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HRA STARÝCH VLKÙ

V dubnu se dvakrát se�la skupina Starých
vlkù a zajímala se o dìní ve Høe starých Vlkù.

Potì�il je zájem vìt�ího poètu úèastníkù
hry. Ménì radostné bylo zji�tìní, �e se
nikomu nepodaøí splnit podmínky první èásti
hry ( tj. 20 vykonaných èinù do 10.V.2000).

Star�í se proto dohodli na zmìnì pravidel.
Deku �HUDSON BAY� získá ten, kdo do
4. srpna splní nejvíce úkolù z této hry.
Druhé, tøetí a ètvrté poøadí bude odmìnìno
rovnì�, ov�em u� ne dekou, ale dárkem
jiným. Vyhlá�ení výsledkù a pøedání odmìn
probìhne 4. srpna 2000 na snìmu kmene
Vlkù.

Asi Vás teï zajímá, jak si stojíte. Starovlci je�tì k pravidlùm podotkli, �e
Starý Vlk jako jeden z organizátorù nemù�e získat �ádnou cenu z této hry.

A tady je poøadí :
11 èinù.........Starý Vlk ( JH ), Mi�u ( LM )
10 èinù.........Brèomil ( ÈÈ )
9 èinù...........Silva ( ÈÈ )
8 èinù...........Martin T. ( LM )
7 èinù...........Katka ( ÈÈ )
5 èinù...........Terka ( ÈÈ ), Radek ( LM )
4 èiny...........Helèa ( ÈÈ )
3 èiny...........Kuba V., Bìtka S., Honza R. ( JH ),

Michal B. ( LM ), Anièka ( LM ), Endy
1-2 èiny........Patrika ( NZ ), Iva P. ( LM ), Michal D. ( LM ),

Hraèka ( LM ), Petr B. ( strá� ), Jo�ka �. ( LM ),
Slon, Nikola, Jura R ( v�ichni LM ), Michal S.,
Zuzka S., Jana �. ( v�ichni Vlci ), Zvíøátko ( ÈÈ )
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�ESTÝ LIST ÚKOLÙ

I. I/7 Slaòování
Slaòuj 20m kolmou stìnu s pøevisem.

II. K/3 Herbáø plevele
Urèi v pøírodì 20 druhù bylin, které se vyskytují na zahradách, v polích a

     v sadech. Zaznamenej si lokalitu, èetnost v prùbìhu vegetaèního období.

III. D/2 Národní písnì
Zazpívej skupinì osob sólovì a zpamìti 20 èeských nebo moravských

     písní.

IV. J/5 Vaøení bez nádob
Sám uvaø bez hrncù nebo jiných nádob èi alobalu stravitelné jídlo slo�ené

     z masa, zeleniny a pøílohy (brambory, placky).

Náhradní úkol

I. U/2 Støelba ze vzduchovky
Støílej s oporou ze vzdálenosti 7 m : 10 ran vle�e, 10 ran vkleèe nebo vsedì

    a 10 ran vestoje na 30 krabièek od sirek postavených na trámu tak, abys
      jich srazil nejménì 20.

III. E/4 U�ij Capote

Z dek, v�eobecnì nazývaných �Hudson´s Bay Blankets�, vyrábìli moøe-
plavci, trapeøi a indiáni mnoho u�iteèných souèástí odìvù èi rùzných vakù,
rukavic, pouzder na pu�ky atd.

Je mnoho rozmanitých druhù a støihù kabátkù (capote), kapucí k nim
i mnoho zpùsobù zdobení. Kabáty �ité z dek nejprve vyu�ívali lovci ko�e�in
�trapeøi�, kteøí pracovali pro Hudson´s Bay Company. Od nich je získávali
kanad�tí indiáni a pozdìji i Èernono�ci, �o�oni, Vrány a Hidatsové. Napøíklad
Lakotové ve star�ích dobách pou�ívali na kabáty deky s kostkovaným vzorem.

