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Hau kóla bratři a sestřičky, 
Prázdniny skončily a začal nový školní rok.  S ním se znovu rozbíhá i kmenová činnost 
na schůzkách pro mladší v Brně i ve Velkých Pavlovicích. Čeká nás rovněž spousta 
víkendových výprav určených pro všechny členy kmene, nebo náročnějších akcí jen pro 
starší Vlky. Toto číslo Vlčovníku vás nejen informuje o chystaných akcích, ale je i 
malým ohlédnutím za právě ukončenými prázdninami s XV. Letní expedicí Vlků. Ta 
byla největší co do počtu postavených týpí a jedna z největších LEV co do počtu 
účastníků. Velký dík patří všem kdo se více či méně aktivně zapojili do přípravy 
táboření, nebo pomáhali s jejím uskutečněním.  

Starý Vlk 

 
Část účastníků druhého týdne  letošní expedice do údolí Višňového potoka. 



Program na začátek podzimu 2004 
        náčelnictvo 

 
Od začátku září se znovu rozbíhá činnost pro mladší členy kmene na pravidelných 
schůzkách v Brně (CVČ Lužánky klubovna č. 14) a ve Velkých Pavlovicích (v klubovně 
v lesíku). Brněnští jelenohorští se ještě na táboře domluvili na nepravidelných 
schůzkách u St. Vlka doma. Na těchto schůzkách se budou vyrábět součásti výstroje pro 
stylové táboření. 
 
Začátky schůzek:  
Brno – úterý od 16,00 do 18,30 hod. 
Velké Pavlovice – pátek od 16,00 do 18,30 hod. 
 
Víkendové akce: 
17. – 19. 9. 2004 Výprava do asi do Strážku. Překvapení v podání náčelníka Pavla. 
První výprava mladších v novém školním roce. Určeno pro všechny členy kmene. 
 
2. 10. 2004 Opékání prasete ve Velkých Pavlovicích. Krkovičkovo kulinářské show za 
doprovodu kytar našeho fešného zpěvu. Přehlídka domácích „kompotů“ a vína. Akce 
pro starší a pokročilé členy kmene, SRPV (sdružení rodičů a přátel Vlků) a jiné. 
 
22. – 24. 10. 2004 Lesní brigáda na Kořenci. Podzimní rozloučení s oblíbeným 
tábořištěm….. Jak jinak než prací. Pan Korčák potřebuje pomoct při výsadbě nových 
stromků. S námi se akce zúčastní i přátelé za Zeměpisné společnosti PCV, takže na 
programu je i bojovka, víc než pár kytar, …… 
 

 
….. jo a deníky si budeme psát i na schůzkách, nejen na výpravách 

Táborová výprava do okolí Adamova 
Lůča & Lýda (JH) 

Je druhý týden  tábora. V úterý jsme vstali v 6,00 hodin, vzali zbalený bágly, ještě jsme 
přibalili vodu, nějaké jídlo a v 7,00 jsme vyrazili. Nejdřív jsme šli do Okrouhlé na 
autobus do Boskovic. Odtud jsme jeli autobusem do Jedovnice. Laďa chtěl vystoupit o 
něco dřív. A když vystoupil, dveře se zavřely. Pavel Sláma a Křofc běželi rychle za 
řidičem a říkali: „Prosím vás, mi tam venku máme kamaráda. Mohl by jste mu ještě 
otevřít?“ Když pak Laďa nastoupil, jeli jsme dál.Až jsme přijeli, šli jsme se vykoupat do 
rybníka. Ti co chtěli jít na klouzačku museli si ji polit vodou z ešusu. No, a začíná 
výprava.Přes velmi prudký kopec jsme se dostali do Rudic. Tam jsme se podívali na 
krasové propadání. Od tama jsme šli přes pole do muzea kde byly různé šutry. Taky 
jsme byli ve větrných mlýnech a v jejich okolí si nakupovali různé sladkosti a blbosti. 
Pak jsme pokračovali. Pak po dlouhý době jsme konečně dorazili ke studánce. Tam jsme 
se ubytovali a byl oběd. Hráli jsme hry a hned byla večeře. Potom hygiena a po dni který 
rychle utekl, nastal čas, kterému se říká večerka. Po ní jsme si ještě vykládali horory a 
pak jsme usnuli. 
Ve středu ráno jsme vstali a šli si vyčistit zoubky ke studánce. Pak jsme si na snídani 
dali chleba. Potom jsme vyšli na cestu asi tři a půl kilometru dlouhou do Křtin. Tam 
jsme se zastavili u hřbitova a šli se podívat do kostela. Konečně jsme se vydali na Býčí 
skálu. Cesta nám ubíhala příjemně. Zastavili jsme se v obchodě a něco si koupili. Už 
jsme došli na Býčí skálu. Tady jsme si uvařili, prohlédli okolí a šli dalších pět kiláků do 
Adamova. Cestou jsme se zastavili v muzeu. Konečně jsme došli do Adamova na 
vlakovou zastávku. Když nám vlak dojel, nasedli jsme a jeli do Boskovic. Tady jsme se 
zastavili v hospodě ne kofolu. Od tam nám jel autobus do Okrouhlé odkud už to nebylo 
daleko do tábora. 
 

