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Odjezd na Letní Expedici Vlkù

je 22.7. 2000.  Sraz v 630 na hl. nádra�í v Brnì.
Kufry (batohy) se odevzdávají ve ètvrtek a pátek v klubovnì, viz kní�eèka

u závazné pøihlá�ky. Bli��í informace se mù�ete dozvìdìt na tel. 05/4524
3503, 0602/ 765 800 (Dá�a Petrová), nebo 0602/565 768 (Silva Petrová).

Vaøení na výpravì do Mor. Krasu
(Norbertka - zde byl v roce 1993 tábor Vlkù)
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Vedro na skalách

10.- 11.6. 2000
Piff a Pavèa

Sraz, balicí zmatky a odjezd do
Kanic vèetnì utáboøení pominu jako
celkem nezá�ivnou rutinu. Vzrù�o
nastalo a� k veèeru, kdy jsme star�í
z vás vyslali na veèerní procházku ke
studánce Prosba lesa. Rièilie
s Helèou toti� bezdìky spáchaly pro
ostatní noèní bojovku. Zcela
iniciativnì se toti� ztratily, do�ly do
Babic, tam se vyptaly na cestu zpátky
a nechaly se kus cesty doprovodit
jakýmsi dobrákem, kterého vytáhly
na neèekanou pozdnì veèerní
procházku, kdy� mu zazvonily
u dveøí. Chvilku po té, co je
záchranná skupina vyrazila hledat do
okolních lesù, dorazily do táboøi�tì
s lahví vody z Hubertovy studánky.
V�ichni star�í, Mí�a a Tadeá�, jako�to
maskot, pak pobíhali po lese,
pro�mejdili snad v�echny cestièky
v okolí Prosby lesa a naprosto marnì
vyvolávali a blikali baterkama. Obì
bloudilky jsme na�li spokojenì
odpoèívající v táboøi�ti pøesnì
v okam�iku, kdy jsme zcela vá�nì
zva�ovali nasazení psa. Holky
dokázaly, �e si umí poradit i v neèe-
kané prù�vihové situaci, hledaèi pak
zase celkem slu�nou orientaci
v terénu a dost slu�nou dávku
odhodlání. Obojí bychom mìli vyu�ít
pøi nìjaké noèní høe. Prosím vás ale,
abyste se pøí�tì neztráceli bez
pøedchozího upozor-nìní vedoucího
výpravy.

Sobotu a nedìli jsme vìnovali
hlavnì práci s lany a zdravovìdì. Za
sebe mù�u øíct, �e horolezecký

A je to za náma.
Nevím, jestli je to tím, �e

postupnì rozmrzají osychají a teï u�
se i rozpalují meze, nebo jestli je
pøíèina nìkde jinde, ale v poslední
dobì se výraznì zlep�uje úèast
mlad�ích na víkendových akcích a to
i navzdory tomu, �e se nám velké
výpravy v poslední dobì nìjak
zahustily. Dokonce vás pomalu
zaèíná pøibývat. Na horolezecké
výpravì se nás se�lo plných 22,
z èeho� byla vìt�ina pod 15 let (12).
Dospìlých byla men�ina u� nejmíò
poètvrté za sebou, kdy� zapoèítám
i jednodenku s malováním na sklo a
lezeckou stìnou. Nevídáno.
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program docela vy�el, ikdy� jsme
nestihli ani polovinu z toho, co jsem
naplánoval. Èas je potvora a letí
hroznì rychle. A� na nepatrnou
výjimku jste si v�ichni vyzkou�eli, �e
lano vás celkem bezpeènì udr�í a �e
se po nìm dá dostat shora dolù bez
toho, �e by si èlovìk natloukl. Ti,
kterým to �lo na nízké skalce, si pak
slanili je�tì jednu skálu vysokou
nìco pøes dvacet metrù a tak asi
desetimetrový pøevis. To znamená,
�e podmínky pøíslu�ného èinu byste
mìli mít splnìné. Ti, kdo splnili, si
pak je�tì slanili pøevis bez pou�ití
osmy jen na HMS karabinì. Ty
HáeMeSky se vám vùbec nìjak
podezøele líbily. Holky a nìkteøí
dospìlí si vyzkou�eli volné lezení
s ji�tìním shora, kluci se zas chvilku
pokou�eli o prostocviky s d�ímary.
�e by nám to moc �lo, to teda ne, ale
napoprvé a s ohledem na nedostatek
èasu si nemù�u dovolit kritizovat.
Plánované slaòování pouze s pou�i-
tím lana jsem vzdal nejen kvùli èasu,
ale taky proto, �e jsem na poslední
chvíli znejistìl. Napravím a nìkdy si
ty zadky a krky odøem. V nouzi je
ka�dá zku�enost dobrá.