Více druhù støihu capote  najdete ve Vlèovníku è. 31/1995. Já v�ak uvádím
nejbì�nìj�í a nejpraktiètìj�í støih capote �OLD TAYLOR�. Tìsná kapuce jej
èinila výhodným pro severní oblasti, velmi roz�íøený byl v dobì dobývání
západu.
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Je�tì poznámka k barvám. Indiáni dávali pøednost bílé barvì pøed
èervenou a modrou. Byly levnìj�í a pùsobící pøirozenìji v zasnì�ené krajinì.
Barva èervená èi zelená byly nejvíce �ádány indiány Virginie a Nové Anglie.

Postup:
Na u�ití jednoho capote potøebujete 1-2 nemocnièní deky (lze sehnat

u Starého Vlka ).
Jednotlivé díly dle obrázku si nejprve nastøihnìte a u�ijte z balícího

papíru. Upravte míry a teprve potom pøeneste nákres na deku. Pøi støíhání
dávejte pozor na polo�ení jednotlivých dílù, aby jste pozdìji nemìli tøeba
jeden rukáv bílý a druhý modøe pruhovaný.Pøi se�ívání je dobré pou�ívat
staré pravidlo, �e za ka�dý ètvrtý steh patøí uzel, aby dílo bylo pevnìj�í a
odolnìj�í.

❑
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Jak nepøe�ít s batohem na zádech (aneb polemika k balení
batohù jako disciplínì netradièního desetiboje na výpravì do

Vinièných �umic)
Piff

Vy�trachej kdesi na pùdì èi
v komoøe odlo�ený batoh, který
babièka èi rodièe nestihli obnosit do
úplného uno�ení prostì proto, �e se
nehodí ani k vo�ení v kufru auta.
Takový batoh obvykle záøí pestrými
veselými barvami, bývá opatøen
cedulkou, která hlásá, �e s ním lze
dojít a� na Mars, je spolehlivì
zmuchlatelný do kulièky velikosti
tenisáku a má úzké mìkké popruhy,
které se doká�ou neuvìøitelným a
velmi zábavným zpùsobem vesele
kroutit. K zahození není ani
kapkovitý drá�ák s ocelovou kostrou,
èi odlo�ená �kolní bra�na - a men�í
postavy zajisté ocení krosnu zvící
men�í almary. Kdy� doma nic
podobného nenajde�, nav�tiv
nejbli��í ultrasuperhypermarket a
tam zakup nìco, co vypadá, jako by
to právì vypadlo z filmu o Rambovi
èi Supermanovi. Kdy� u� tam bude�,
pøibal je�tì nìjakou tu plá�ovou
podlo�èièku a superspacáèek vese-
lých barev propagovaný v prospek-
tech s �výhodnými nákupy� nìjakou
hodnì hezky retu�ovanou sleènou.
Jsi-li na pochybách o tom, co si
vybrat, nech si poradit od proda-
vaèky s nejdel�ími a nejpìknìji nala-
kovanými nehtíky, která si sem
odskoèila ze sousedního oddìlení
zbyteèných cangrlátek.

Vybavení u� tedy má�. Vezmi tedy
svùj prázdný batoh na záda a seøiï si
popruhy tak, aby ti dobøe plandal
nìkde mezi zadkem a koleny. Èím

ní�, tím líp. Tak. A teï mù�e� zaèít
balit. Existuje mnoho rùzných
zpùsobù, jak si nabalit v�e potøebné.
Velmi roz�íøený je ten následující.

Pøedev�ím nesmí� zapomenout na
nìkteré dùle�ité vìci, které si
s sebou chce� vzít. Jako první proto
dej do batohu svého oblíbeného
medvídka na spaní, pytlík bonbónù,
móóóc oplatkù a èokolád, pøípadnì
karton Montù od Cota, jak ti radí TV
reklama, plá�tìnku, svaèinu (v tep-
lém poèasí je nejlep�í vzít si tak tøi a�
pìt øízkù nebo chleba s mìkkým
salámem), nù� (nejlépe �pièkou
proti zádùm, aby tì neustále uji��oval
o tom, �e ho má�), e�us, dvoulitrovku
Coca-coly a náhradní trenýrky. Teï
je ten správný èas vzít spacák a
dobøe ho naèechrat tak, aby vyplnil
celý zbývající objem batohu.
V�echno ostatní, co bude� potøe-
bovat, a je toho víc ne� pùlka
prádelníku, strè do igelitky a nes
v ruce. Pomáhá to rovnováze a
rozletu. Áááá, zapomnìl jsem na
karimatku. Tu hodnì volnì smotej a
zavaøovací gumièkou nebo prováz-
kem pøiva� k nìjakému poutku nebo
øemínku, které na batohu jistì
najde�. Bude okolo tebe vesele a
optimisticky povlávat a zvlá�� pøi
nastupování do vlaku nebo autobusu
si u�ije� spoustu legrace. Celkovì
elegantní dojem podtrhne plechový
hrneèek volnì se klinkající na
karabinì pøicvaknuté k uchu na víku
a èím více volných popruhù
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z batohu volnì plandá, tím svìtovìji
to celé vypadá.