Táborový výlet na Suchý 
Bětka – Ičink ši (JH) 

Ráno se balíme na Suchý. Deme lesní cestou na Benešov a 
odtud na Suchý po silnici. Když jsme došli, tak deme plavat. 
Trťa, Jožka a Saša šmírují holky na nudapláži. Ostatní blbneme 
ve vodě. Potápíme se, děláme vodní taxi. Kloužem se na 
skluzavce,….. Pak jdem do bufetu a jsme tam hodinu. Čekáme 
až vyleze oskar. A zase plaveme. Po plavání se převlíkáme a 
máme sváču.   
Pak jedeme autobusem do Benešova a tady jdeme na kofolu. Do 
tábora jdeme po stolech (skupinkách). Po cestě jsme potkali Medvěda a ten nám řekl, že 
jdeme špatně. Mi jsme mu řekli, že cestu známe líp než vlastní boty. Nebo jsme potkali 
Terku a Adama. Lůča si myslela, že je tam jiná družinka a ujelo ji „Óóóó´!“ Ale pak 
jsme si jich všimli, začali se smát a utíkat do tábora. Vyšli jsme jako poslední a došli 
jsme první. 

 



Celotáborová hra 
             Inmušunka zi (O) 

Letošní celotáborová hra byla motivována knížkou Lovci kožešin od Pavla Mrázka. Děj 
knížky se odehrává v prostředí lovců kožešin, traperů a indiánů. 
Děti byly při hře rozděleny do čtyř družinek – Šamani, Elfové, Piraně a Upíři. Družinky 
byly po čtyř nebo pěti lidech. Hra se skládala z celkem osmi samostatných her, které 
patřily do celotáborového bodování. 
Podle příběhů z knížky se tentokrát dělala i lesní škola, jako například: poznávání 
stromů, rozdělávání ohně, střelba z luků a vzduchovek, stavba jehlanů, korálkování a 

pečení buchet. 
Čas se však 
našel i pro 
sport jako 
například pro 
šíny, fotbal 
atd., koupání a 
plnění Orlích 
Per. 
A k samotným 
hrám. Celkem 
dost se jich 

odehrávalo za tmy. Většinou se jednalo o bojovky v okolním terénu. K obzvlášť 
povedeným patřily hry Noční lov, Nebezpečný grizzly, Horské ovce a další.  
Při některých hrách jsem se opravdu zasmála. To když třeba při hře Noční lov děti 
tvrdily, že těch pět maximálně šest lidí (výrok Bětky) se nedá u potoka najít. Jaké pak 
bylo jejich překvapení, když jsem jim řekla, že je tam schováno dvanáct dospěláků. 
Nutno podotknout, že Vlka nenašly ani když si svítily baterkami pod nohy a několikrát 
ho i přeskočily. Nebo Moniku našly až když neudržela smích při poslouchání jejich 
taktik. 

Celotáborovku jsme opět uzavřeli celodenní hrou 
tentokrát nazvanou Král lovu. Nakonec ji po 
velkém boji vyhrála družinka Elfů vedená 
Goldnem (B). 
Na závěr bych jen chtěla podotknout, že bych 
byla ráda, kdyby se něktré děti příště více snažily, 
protože i když náš program rozhodně nebyl bez 
chyb, dal nám hodně práce a jeho chystání zabralo 
několik dní a nocí. A naopak díky všem kteří se 
snažili a hru si užili. 
 