Krátký a nenároèný výlet do Køtin
byl my�len jako lá�o plá�o výplòovka
pro odlákání pozornosti, aby se daly
skály i zdravovìda zvládnout
s rozumným poètem lidí, abyste se
nám nepomlátili. To� jako odpovìï
na to, �e �to bylo moc lehký,� jak
nìkteøí tvrdili.

Jak moc jste se vyøádili pøi
sobotovèerním opékání tìstových
hadù a jiných nesmyslù. to posuïte
sami.

Zdravovìdu a hrátky s lanama
nemù�u hodnotit, to nechám
pachatelùm a oèitým svìdkùm.

Je�tì seznam pachatelù, pochvaly
a výtky. Na lanech jste si neublí�ili
díky vydatné pomoci Ladi, jako�to
hlavního jistièe, instruktá� o ji�tìní
dával Petr. V kuchyni øádila Dá�a,
první pomoc poskytovala a drobné
hrátky vymý�lela Pavèa, za sehrání
o�ivlé mrtvoly díky Pavlovi, za
pekaøskou instruktá� dík Davidovi,
Hance, Evèe, Silvì a Katce dík za
poskytování záchrany na nízkých
lanech. Tr�asovi je�tì jednou
dodateènì blahopøeju k narozeni-
nám. V�em podìkování za to, �e to ve
zdraví pøe�ili. Neodpustím si ale
rýpnutí na závìr. Páni kluci zéesáci
by se mohli tváøit ménì pøezíravì a
znechucenì, kdy� se po nich chce
nìjaké to drobné nenároèné blbnutí
nebo, nedej bùh, znalosti. Taky bych
docela ocenil, kdyby si s sebou nosili
to, co mají. Michal, Kuøe a Sandra by
mo�ná mohli poslouchat, co jim kdo
øíká (a zaøídit se podle toho) a
v�ichni bez rozdílu se musíme nauèit
minimalizovat ten dìsnej binec,
kterej okolo sebe �íøíme.

-------------------------------------------------------------
Zdravovìdná èást programu pro

mì zaèala neèekanì u� v pátek, kdy
jsem se s èerstvými zku�enostmi
z nedávno absolvovaného kurzu
zdravotníka a se vzpomínkami na
nejrùznìj�í filmy s lékaøskou a
detektivní tématikou zapojila do vý�e
popsaného pátrání po Helèi a Rièilii.
(Pozn. do�ly do Bílovic ne do Babic.)

Sobotní èást zaèala dle mých
pøedstav. Rozebírali jsme a prakticky
nacvièovali první pomoc pøi
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ohro�ení základních �ivotních funkcí
(dech, tep, bezvìdomí, krvácení).
Vìt�ina z toho se mohla v�ak odehrát
v klubovnì. Radìji jsem se mìla
vìnovat naplánovanému vypro��o-
vání, transportu, improvizovaným
dlahám, které�to èinnosti pøírodní
podmínky naopak vy�adují. Nezvlád-
la jsem to èasovì, podcenila jsem
znalosti dìtí a rychlost vysvìtlování
nového. Té� míra mojí utahanosti ze
slovního projevu mého a z pøirozené
u�vanìnosti a neposednosti dìtí
pøekroèila mez mojí pou�itelnosti
pro dal�í aktivity. .

Ze sedmi naplánovaných bodù
jsme tedy splnili jen jeden,
s mlad�ími urèitì, s vìt�ími pro jejich
flegmatický pøístup a mojí malou
schopností zaujmout jen letmo. Snad
jim nìco v makovièkách zùstalo.

Zeï náøkù

Piff
Momentálnì nemám na mysli tu, která u� po staletí stojí v Jeruzalémì.