Doufám, �e jste v�ichni pochopili,
�e si z vás utahuju. Vidìl jsem, jak
jste na výpravì balili na èas batohy a
aè nerad, musím pøipustit, �e byste
pøed rozlíceným hajným èi
nenadálým lijákem pravdìpodobnì
úspì�nì prchli (pokud byste
nemuseli hledat svoje vìci rozházené
okolo na plo�e pùl hektaru, jak je
va�ím dobrým zvykem). Na�li se
experti, kteøí byli schopní naházet
svých pìt �vestek do batohu bìhem
minuty a nejdel�í èasy se pohybovaly
nìkde okolo �esti minut. Ka�dý jste
si zkusili nabalit ten svùj batoh se
svým vybavením, které nosíte.
Pøipadalo mi lep�í, kdy� si ka�dý balil
vìci, které dùvìrnì zná, ne� kdybyste
v�ichni mìli �stejné podmínky� a
balili jakýsi univerzální nikomu
nepatøící bágl. Myslím si, �e celkem
správný byl mùj pøedpoklad, �e èas,
který nìkteøí z vás získají balením
spacáku do spodní pùlky dvouko-
moráku, zase úspì�nì ztratí mani-

pulací se zipy,. Stejnì tak sbalení
karimatky nebo alumatky vám
zabralo pøibli�nì stejnì èasu a
zále�elo to spí� na va�í �ikovnosti.

Nejvíc práce vám dalo sbalit si
karimatku., která se vám neustále
rozbalovala a prostì se nechtìla
nechat nacpat nebo pøipnout tam,
kam patøí. Alumatky se rozjí�dìly
podstatnì ménì, zato jste obèas mìli
tro�ku problém s jejich poskládáním
do úhledného balíèku pøipnutelného
nìkam na batoh. Nìkteøí z vás mìli
tro�ku potí� dostat do batohu spacák
a následnì za ním zatáhnout v�echny
zipy, pøípadnì k nìmu do batohu
nacpat je�tì nìco dal�ího.

Øekl bych, �e aè máte je�tì co
trénovat, tak tato disciplína dopadla
celkem dobøe. Leè nebyl bych to já,
kdybych nemìl ke v�emu nìjakou
pøipomínku. Va�e batohy se mi líbí,
a� na pár výjimek, které jako by byly
vybírány dle mých �dobrých rad�
v úvodu. Nelíbí se mi ale zpùsob,
jakým je nosíte a radìji jsem se ani
moc nedíval, jak jsou sbalené a pro

Výprava do Vinièných �umic 28.4 - 1.5.
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jistotu jsem se u� vùbec nezajímal o
to, co v�echno s sebou vláèíte, nebo
co dùle�itého zapomínáte. Batoh
mnohých z vás pøipomíná plastickou
mapu Himalájí zmuchlanou do
beztvaré brambory a vìt�ina z vás
nosí ty své zázraky moderního
batohového prùmyslu spu�tìné ní�,
ne� westernový pistolník kolty, ani�
by vyu�ila tu spoustu rùzných
pøezek, stavítek, stahovátek a
po�upovátek, jimi� se batohy jen
hem�í. Není divu, �e pak skuhráte a
skuèíte, kdy� máte s takovým
batohem nìkam dojít.

