomu,
abychom se vyblbli a zaskákali si jak
z blokù, tak z okrajù. Akce se
povedla a stálo by za to ji nìkdy
zopakovat.

❑

Kdy� se Vlci nechají plavat

Silva

GOBELÍNOVÉ DRHÁNÍ

Dá�a P.

Na minulé schùzce jsme se pustili
do gobelínového drhání. Pøesto�e je
to pomìrnì jednoduchý postup,
zorientujeme se rychleji, kdy� si
základní uzlík nakreslíme.

Metodou gobelínového drhání se
ve støedovìku, zejména ve
�panì�elsku dìlaly gobelíny o plo�e
nìkolika ètvereèních metrù. Pozdìji
v�ak byl tento postup pro svou
nároènost témìø zapomenut a
gobelíny se jen vy�ívaly. Postup je
vhodný napø. k vyrobení èelenky,
pásku, obalu na knihu, popruhu na
kytaru apod. Vytrvalej�í povahy v�ak
doká�ou tímto zpùsobem udìlat
i kabelu.

Gobelínové drhání neboli drhání
s pevnou osnovou se li�í od bì�ného
drhání tím, �e osnova zùstává
osnovou a nepou�ívá se k vytváøení

uzlíkù. Slou�í jen jako osnova pro
vlnu, kterou jednotlivá vlákna
osnovy ovíjíme. Osnovu si napneme
úplnì stejnì jako u drhání. Vlákna
pou�itá na osnovu mají být nejménì
o 30 cm del�í ne� dvojnásobek délky
hotového díla a bude jich polovièní
poèet, nebo� ka�dé se pøelo�í napùl.
Jako osnova se nejlépe pou�ijí
èalounické nebo jiné provázky
s hladkým povrchem, pokud mo�no
alespoò stejnì silné jako pou�itá vlna
nebo silnìj�í, pou�íváme-li tenkou
vlnu. Provázky osnovy se upevní buï
na vodicí provázek nebo tøeba na
pøezku budoucího pásku, ucho
budoucí kabely nebo na lemovku
budoucího díla, a to ji� známou li�èí
smyèkou. Dbáme jen na to, aby byly
li�èí smyèky stejnì orientované nebo

pokraèování na dal�í stranì
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aby se pøední a zadní smyèky
pravidelnì støídaly, nebo� zaèátek
osnovy bude jediná èást osnovy,

která bude z osnovy vidìt
(nezapracujeme-li ji nakonec do
lemu).

Vlnu úteku je dobré pøivázat na
vodicí provázek nebo pøezku atd. na
té stranì, odkud útek zaèínáme.

Uzlík se v�dy øídí základním
heslem: �spodem, prostrèit smyèkou,
protáhnout po smìru; prostrèit
smyèkou, protáhnout po smìru.�
Uzlík tedy vzniká dvojím obtoèením
kolem provázku osnovy. První
obtoèení se nazývá �oèko�, druhé
pak �zámek�. Po ka�dém obtoèení
vlnu utáhneme tak, �e provázek
osnovy dr�íme napnutý a kolem nìj
stahujeme vlnu smìrem nahoru.
Levopravý uzlík (obr.) lze snadno
pøevést na pravolevý pomocí zrcadla,
které postavíme kolmo k papíru
vedle obrázku.

Celý uzlík bez ohledu na smìr se
na líci jeví jako dvì èárky vlnou pøes
provázek osnovy. Rozmìry hotového
uzlíku jsou tedy zpravidla na délku
vìt�í ne� na �íøku. Tento pomìr
regulujeme tlou��kou provázku
osnovy. Na silné osnovì lze vytváøet
ètvercové uzlíky, v minulosti se v�ak
pou�ívala taková osnova, aby délka
(vý�ka) uzlíku k jeho �íøce byla
zhruba v pomìru 3:2. Na rozdíl od
køí�kového vy�ívání, kde jsou køí�ky
na ètvercové plo�e, se gobelínové
drhání pou�ívalo zejména pro
dynamické obrazy, kde se díky
pomìru 3:2 dosahovalo opticky vìt�í
dynamiky, ne� jaké by bylo mo�né
dosáhnout køí�kovým vy�íváním
nebo tkaním�

Støídání barev se provádí
pomìrnì snadno tak, �e nepou�ité
barvy vedeme za osnovou a� do míst,
kde jsou zapotøebí. Pøitom je v�ak
tøeba dát pozor na krabatìní
povrchu pøíli�ným stahováním
výsledného gobelínu.