Chci napsat nìco o záhadné oran�ové nástìnce vedle dveøí v klubovnì. Ta
nástìnka má toti� podobný úèel. Podobnì jako �idé zastrkují do spár mezi
kameny Zdi náøkù své vzkazy a prosby urèené Bohu, tak i vy mù�ete na tuto
nástìnku pøipíchnout své vzkazy lidem, kteøí jsou pro vás v daném okam�iku
stejnì nedostupní. Mù�ete sem také pøipíchnout cokoli, co chcete sdìlit
�ir�ímu publiku. Je na ka�dém z vás, jestli se pod svùj vzkaz podepí�e, nebo
ne a jestli vzkaz pro nìkoho vyvìsí jako otevøený dopis, nebo jeho obsah
skryje pøed zraky nepovolaných. Samozøejmì je mo�no na nástìnku �pendlit i
odpovìdi na jednotlivé vzkazy. Rovnì� odpovìdi mohou být podepsané nebo
anonymní.

Prosím v�echny, aby své vlastní vzkazy, které ztratí platnost, z nástìnky
sundávali. Cizí vzkazy, prosím, nechejte viset, máte-li k nim co øíct,
pøipíchnìte odpovìï. Takto vedený dialog mù�e tøeba zajímat i nìkoho
jiného ne� jen pøímé úèastníky.

❑

Dìkuji za pomoc Evèi. Její
zdravovìdné kvality hodlám stejným
zpùsobem vyu�ít i na táboøe. Musím
se jen trochu ovládnout a dát jí vìt�í
prostor

Nízká lana zaujala v�echny bez
rozdílu. Nejvíc odvahy mìl Tadeá�,
Sandra si �vyléèila� koleno, Mí�a
pøekonávala strach. Témìø v�ichni si
to vyzkou�eli se zavázanýma oèima.
Zuzka na lanech byla jako doma,
stejnì tak samozøejmì Pá�a, Helèa,
Michal, kteøí lozili bez ji�tìní. Smùlu
mìli velcí a tì�cí, pro nì� lana nebyla
dimenzována. Holky tedy alespoò
jistily, kluci pak pomohli lana uklidit.

Závod ve zruènosti a mr�tnosti
dobøe pøipravila Evèa. Nìkteré dìti
ho absolvovaly dvakrát, aby si
vylep�ily èas. V�echny pak za
odmìnu dostaly beru�ku na kousku
látky.

❑
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Pøe�ili jste Moravský kras

27. - 28.5 2000
Piff

Urèitì jste si v�imli, �e jste s sebou
nenesli �ádnou konzervu a prakticky
ve�kerý odpad, který jste bìhem vaøení
vytvoøili, se dal spálit. Za organizátory se
naopak omlouvám v�em, kterým jsme
nabalili cokoli navíc nebo v tì�kém obalu.
To byl ná� zádrhel a pøí�tì se snad nebude
opakovat. �ivot pøinese nìjaký jiný.

Sobota pro vás byla dnem
obdivuhodných výkonù a taky dnem, kdy
jste se o spoustì vìcí mohli a museli
rozhodovat sami. Z Rájce Jestøebí  jsme vás
nechali jít po tøíèlenných skupinkách do
Petrovic k bývalému vìtrnému mlýnu. Tam
jsme zjistili, �e jste schopni pøíli�
nezabloudit, dal se chvilku oddech,
nakreslili jsme si mlýn a vlastnì poprvé za
výpravu jste se sami rozhodovali, co si dáte
ke svaèinì. Pak jsme vám udali cíl dal�ího
pochodu a zlomyslnì jsme se ztratili v lese.
Cestou jsme si prùbì�nì ovìøovali, �e
nebloudíte a �e jste schopni dorazit
k rybníku u Hol�tejna. Dorazili jste celkem
v pohodì. Vzhledem k bìsnícímu vedru a
ne zrovna krátké trase, kterou jste museli

Je vidìt, �e vydr�íte celkem dost. Na
výpravì v Moravském krasu jsme si to
vyzkou�eli. Poctivì jsme se sna�ili unavit
vás dlouhým pochodem s batohy, ztratit
vás v neznámém terénu, vyhladovìt vás a
následnì otrávit neznámými jídly a ono
nic. Nezbývá mi tedy, ne� chválit, chválit a
chválit.