Oèekávejte proto nejen to, �e
v brzké budoucnosti zaèneme na

výpravách víc chodit s plnou bagá�í
a spát venku i v hor�ím poèasí a sem
tam se vyskytne i nìjaké to noèní
probuzení následované rychlým
pøesunem, ale taky to, �e pøi nejbli��í
vhodné pøíle�itosti se budeme na
výpravì uèit balit a nastavovat
batohy a �e si sem tam dáme sraz
pøed odjezdem tro�ku døív, batohy
zkontrolujeme a pøebalíme hned na
nádra�í, zbyteènosti pøedáme
rodièùm, nebo strèíme do úschovny
a ten, komu bude nìco podstatného
chybìt (napø. e�us, l�íce apod.),
prostì na danou výpravu nepojede.

❑

NETRADIÈNÍ DESETIBOJ
na výpravì do Vinièné �umice se

nám zvrhl v netradièní devítiboj,
nebo� hvìzdy si na poslední chvíli
zakryly tváø mraky - nazvala bych to
plachostí.

Pro neinformované, kteøí nemìli
èas s námi jet do Vinièných �umic,
jen struènì: netradièní desetiboj byl
hlavním bodem programu pro
v�echny dìti. Zahrnoval následující
disciplíny: stavbu stanu (jehlan, 2
celty, tyèka) ve dvojicích,
pøepalování provázku na èas,
poznávání jehliènanù, hod na cíl (do
10 let z 5 m, od 10 let z 6 m, cíl 40 x
60 cm, 10 ran), azimu�ák (pro dìti
do 9 let cílové stromy vyznaèené
tenkým provázkem), uzly, øeènické
cvièení, balení batohu na èas,
poznávání bylin a souhvìzdí (k
èemu� nakonec nedo�lo).

Nejvìt�ím problémem pøi
pøípravì této hry byla otázka, jak do
výsledkù zapracovat znaènì odli�ný

vìk úèastníkù - nejmlad�ímu
Tadeá�ovi je pìt, nejstar�ímu Jo�kovi
je tøináct. Nakonec jsme sáhli po tzv.
nepøímé vìkové korekci - výsledný
poèet bodù jsme dìlili desetinou
vìku úèastníka (tj. u Tadeá�e : 0,5, u
Jo�ky : 1,3). U nejmen�ích se takto
výsledky zlep�ily a u nejstar�ích
notnì poklesly, u cca desítiletých se
prakticky nezmìnily.

Dal�í otázkou bylo, zda v�echny
disciplíny hodnotit podle poøadí
(nejlep�ímu 11 bodù, nejhor�ímu
1 bod) nebo tøeba uzly a jehliènany
podle poètu zvládnutých kusù. Tuto
otázku dìti vyøe�ily samy, nebo�
hodnocení tak èi onak dalo prakticky
stejné výsledné poøadí.

A proto�e chceme, aby na�e
mròata kmen reprezentovala tøeba
na Setonovì závodì, vyjdeme z takto
získaných výsledkù a budeme na
nich dále pracovat, roz�iøovat
disciplíny a kutat a kutat�

❑
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Orlické hory

Brèomil

Ani jsme se nestaèili od okam�iku
srazu poøádnì rozpovídat - a krajina
se zvlnila a pøed námi se v jarním
slunci zatøpytily zasnì�ené vrcholky
Orlických hor. Tøíhodinová jízda
autobusem se chýlí k svému konci.
Sláva nazdar výletu, nezmokli jsme,
u� jsme tu. Pøedèasnì se radujeme.
�ofér na�eho vozidla spokojenì
profrèel kolem zastávky, a pak se
o kus dál stra�nì divil, kam �e se ta
stanice podìla. Holt pùjdeme
o kilometr del�í �treku. Silnice je
kluzká, a tak se není èemu divit, �e
obèas nìkdo políbí zem. Piffovi se
dokonce podaøilo rozplácnout pøímo
pøed náklaïákem. Aby unikl spárùm
jeho pøední nápravy, kmital nohama
v takovém tempu, �e se mu
odpaøoval led u podrá�ek.

Pøes kopec slézáme do hlubokého
lesnatého údolí, jeho� dnem zurèivì
pádí divoká horská bystøina. Na
okolních stráních je rozseto pár
roubených chalup s umnì vyøezáva-
nými zápra�ími a �indelovými
støechami. A cíl na�í cesty - prastarý

vodní mlýn. Kolo zvenèí je dávno
pryè, ale v mlýnici to stále vypadá jak
za starých èasù.