Nevýhodou gobelínového drhání
je nejen to, �e zpìtnì lze chybu
opravit jen tì�ko, ale i obtí�né párání
v pøípadì, �e chceme chybu napravit
vypáráním. Asi nejsnaz�ím zpùsobem
je pracovat dál a z chybného úseku
pak opatrnì vystøihnout vlnu
nù�tièkami, vypárat 2-3 uzlíky
zpìtnì a dopøedu, navázat novou
vlnu, dodìlat vypárané uzlíky novou
vlnou pomocí tupé kobercové jehly
a navázat na pokraèování.

❑
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F. A. Elstner, Vázání uzlù

Piff
Pøiznám se, �e mne tato kní�eèka

svým zpùsobem pøekvapila. Pan
Elstner toti� obvykle ve svých
kní�kách podá spousty dobrých rad
a námìtù k tomu, co by èlovìk ve
volném èase mohl dìlat, ale skoro
nikdy nedá pøesný popis nebo návod
k výrobì èi pou�ití nìèeho. Naèrtne
a dost. Nutí pou�ívat vlastní hlavu,
hledat, ptát se a zkou�et. Ve Vázání
uzlù je tomu tro�ku jinak. Je tady
spousta velice pøesných návodù.
Pøece jen to ale má tro�ku háèek.
Kní�ka je vlastnì uèebnice vázání
uzlù. To znamená, �e ten, kdo hledá
rychlou odpovìï na otázku jak
pøivázat nìco k nìèemu, nebo jak
tadyhle to cosi a co s tím, bude asi
zklamaný.

V knize je pomìrnì peèlivì
popsáno okolo sto padesáti vazeb
(uzlù podstatnì ménì) rozdìlených
do skupin podobným zpùsobem,
jako v jiných uzlaøských knihách
(pevná oka, kluzná oka, spojky,
zkratky, turbany, pletence, splétání)
a v úvodu je i pár slov o tom, jak
vypadají a z èeho jsou vyrobeny
provazy. Cílem ale není nauèit
ètenáøe v�echny uzly v knize
obsa�ené, ani podat vyèerpávající
pøehled v�ech mo�ných a
nemo�ných uzlù na svìtì

pou�ívaných v rùzných specielních
odvìtvích lidské èinnosti. Cílem je
nauèit se o uzlech pøemý�let, nauèit
se odhadnout z podoby uta�eného
uzlu, jak jej co nejjednodu��ím
zpùsobem uvázat a nauèit se vázat
pár uzlù z pamìti stejnì spolehlivì,
jako si ka�dé ráno zavazujeme
tkanièky od bot. O tom jak na to, se
autor pomìrnì ob�írnì rozepisuje u�
v úvodu.

Zklamáni budou asi v�ichni, kdo
se budou sna�it v knize najít
napøíklad pøehled horolezeckých
nebo lodnických uzlù nebo nìco
podobného. Nenajdou to. Od toho
jsou specializované pøíruèky
pøíslu�ných odvìtví. Naopak
potì�eni budou ti, kteøí vezmou do
ruky uzlovaèku (pøípadnì ne jednu,
ale nìkolik rùzných provazù rùznì
silných a z rùzných materiálù a
k tomu tøeba je�tì �átek), budou
knihu èíst postupnì od zaèátku do
konce, budou pøemý�let a budou si
dle popisù a obrázkù, které najdou,
s tou uzlovaèkou hrát. Sem tam se
mù�ou i nìco nauèit vázat zpamìti a
poslepu.

Doporuèuji v�em hraèièkùm a
nedoporuèuji sbìratelùm kuriozit,
obskurností a encyklopedických
znalostí.

ATOS, Praha 1991, edice Touha, náklad neuveden, 111 stran, cena cca 20,-
Kè, k dostání ve výprodejích knih, napøíklad v bývalé hospodì U formana na
Èeské.

❑
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