Výprava do krasu byla pojatá jako
pomìrnì nároèná zkou�ka va�ich
schopností a proto se jí mohli zúèastnit jen
star�í dìti. Zaèali jsme vlastnì u� v pátek,
kdy jsme si zkontrolovali, co v�echno
vlastnì v batozích nosíte a nenosíte.
Výsledek byl celkem potì�ující a - pominu-
li takové drobnosti jako hygienické potøeby
slepené snad mýdlem do témìø
kompaktního balíèku, tak musím uznat, �e
jste obstáli. Zcela zámìrnì jsem si na vás
vymyslel tro�ku divokou kombinaci
nesených potravin, z nich� nìkteré byly
obtí�nì pøepravitelné (vajíèko, mouka).
I to jste zvládli zabalit a pøepravit. Rada pro
pøí�tì. V�echno, co se mù�e rozbít,
pomaèkat nebo vysypat, patøí do e�usu.
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ujít (nároènìj�í variantu jsme vám
odpustili), je to výkon skoro obdivuhodný
a �brm�olády mimo plán byly jen malinkou
odmìnou, stejnì jako koupání. Na
táboøi�tì to pak byl je�tì slu�ný kousek
s nìkolikerým drobným brodìním potoka.

I za veèerní vaøení vás musím v�echny
pochválit. Úprava mletých potápìèù
dopadla ve v�ech pøípadech po�ivatelnì.
Mou chybou byl �patný odhad mno�ství,
tak�e i kdy� se neuplatnila brka�ièka, tak
jste v�ichni funìli a u� nemohli. Pøí�tì
napravím.

Poèasí sice veèer hrozilo bouøkou, ale
nakonec z toho nic moc nebylo, tak�e
stavbu celtových kreací berte jako trénink
pro vá�né situace. Dokázali jste se nakonec
zabydlet docela slu�nì a pravdìpodobnì
byste ani moc nezmokli.

Zato ranní vstávání a balení nebylo nic
moc. Pakovali jste se tøi ètvrtì hodiny, jen
ti rychlej�í to zvládli za pùl. Dìs. Naopak
pøi pøípravì snídanì jste si vedli docela
zdatnì. Kosmatice (bezové palaèinky) sice
pro naprostý nedostatek bezu v okolí
táboøi�tì nebyla, ale vajíèka na slaninì,
jakési placky, topinka s volským okem a
dal�í va�e výtvory vypadaly velice lákavì.

Dlouhý nedìlní pochod do Jedovnic
jsme vám vzhledem k vedru a va�im
slu�ným sobotním výkonùm  odpustili.
Místo toho vám hlavnì Pe�a ukázal pár

krasových jevù v okolí zøíceniny hradu
Hol�tejna a zatáhli jsme vás i do Lidomorny.
Testem schopnosti �ivit se aspoò èásteènì
ovesnýma vloèkama jste pro�li taky.

Závìr z toho v�eho je následující.
V�ichni jste pro�li a do�li a víme tedy, �e
nìjaký ten kilometr vás neznièí. To
znamená, �e máte �anci dostat se i na
docela zajímavá místa, kam nevede silnice
a nejezdí autobus. Doká�ete se neztratit a
doká�ete i nìkam dojít, ani� by vás musel
otravovat a popohánìt nìjaký dospìlák.
Doká�ete si sami hospodaøit s tím, co
nesete, doká�ete si  sami uvaøit a pou�íváte
pøi tom i mozek. Aspoò obèas. Jste schopni
pít obyèejnou vodu a jste schopni
vlastnoruènì vyrobit bylinkový èaj bez
toho, �e by se z nìj musel stát cukrový
sirup.

Je�tì pøiznání pachatelù a uznání
obìtem. Trasu vymý�lel Pe�a, jídelníèkové
nesmysly byly moje práce a zásluhu na tom,
�e jsme vás neutahali do úplného padnutí,
má Dá�a, která nás mírnila. Zvlá�tní obdiv
si i pøes rùzné kiksy zaslou�í Michal, který
výpravu úspì�nì absolvoval s batohem,
který bych asi nechal za trest nosit toho,
kdo jej navrhl a vyrobil. Zaslou�í pochvalu
i za uplatnìní tvùrèí fantazie pøi vaøení
snídanì. Stejnì tak Markétka si poèínala líp
ne� mnozí zku�enìj�í. V�ichni ostatní
budi� pochváleni za to, �e to s náma pøe�ili.