Rozkládáme se v prostorné
kuchyni kolem velkých kachlových
kamen a oèekáváme chvíli, kdy
v místnosti nastane ta správná
teplota. Kamna se za chvíli zaèínají
èervenat, ale to spí� studem ne�
�árem, nebo� teplota v místnosti i po
nìkolikaminutovém dýchání na
teplomìr mìla hodnotu ovzdu�í
jeskynì.

Probuzení do nového dne bylo
pro poslední ospalce ponìkud
studené. Jejich pøíjemný spánek
zpøetrhalo nìkolik hrud snìhu
vecpaných jim do spacákù okolo
stojící smeèkou lidí øíkajících si
kamarádi. Aèkoliv slunce zmizelo za
hradbou mrakù, vytahujeme dìti na
procházku po okolí. Závìjemi snìhu
se brodíme pøes kopec do hlubo-
kých údolí, v nich� se porozhlí�íme
po nìjakém vhodném fleku na
táboøi�tì pro letní expedici Vlkù.
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Doma ve mlýnì u� na nás èeká
Medvìdùv gulá� a pak spousta her.
Naveèer si pak dìti za asistence
hrabìte Piffa z Piffenberka a Pavèi
samy vyrobily a pak secvièily
loutkové divadlo.

Pøes noc celé okolí zapadlo
snìhem. Dìti se vìnují stavbì iglù,

dospìlí úklidu mlýna. Po poledni se
v snìhové vánici louèíme s mlýnem a
odcházíme na zastávku.

Aèkoliv výprava nesplnila svùj
úèel (táboøi�tì jsme nena�li), já sám
jsem s ní velmi spokojen. Z úèastnilo
se jí na 23 lidièek z Brna i z Velkých
Pavlovic.

❑

SVOJANOV 2000

Jo�ka
I kdy� jsme na Svojanovì nìkteøí

byli, jak soukromì tak z Vlkama (�e
Katko a spol.) tak si myslím, �e se
výprava Nancy povedla.

Ale zaènìme pìknì od zaèátku.
Se�li jsme se netradiènì (tedy pro
mne netradiènì) na Zvonaøce v
16:15.

Autobusem jsme jeli asi jednu a
pùl hodiny.

Dorazili jsme na místo a teï to
zaèalo, nikdo toti� kromì Peti B.a
Vlka neznal cestu, tak se tedy Pe�a
ujmul vedení.

Po pøíchodu na místo tj. na hrad
Svojanov �li Vlk s Pavlem pro klíè od
boudy, kde budem spát.

Kdy� jsme cestou pøemý�leli o
tom, jak asi na�e víkendové útoèi�tì

bude vypadat byli jsme po pøíchodu
k chatì pøíjemnì pøekvapeni.

A ted zaèalo rozdìlování postelí.
Mj. Tadeá�i a Lucko, moc vám dìkuji
za uvolnìni jedné postele, kterou
jsem si posléze zabral. Druhý den Vlk
s Pavlem tasili vzduchovku, skoro
v�ichni kromì dvou nejmenovaných
holek (které se válely v posteli a
tloustly a tloustly) jsme si skvìle
zastøíleli. Tadeá� si taky zastøílel a byl
asi z nás kromì Pavla a Vlka nejlep�í.
Pøed obìdem jsme se �li podívat na
hrad. Na hradì jsme vidìli loutky
v�ech druhù a velikosti.

 No a co dodat na závìr, prostì to
bylo �ù�o dobrdrù�o.

❑

Hrad Svojanov -
pohled ze zahrad
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SIOUXOVÉ A LITTLE BIG HORN

Dá�a Petrová

Koneènì jsme se tedy prokousali
velkým poètem prérijních
indiánských kmenù, abychom se
zabývali poslední, ne snad
nejpoèetnìj�í, ale urèitì nejslavnìj�í
jazykovou skupinou, zvanou siouská.
Do této skupiny patøí prérijní
Siouxové (zejména Assiniboinové,
Dakotové, Hidatsové, Oglalové, Man-
danové, kteøí prakticky vymøeli na
epidemii ne�tovic v r. 1837, a Vraní
Indiáni) a kmeny zabývající se vedle
lovu bizonù spí�e zemìdìlstvím
v povodí Mississippi (nejznámìj�í
jsou Iowové, Kansové, Missouriové,
Omahové, Osed�ové, Ponkové).

