
Dění ve woodcrafterském kmenu Vlků v roce 2013 

 

Dění v kmenu Vlků je zvláštní svojí rozmanitostí, zaměřením a místy konání. Po většinu roku 2013 

jsme stále neměli žádnou klubovnu ani ve Velkých Pavlovicích, ani v Brně, což značně omezovalo 

klubovou činnost. Například rukodělné záležitosti se tak omezovali jen na individuální, nebo nanejvýš 

rodinné záležitosti. Ke schůzkám dětí až do září nedocházelo vůbec.  

 

Na výpravách se projevil rozmanitý zájem členů kmene. Výpravy na lezecké stěny, vandry do lesů, 

stylové táboření – i tady byl rozdíl více než patrný ve stylu euroindiánském, staroslovanském, nebo 

třeba ve stylu 17. - 18. století. Část členů kmene (hlavně matky s dětmi) podnikaly společné výpravy 

na chaty a chalupy po celé Moravě, ze kterých pak podnikaly průzkumné výlety do okolí. 

 

V lednu jsme společně tábořili na kmenové louce u Kořence. Zimní táboření se neslo zcela v jarním 

duchu včetně sledování průběhem zimy zmatené přírody. 

 

Proti tomu Jarní táboření, bylo pro pravé woodcraftery  na louce nás přivítalo 30 centimetrů sněhu a 

v pondělí se s námi loučilo už téměř 60 centimetrů sněhu. Během táboření jsme podnikli i dva 

průzkumné výlety do okolí. Při jednom z nich jsme se zastavili v Okrouhlé v teple místní hospůdky, 

kde jsme pro místní obyvatele uspořádali rukodělné dílny s pletením žil (jak se na Moravě, jmenuje to, 

čemu v Čechách říkají pomláska). 

 

Pro nové děti z Velkých Pavlovic jsme na přelomu dubna a května uspořádali samostatnou výpravu 

„Pochod do Eldoráda“. Cílem bylo naučit nové dušičky v kmeni základům táboření, naučit je 

pochodové zvyky Vlků a ukázat jim okolí rodného města v místech kam doposud nezavítali. 

 

Na tuto úspěšnou akci navázalo další putování po okolí s výcvikem stavění zálesáckých přístřešků, 

vaření na ohni a s poznáváním přírodnin. Na tábořiště u vinice Starého vlka zavítaly i děti 

z příměstského tábora na Ekocentru Trkmanka ve Velkých Pavlovicích a vyslechly si povídání nejen o 

vinicích, ale i o Woodcraftu, LLM a kmenu Vlků. 

 

Už XXIV. Letní expedice Vlků (expedice za poznáním) se konala tradičně na přelomu července a 

srpna na tradičním kmenovém tábořišti. První týden byl ve znamení táboření Jelenohorských Vlků a 

odvíjel se v duchu výcviku tábornických dovedností a získávání Orlích per za činy jako jsou Kimovka 

(I.S/1), Setonův běh (I.W/1), 10 listnatých stromů (II.L/2), nebo výrobky z kůže (III.O/2). Druhý týden 

pak byl společným tábořením všech věkových kategorií. Touto částí nás provázela celotáborová hra na 

téma „Piráti“. Nešlo však jen o hru, dozvídali jsme se každý den i nějakou hodně zajímavou 

skutečnost – jako třeba, že jeden z nejznámějších pirátů byl Čech a za svůj podíl v boji proti Španělům 

získal území větší než je dnešní Česká republika (známý Bohemia minor v dnešních USA). Expedice 

byla zakončena slavnostním Sněmem kmene, na kterém bylo voleno nové náčelnictvo, přiznávána Orlí 

pera i přijímáni noví členové do řad kmene. 

 

Náš dubnový výklad o LLM zaujal pracovníky Ekocentra natolik, že nám poskytli klubovnu v budově 

tereziánského zámečku, který tato organizace spravuje. Pomalu se tak mohla rozběhnout i klubová 

činnost pro děti. Z původních čtyř dětí se rozrostla velkopavlovická smečka na osmnáct dušiček. Na 

pravidelných úterních schůzkách hrajeme hry, učíme se základům tábornických znalostí a učíme se 

spoustu woodcrafterských dovedností. Každý nově příchozí si vyrobí krabici s víkem (OP III.G/3c) 

aby si do ní mohl ukládat své drobnosti a rozpracované výrobky. Prověřili jsme své schopnosti 

v piškvorkovém turnaji, Kimovce, dámě a dalších hrách. Naučili jsme se šest základních uzlů, vyráběli 

jsme krmítka pro ptáky (IV.E/7). 

 

V prosinci se také sešlo náčelnictvo kmene a náčelníci rodů a dohodli se na termínu konání zimního 

sněmu, zimního táboření a spoustě dalších důležitých věcí. 

 

Teď tady ještě možná chybí velký výčet míst na které se během roku konaly vlčí výpravy, i pěkných 

pár kulturních akcí, ale to už by stačilo na celý další článek.            Starý vlk 



 účastníci výpravy do Eldoráda na pochodu 

 

 výcvik stavby přístřešků „poslepu“ 

 



 pirátská loď připlula 

až na louku  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pohled na tábořiště XXIV. LEV 

 



výroba jednoho typu ptačích krmítek na schůzce v nové klubovně 