❑
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DLOUHÁ CESTA NEKONÈÍ�

Dá�a P.

za svou lásku ke svým partnerùm,
rodièùm, dìtem, sourozencùm a
soukmenovcùm - a velmi rychle se
nauèili milovat i tu tvrdou a
nemilosrdnou, ale krásnou pou��,
která se jim stala domovem� Mají
tedy za sebou dal�í èást své dlouhé
cesty. Dokázali se stát souèástí
nehostinné pou�tì, najít si v ní místo
a ob�ivu, ani� by ji nièili, s�ít se s
jejími obyvateli a pøe�ít nelidská
letní vedra a tøeskuté zimní mrazy�

A jak vypadá na�e hra? Je hodnì
vìcí, které jsme z nedostatku èasu,
zku�eností a disciplíny nezvládli. Vy
dìti s sebou nenosíte na akce to, co
nosit máte (deníky, list Dlouhé cesty,
hrací peníze, uzlovaèky, tu�ky,
zápisníky atd�.), my dospìlí se obèas
zakecáme a ztratíme z oèí svùj cíl a
nedodr�íme - z dùvodù nedostatku
disciplíny a øady jiných pøíèin -
pracnì sestavený program. Pøesto
v�ak dùslednì bodujeme v�e, co jsme
bodovat chtìli - a z pøilo�eného
bodovacího archu je zøejmé, �e
nejlep�ích výsledkù zatím dosáhla
Rièi. Nejen �e má u� dvì vìci, které
ná� Indián potøebuje k �ivotu, ale má
i dost �arizonských� dolarù, aby si
koupila v�echno zbývající. Proto�e
do konce �kolního roku lze je�tì
získat 12 bodù jen úèastí na akcích a
dal�í tøeba splnìním èinù, pøíspìvky
do Vlèovníkù, pøípravou her pro
ostatní apod., mají �anci sehnat je�tì
dost bodù Hela, Silva, Kuøe a
Tadeá��

Ale v na�í høe není vítìzù a není
pora�ených. Kmen jako takový mù�e

Máte dojem, �e se nám na�i
Navajové ztratili z oèí? I kdy� to tak
mo�ná vypadalo, není tomu tak.
Roze�li se po rodinách po celé
pou�ti, aby se u�ivili a seznámili s
novým prostøedím. Rodiny se na
hranicích svých okrskù scházely a
vymìòovaly si nové poznatky, tak�e
se informace rychle �íøily po celé
arizonské pou�ti. Pøíli� mnoho
�chøestý�ích� pohádek dìti v této
tì�ké dobì dìti nesly�ely. Usilovnì a
cílevìdomì pracovaly na svìøených
úkolech - zjistit, které z rostlin jsou
jedlé èi jinak vyu�itelné, hlídat
svìøené ovce èi kozy, sbírat døevo,
zakrývat koøeny rostlin pøed denním
sluneèním �árem, najít materiály
vhodné na výrobu nástrojù a zbraní a
nauèit se je zpracovávat, pomáhat
dospìlým pøi kopání studní, sledovat
�ivoèichy �ijící v pou�ti ve snaze
poznat jejich zvyky a pouèit se od
nich... Za tu krátkou dobu, co jsme je
nechali bez pov�imnutí, udìlali
obrovský krok kupøedu. Jsou sice
v�ichni vyhublí a upracovaní,
proto�e vstávají ráno je�tì za �era,
spí chvíli pøes poledne, kdy� je
venku nejvìt�í výheò, a pracují
dlouho do noci, ale v jejich oèích u�
zase svítí nadìje. Jsou jako dìti -
dokud mají jediný dùvod, proè být
��astní, jsou ��astní. A dùvody si umí
najít. Doká�ou dlouho bez hnutí stát
a s úsmìvem naslouchat zpìvu
ptákù, v�imnou si orosené pavuèiny,
obdivují krásnì zbarvené lístky èi
duhové krovky brouèka, tì�í se na
setkání se svými sousedy a nestydí se
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jít dál jen tehdy, budou-li v�ichni
èlenové schopni dal�í cesty. Ne� se
pustíme do dal�í èásti hry, musíme se
na zaèátku tábora v prvé øadì
�dovybavit��

❑

Nìkolik slavných jmen na závìr

Dá�a P.
V minulých dílech jsme postupnì

hovoøili o slavných jménech jednotli-
vých indiánských náèelníkù. Ne�
opustíme téma prérijních Indiánù,
vra�me se krátce k tìmto výjimeèným
postavám.