Foto z bojovek pořídil Peky (B) 
 

XV. Letní expedice Vlků 
         Starý Vlk (JH) 

Už po deváté jsme letos vyrazili na 
oblíbené kmenové tábořiště do údolí 
Višňového potoka. S tradiční 
celotáborovou hrou‚ (tentokrát 
připravenou novou generací „starších“ 
Vlků) i tradiční starovlčí Hrou o deku. 
Na programu byl i několikadenní 
pochod, výprava za koupáním, lesní 
škola, sportovní liga se zvláště 
intenzivně prožívanými šíny a 
fotbálkem. V polovině expedice pak byl na programu Sněm kmene Vlků a celé táboření 
už tradičně uzavřela velkolepá hostina k jejímuž konání bylo poprvé použito 
sněmoviště. 
Poprvé bylo při táboření postaveno osm týpí a navíc pod lesem vznikla „vilová čtvrť“ ze 
tří šeltrů. Zásluhou Pavla S. (SG), Zdeňka O. a později i Mirka S. vznikla nová jídelna a 
také podlaha v kuchyni. Kdysi oblíbené předovky letos nahradila záplava luků a šípů 
oproti minulému roku mnohem kvalitnějších. Jak s nimi zacházet nám ukázal Jirka a 
taky Kuba (JH). V kuchyni se v průběhu táboření vystřídali Bára a Ivawin (obě JH) a 
Zvířátko (ČČ) s Medvědem (B) a všichni jmenovaní podali perfektní výkon. Určitě se 
bude vzpomínat i na skvělé buchty, které připravil v zemních pecích Saša (JH). 
Když už su v tom vyjmenování toho kdo co vykonal, musím se ještě zmínit o Pavlovi V. 
(B), který vykonával službu zdravotníka a mimo pár maličkostí se potýkal i s jednou 
zlomenou rukou, nebo na Moniku (SG) která plnila úlohu hospodáře. Ruku k dílu 
kdykoliv podle potřeby přiložili i 
Trťa (SG) a Mirek S. Celotáborovou 
hru připravili a realizovali 
Inmušunka zi a Maky (obě O) a 
Peky (B).   
Celého zdařilého táboření se 
zúčastnilo také mnohem víc Vlků 
než v minulých letech a mě nezbývá 
než abych za sebe poděkoval všem 
těm kdo se na přípravě i hladkém 
průběhu letošní expedice podíleli, i 
když přístup některých jedinců ke 
společné práci byl velmi podivný. 

Saša, Adam a Kuba … zdatní 
lučištníci při tréninku 

 
 



Tábor  
                      Golden (B) 

Dne 24.8. 2004 jsem přijel na Vlčí louku v údolí Višňového potoka. Tento den jsme se 
ubytovali a nosili jsme do kuchyně a týpek velkou hromadu dřeva. Pak se blížil večer a 
námi očekávaná večeře. Následující dny probíhaly vždy stejným způsobem. Ráno se 
zpívala ranní píseň. Po ní byla rozcvička a pak různé herní a dovednostní aktuality až do 
očekávané věty: „Oběěěd!“. Tak se to opakuje až do sněmovní soboty. Tento rok funkci 
obřadníka na sněmu zastával Frenk (SG). Sněm se mi moc líbil z toho důvodu, že se 
přijalo hodně členů a také díky Frenkovu oživení nudných sněmovních chvil. Po 
víkendu se táborový život vrátil do normálního stavu a mi netrpělivě a s obavami 
očekávali sobotní velkou hostinu a nedělní odjezd domů. 
 

Skupinka Elfové 
                      Golden (B) 

V mojí skupince byl Blonďák, Lída, Klára (všichni JH) a Petra. 
Hráli jsme hodně her. Třeba Vydry. Tato hra byla o nočním chytání vyder na břehu 
potoka. Museli jsme vyder najít co nejvíc. Naše družinka našla tři vydry. Taky jsme 
hráli hru Hon na jelena. Hrálo se to tak, že jsme museli jít podle stop ze šišek a  najít a 
ulovit Adama a Broňu. Další hra byla na medvědy a jeleny. To se hraje tak, že děcka 
jsou lovci a dospělí buď jeleni nebo medvědi. Lovci loví jeleny, ale musí si dávat pozor 
aby je neroztrhali medvědi. 
Tyto hry se mi velmi líbily a těším se na další tábor. 
 