Kdy� je øeè o prérijních Siouxech,
je v prvé øadì tøeba øíct, �e byli
pova�ováni za nejbojovnìj�í kmen
prérijních Indiánù. Dlouhé války

s bílými vetøelci, nejvìt�í vítìzství
Indiánù v historii Ameriky - bitva u
Little Big Hornu, slavná jména øady
obdivuhodných náèelníkù a v nepos-
lední øadì krvavý masakr u Poranì-
ného kolena (Wounded Knee) - to
jsou v�echno témata, o kterých byly
napsány celé knihy.

Dakotové se dostali na prérii
z oblasti Velkých jezer, odkud je
vytlaèili Od�ibvejové. Dìlili se na
východní Dakoty, zvané Santíové
(Santee), centrální Dakoty, kteøí si
sami øíkali Nakota (k nim pùvodnì
patøili i Assiniboinové), a západní
Tetony, vlastní název Lakota
(setkáte-li se tedy nìkde se zmínkami
o Tetonech a vzápìtí o Lakotech,
vìzte, �e jde o jeden a tý� kmen a
zaváhání autora publikace). Tyto tøi
skupiny Dakotù vytvoøily spolu
s dal�ími siouxskými kmeny (mj.
s Oglaly, Bruley aj.) snad nejslavnìj�í
indiánskou konfederaci - tzv. konfe-
deraci Sedmi poradních ohòù, která
vznikla koncem 18. století a zanikla
v 19. století rozstìhováním Siouxù
do rezervací. Dále Siouxové prosluli
tancem slunce.

A proslulá jména? Dlouhou øadu
zahajuje náèelník Oglalù Rudý
oblak, moudrý a rozvá�ný stratég,
autor my�lenky sjednocení v�ech
prérijních kmenù proti hrozbì
alkoholu, �eleznice a vyvra�dìní
bizonù a pùvodce prvního velkého
vítìzství Siouxù - dobytí Julesburgu,
obléhání Fortu Kearny a dobytí Fort
F. C. Smith. Výsledkem vítìzství byla
mírová smlouva (Fort Laramie,
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6. 8. 1868), kterou v�ak bìlo�i
nedodr�ovali dlouho - kdy� se zaèalo
proslýchat, �e se v Èerných horách
(Black Hills), na posvátném území
Siouxù na�lo zlato (��Za horama
zlato hoøí v �ilách Èernejch skal..� -
nepøipomíná Vám to nìco?), bylo po
míru. Kdy� se navíc objevil mladý,
je�itný a slávychtivý generál George
Armstrong Custer (Indiáni mu
øíkali �lutý vlas), �ly události jedna za
druhou jako lavina. Custer pøepadá
osadu Èejenù náèelníka Èerného
kotlíka. Amerièané nabízejí Rudému
oblaku odkoupení Black Hills. Rudý
oblak odmítavì odjí�dí z jednání. Pøi
dal�ím setkání odmítá nabídku
6 milionù dolarù a �ádá èástku 600
milionù. Neúspì�ná jednání
Amerièané øe�í pøíkazem, �e
Siouxové mají vyklidit území
Èerných hor a odstìhovat se do
rezervace. Rudý oblak, ji� unavený a
starý mu�, volí cestu ústupu, rozum
vítìzí nad horkou krví. Ostatní
Siouxové v�ak nemíní ustoupit.
Amerièané vysílají váleènou
výpravou vedenou Custerem. Ji�ní
oddíl pøepadá osadu Oglalù
náèelníka �íleného konì, co� jim
Siouxové i s úroky okam�itì vrátí.
Ji�ní oddíl je pro ta�ení dále
nepou�itelný.

