
  Lomnice – stezka Járy Cimrmana 
                                                                                                                     Terezka (O) 
Bylo nás šest velkých a šest dětí. Přijeli jsme do Tišnova, kde nás čekala ¾ hodina 
čekání na autobus do Lomnice. Když jsme vystoupili zjistili jsme, že ve škole nebudeme 
sami. Ti druzí byli celkem přátelští, tak jsme šli večer ven zahrát si pár her. 
Ráno po snídani vyrážíme ven na výpravu po naučné stezce Járy Cimrmana.po žluté 
značce až k hájovně kde jsme to švihli vlevo dolů a tam se opět napojili na známou 
žlutou značku a šlapali dál přes Ochoz do Lomnice. Z pochodu jsme se vrátili až po 
poledni. Po nezbytném obědě jsme já a Monika vyrazili na průzkum města spojený 
s přípravou hry. Při návratu jsme ještě stačili domluvit na večer bazén. Zbytek výpravy 
se zatím bavil přiznáváním činů, Kimovkou a hlavně hrou „vracenka“ na prostorné 
školní chodbě. Večer pro nás přišel někdo z té druhé skupiny, že mají diskotéku a na 
Janiččino přání jsem se tam s ní na chvíli podívala. Hodinu před půlnocí už jsme, ale po 
večerní písni, hajali ve spacáčcích. 
V neděli ráno nás Vlk vytáhl na ranní píseň před školu. Pak jsme si balili věci, snídali, 
znovu hráli vracenku a hurá do Borače. Cestou jsme se zastavili na jednom kopci a 
vyzkoušeli si své dovednosti s lukem. Moc nám to nešlo. V Borači při čekání na vlak do 
Brna nám střelda z luku už šla docela dobře. A pak už přijel vlak co nás odvezl 
k mamuškám.  

 
  Prase na cvičáku 

                                                                                                                 Starý Vlk (JH) 
Co možná nevíte. Nebo jste věděli, ale pozapomněli. Školní rok Vlci začali klasickým 
opékáním prasete v lesíku u klubovny ve Velkých Pavlovicích. Účast možná nebyla tak 
hojná jako před rokem, podepsal se na ní déšť. Ale srandy kopec jsme si užili, pozpívali 
si do sytosti, také pojedli a popili….  Oč horlivěji starší zpívali, o to víc si mladí Vlci, a 
bylo jich tu dost, vyhráli v nočním lese na schovku. 
Poděkování patří všem obětavcům, kteří akci připravili a nenechali se odradit ani velmi 
deštivým počasím typickým pro letošní podzim. 
 
Co nás čeká v lednu 2005?  
Je toho dost a doufejme, že každý najde v programu něco co jej zaujme. Program včetně 
tábora by měl začít s náčelnictvem plánovat celý Sněm kmene Vlků. Na něm bychom se 
měli vidět v lednu. Záleží jaký termín náčelnictvo určí. Zatím je známo jen toto: 
 
21.-23.1. 2005  Výprava do Skleného nad Oslavou – vede náčelnictvo 
25.-27.2. 2005  Zimní táboření u Okrouhlé – vede Jelení hora a ZS PCV 
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