Jméne Nes Perséù neproslavilo jen
plemeno koní Appaloosa, nýbr�
i náèelník Josef �ijící na konci
minulého století. Neustále a neúnavnì
bojoval s bìlochy ve snaze zabránit
vybíjení bizonù a stavbì �eleznice.
Odmítl se svým kmenem odejít do
rezervace a rozhodl se pro pøesun do
Kanady, kde se chtìl pøipojit
k Sedícímu býkovi. Dokázal s 200
bojovníky a jejich rodinami ujít

v krutých mrazech 1600 km a bránit
se pøitom armádním jednotkám,
které jej a jeho lidi neustále
pronásledovaly. Tìsnì pøed cílem,
po napadení èerstvým oddílem
vojska, Josef svùj marný boj vzdal,
aby zabránil úplnému vyhlazení
svých lidí.

Podobnì vzdorovali pøesídlení do
tzv. Indiánského teritoria Èejeni
v poètu asi 350 lidí pod vedením
Malého vlka a Tupého no�e.
Z Indiánského teritoria, kam byli
pøesunuti, se v záøí 1878 vydali na
1200 km dlouhou cestu zpìt do
svých lovi��. Pøes neustálé výpady
podnikané dvanáctitisícovým
nepøátelským vojskem Èejeni do�li a
byla to a� krutá zima, která je
donutila vzdát se. Proti pøíkazu
pøesunout se zpìt do rezervace se
v�ak opìt vzepøeli a dokázali armádì
zpùsobit znaèné �kody, pøesto�e byli
vyhladovìlí a unavení. Tupý nù� se
synem a vnukem je�tì 18 dní prchali
snìhem a o hladu, ne� se velkému a
dobøe zaopatøenému vojsku podaøilo
tøi osamìlé mu�e chytit a eskortovat
do rezervace.

Je�tì pøedtím, ne� se oba vý�e
zmínìní náèelníci vùbec narodili, se
u� Pontiac, náèelník spojených
skupin Od�ibvejù, Ottawù a
Potavatomiù, sna�il bojovat proti
bìlochùm, a to tak, �e se pokusil
spojit v�echny indiánské kmeny
proti Anglièanùm. Boj jeho indiánské
koalice vypadal nadìjnì, proto�e se
v�ak k nìmu nepøipojila Liga
Irokézù, nemìl dlouhého trvání.

Posledním velkým náèelníkem ze
kmenù prérijních Indiánù, o kterém
se zde zmíníme, byl Tecumseh,
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poslední velký náèelník Algonkinù.
Spojil pod svým vedením 32
indiánských skupin od Velkých jezer
a� po Floridu a vítìzil tøi roky - a�
jeho ta�ení skonèilo porá�kou
u Tippecanoe v r. 1811. Proslul
chladnou rozvahou a autoritou,
kterou mìl mezi svými lidmi.

Konèíme tedy krátké povídání
o prérijních Indiánech. Bude-li
zájem, mù�eme si pøí�tì povídat
i o dal�ích skupinách - lesních
Indiánech, o �civilizovaných�
kmenech Jihovýchodu,
o severozápadních národech�

❑

VÍM, �E NIC NEVÍM?

Dá�a P.
Jen dvì z na�ich dìtí postøehly, �e

èmelák je chlupatý a sídlí v zemi. Vùbec
�ádné z nich neví, �e èmelák je chránìný;
�e nepøezimuje, nýbr� na podzim umírá
(pøezimuje jen královna); �e vùbec pyl
nesbírá (ko�íèky na pyl má na nohách
vèela), nýbr� saje z kvìtù nektar�

Poznámky dìtí mì natolik zviklaly, �e
jsem musela sáhnout po odborné
literatuøe a po na�í èmeláèí mumii, která
u� dlouho zdobí jeden ná� kvìtináè, abych
mu spoèítala nohy a køídla a prohlédla
èumáèek, jestli opravdu náhodou nemá
kusadla. Noh má 6, køídla dva páry (jako
v�ichni blanokøídlí) a kusadla nemá, má
jen hebký sosáèek.

K pitvì kvùli ovìøení �ihadla jsem
nepøistoupila�

A pak �e víc hlav víc ví - toto pravidlo
platí jen za pøedpokladu, �e nejsou zblblé
veèerníèky. Ale na druhou stranu je lep�í,
�e dìti o èmelácích vìdí aspoò nìco díky
veèerníèku, ne� aby z èmelákù mìly
nevìdomou hrùzu a zabíjely je jen proto,
�e se jejich hlasitého bzukotu bojí. A tak
vidím zemi neoranou�

❑

Na poslední dubnové schùzce se Pavèa
trpìlivì s dìtmi pustila do zemí, kde jsou
lvi. Pøipravila pro dìti diskusní hru
zamìøenou na poznávání významu
spoleèné práce.