V té�e dobì u Siouxù vrcholí
tanec slunce, pøi kterém soustøedìné
kmeny volí svého vùdce. Z øady jmen
jako napø. Gall, Chromý jelen, Malý
vlk nakonec jeden z nejlep�ích, sám

�ílený kùò navrhuje Sedícího býka
(Tatanka Yotanka) z kmene Lakotù -
skvìlého bojovníka, �amana a
klidného stratéga. Vítìzství u Little
Big Hornu Sedícímu býkovi Custer
usnadnil svou nedoèkavostí,
neznalostí terénu a namy�leností.
Poslal èást vojska pod vedením
majora Rena jinou cestou, kterou
ukonèil Gall a �ílený kùò se svými
bojovníky. Z jednotek majora Rena
pocházejí jediní bílí úèastníci bitvy u
Little Big Hornu, kteøí pøe�ili -
nejslavnìj�í americký pluk, sedmou
kavalerii pod vedením Custera
smetly vzápìtí oddíly Malého vlka,
Amerického konì, Kropenatého
ohonu, Bílého bizona, Tupého no�e,
Velké cesty a Dvojitého mìsíce v èele
s Gallem a �íleným konìm, celkem
pìt tisíc bojovníkù, pøevá�nì Dakotù
a Èejenù. Ze sedmé kavalerie pøe�il
jen kùò kapitána Keogha, høebec
Comanche�

Krvavou teèku za pøíbìhem
napsali zase Amerièané, kdy� v roce
1890 pøepadli osadu Lakotù u Woun-
ded Knee a vyvra�dili v�echny
vèetnì starcù, �en a dìtí�

Tolik struènì nejslavnìj�í kapitola
indiánské historie, vrchol válek s pré-
rijními Indiány.

Ale Severní Amerika nejsou jen
prérijní kmeny. Jsou to i lesní
Indiání, Indiáni Jihovýchodu a
západní kmeny. O tìch zase pøí�tì.

❑



BUM, BÁC ALIAS UMÌLCI NA S�ENÌ

V 9:00 jsme se se�li v klubovnì. Na programu bylo nejdøíve malování na
sklo a potom horolezecká stìna. Malování na sklo nás uèily Linda a Renèa.
Donesly spoustu zajímavých návrhù, tak�e ka�dý mìl z èeho vybírat. Nakonec
vzniklad èasová rezerva a �li jsme si hrát do parku. Na obìd byla polévka a
chleba s pomazánkou z toho, co zbylo z posledních výprav. Je�tì se v�echny
umìlecky vyzdobené sklenièky vyfotily a �lo se na stìnu.

Ke sportovní �kole jsme dorazili trochu døíve. Uvnitø nás pøivítaly rùznì
naklonìné stìny s rùzným stupnìm obtí�nosti. Nìkdo se dostal celkem
vysoko, nìkdo se jen tak bavil. Myslím, �e v�ichni jsme za�ili pìkný den se
spoustou zábavy.

❑

INSPIRACE Z KO�E

Minulý týden vystavovali v Letohrádku Mitrovských u BVV brnìn�tí
debrujáøi výsledky soutì�e o nejlep�í výrobek z odpadních surovin. Výstava
byla velmi zajímavá a inspirativní. Souvisí pøímo s narùstajícím objemem
na�ich sbírek, za které jsme Vám v�em vdìèni, nebo� ukazují, �e na nás
drobotinu myslíte. Na základì nápadù posbíraných na výstavì je�tì prosíme
o dal�í cennosti, a to:

èisté barevné mikrotenové sáèky (na pokoutní výrobu achátù)
sáèky vysou�edla, které se bì�nì pøibalují k lékùm, botám apod. Jde o

mròavé uzavøené sáèky vìt�inou nesoucí nápis SORBENT. Kdybyste sáèek
otevøeli, najdete v nìm jemnou, písek pøipomínající dr� prùhledného
materiálu svìtle na�loutlé barvy, tzv. silikagel (ze skupiny pøedmìtù
nejedlých). Na co to potøebujeme? Dají se pomocí toho vyrábìt v mikrovlnné
troubì hezké su�ené kvìtiny.

A vùbec, milí soukmenovci, neskrýváte nìkdo ve své neprùhledné
mozkovnì nìjaký zajímavý nápad, jak vyu�ít odpadních surovin na výrobu
zajímavých a nìkdy i u�iteèných vìcí? Jak známo, penìzi neoplýváme, a tak
hledáme, kde se dá - a díky Va�í podpoøe máme u� s minimálními náklady
program na celý podzim.

❑
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