Výroční Sněm kmene Vlků 
         Starý Vlk (JH) 

Letošního sněmování jsem se sice nezúčastnil. Myslím si však, že je potřeba dát na 
vědomí některé novinky a zprávičky ze sněmoviště a tak jsem pro všechny sklerotiky, 
nebo sněmování nepřítomné Vlky shromáždil tyto drby.  
Nové náčelnictvo nebylo zvoleno. Protože k obměně náčelnictva došlo mimořádně už na 
jaře, byla dána stávajícímu náčelnictvu možnost ukázat co umí. Součastné náčelnictvo 
tedy pracuje ve složení: náčelník – Pavel Sláma (SG), ohnivec – Peky (B), strážce 
wampumu (hospodář) – Monika Mitvalská (SG) a strážce deníku – Inmušunka zi (O). 
Sněm vzal na vědomí náčelníky jednotlivých rodů. Jsou to: Bětka, která se náčelníkem 
stala druhý den po sněmu po nečekaném odvolání Saše (Jelení hora), Pavel S. (Severní 
Georgie), Golden (Brod), Tereza (Ostrůvek) a Zvířátko (Červenočerní). 
Radu Orlích Per vedl před sněmem sachem Frenk (SG) a byl to on kdo při sněmování 
odpasoval tři nové sagamory. Stali se jimi Trťa (SG), Adam (B) a Broňa (SG). Kmen má 
tak nyní jednoho Velkého sachema ipawu, dva Sachemy, jednoho Orlího sagamora, 
jednoho Velkého sagamora, dvacet Sagamorů a čtyři Stopaře. Ostatní členové kmene 
jsou pouze hledači cesty. 
Na sněmu byli navrženi a přijati do kmene Martina Tomisová a Marek Hertl – Saša 
(vybrali si rod Jelení horu). Finky (dříve Stráž) byl přijat do rodu Brod, Maky (dříve 

Stráž) byla přijata do rodu Ostrůvek a naopak pro nečinnost rod Vlků z Brodu vyřadil do 
Stráží Havrysa.  
 

Hra o deku 
         Starý Vlk (JH) 

Jak se poslední roky stalo zvykem, Starovlci vybrali mezi sebou určitý obnos peněz a za 
ty koupili indiány oblíbené deky hudson bay (tentokrát jejich české repliky). Takovou 
deku, ať už repliku nebo originál, získá ten kdo v průběhu letního táboření získá nejvíc 
Orlích Per za činy které vykonal 
v průběhu táboření. Musí to však být 
jen činy, které si ještě nepřiznal a 
k jejichž splnění došlo v průběhu 
expedice. 
Je správné, že se na splnění činů 
připravujete už v průběhu roku doma 
a jejich splnění si necháváte na 
společný tábor. Vaše výkony před 
zraky ostatních Vlků jsou inspirací a 
jsou motivací k následování. 

Janča a Klára(obě JH) při výrobě těsta na buchty 
Léto bylo úrodné. Vlci odjeli z XV. LEV ozdobeni 42 Orlími pery (4 byly za velký čin). 
Nejvíc, (16) jich získali z prvního světla – 
sportovních  
výkonů, 12 bylo za přírodovědu z druhého 
světla, 9 jich bylo ze čtvrtého světla za 
zdravovědu, etiketu táboření, táborové stavby, 
pečení v zemní peci a 24 hodin mlčení (!) a jen 5 
ze třetího světla za řemeslnou dovednost. 
Mezi úspěšné borce patří Maky (O), Eva, Bětka 
(JH), Klára (JH), Lýda (JH), Ilona,  Janča (JH), 
Adam (B), Broňa (SG), Trťa (SG), Saša (JH), 
Skypi (SG), Starý Vlk (JH), Golden (B), Perník 
(JH), Michal, Dominik, Pavel (SG) a Zdeněk O. 
Letos patří deky po zásluze mezi staršími Vlky 
Maky (O) za vykonání šesti činů a mezi 
mladšími Goldnovi (B) za získání pěti Orlích 
per.                                                                                          
..              Skypi(B) a Frenk (SG) při činění kůže 