Poznámky dìtí k danému tématu jsem
zachránila, nebo� poøád je�tì - jako�to
nováèek - sbírám útr�ky informací o v�em
mo�ném, mj. i o znalostech dìtí. Nìkteré
poznámky byly tak pøínosné, �e je zde
uvádím.

Èmelák:
- se �iví medem
- kou�e
- ocas nemá, má �ihadlo
- mù�e se utopit
- dìlá med z pylu
- �ije v úlu
- men�í jak vèela
- na nohách ko�íèky na pyl
- 4 nohy
- 1 pár køídel
- obì dvì køídla má stejné
- pøes zimu spí



Táborový øád

1. Vedení tábora se skládá z vedoucího tábora, zdravotníka, táborového
hospodáøe, programového vedoucího dne a náèelnictva kmene.

2. Úèast na táboøe je pøípustná nejménì v rozsahu od tøí celých dnù vý�e. Náv�tìvy
na krat�í dobu nejsou mo�né. Podmínkou je ohlá�ení doby pobytu do konce
èervna 2000 vedoucímu tábora, úhrada pøíspìvku nejpozdìji do okam�iku
poèátku pobytu, pøedepsané vybavení, úèast na spoleèném stravování, písemné
akceptování táborového øádu, úèast na programu a respektování pokynù vedení
tábora. Výjimku ze zákazu náv�tìv udìluje vedení tábora v pøípadì zvlá��
pøínosných hostù. Psi se tábora nemohou zúèastnit ani jako úèastníci, ani jako
náv�tìvy, ani jako doprovod úèastníkù èi náv�tìv.

3. Kromì dìtí èlenù kmene èi dìtí pravidelnì se úèastnících celoroèního
programu jako èlenové kmene se mohou tábora zúèastnit pouze dìti
s ukonèenou 3. tøídou základní �koly. Podmínkou je úèast rodièe na pøípravné
schùzce na tábor a úèast dítìte na nejménì dvou celovíkendových akcích bìhem
pøedcházejícího roku. Èlen kmene, který dítì-neèlena kmene na tábor pøivede,
se bude povinnì 2/3 svého èasu stráveného na táboøe podílet na pøípravì
programu pro dìti a je odpovìdný za vybavení dítìte.

4. Dìti �kolou povinné pøítomné na táboøe se pova�ují za zcela samostatné, na
svých rodièích nezávislé. Pro dospìlé úèastníky tábora pak platí povinnost
rovného pøístupu ke v�em táborovým dìtem.

5. Úèastník tábora je povinen vy�ádat si souhlas programového vedoucího dne
nebo vedoucího tábora pøi ka�dém odchodu z tábora a informovat jej o svém
cíli a pøed-pokládané dobì návratu.

6. Bìhem tábora nebudou úèastníci pøechovávat ve svých zavazadlech �ádné
potraviny. Ke spoleèným potravinám mají povolený pøístup jen vedoucí tábora,
programový vedoucí dne, oba hospodáøi, zdravotník a kuchaø.

7. Úèastník tábora bude plnì odpovìdný za kmenový majetek pøevzatý od
hospodáøe do okam�iku, kdy jej nepo�kozený hospodáøi vrátí. Vypùjèené náøadí
se vrací v�dy veèer tého� dne hospodáøi. Opìtnì se vydává pøed ranním
zamìstnáním.

8. Úèastník tábora bude zachovávat poøádek na táboøi�ti a v pøilehlém okolí, ve
svých zavazadlech a v obytném prostoru, který zaujme, a dodr�ovat hygienická
pravidla.

9. Pro úèastníky tábora platí pøísný zákaz pøiná�ení, u�ívání a pøechovávání
alkoholu, tabáku a blí�e nespecifikovaných látek spadajících pod oznaèení
�drogy� v táboøe a v okolí 500 m.

10. Koneèné znìní táborového øádu bude vyvì�eno na táborové vývìsce a vedení
tábora je mù�e kdykoliv v pøípadì nutnosti a podle potøeby roz�íøit o dal�í body,
pøíp. povolit výjimku z tìchto pravidel. Vedení tábora si vyhrazuje právo
vylouèit bez vrácení poplatku z úèasti na táboøe úèastníka, který táborový øád a
pokyny vedení tábora opakovanì pøes napomenutí poru�uje nebo který pøijede
na tabor nedostateènì vybaven.
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