
 
Týden v Jeseníkách 

                                                                                                                    Makýsek(O) 
Někteří z nás středních, jsme se domluvili, že společně strávíme ODPOČINKOVÝ 
týden o prázdninách. Po dlouhém rozhodování a domlouvání jsme zvolili naši chalupu 
v Jeseníkách. 
Doma jsem si vzala klíče od chalupy a někdy kolem....... hodiny ranní jsem vyrazila na 
sraz na nádraží, kde už na mě čekali Peky, Skypi, Verča a Pavel. Náš plán na 
odpočinkový týden jsme přesně splnili až na pár aktivních vyjímek, kteřé nudu zaháněly 
cestou na Kralický Sněžník na kolech s mým bratrem. My, jako zbytek jsme se trmáceli 
šílenými krpály - na borůvky a maliny. 
Po večerech jsme hráli různé společenské hry (jako např. Country Strike) , jenom 
chudáka Pavlíka jsme sem tam vyhazovali, protože kolem něj v místnosti doslova 
„houstnul vzduch“.  
Náš program obohatili taky karty a feferonky, kachlová kamna (na nichž kluci plácali 
pivní placky), toulavá kočka, zalepení kola od babety (o to se postaral samozřejmě 
Pavlík, aby mohl jezdit nakupovat do Ostružné) a Peky v tangách. 
Prostě a jednoduše, aspoň pro mě, to byl super týden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schůzky v Brně 
                                                                                                                      Terezka(O) 
Nastalo nám září, nový školní rok a s ním začaly i naše schůzky  v Lužánkach. Na plánu 
byly mapové značky, sama mapa a buzola... Zdá se, že všechno vychází tak jak by mělo. 
A tak už máme čtyři nový lidičky a to znamená, že Trťa už má svoji novou družinku, 
kterou si úspěsně vede sám!!! Tak se  děti se učí a učí....A my co jsme od září 
středoškoláci pomalu ale jistě zjišťujeme, že se musíme taky hodně učit. :-(( 
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Dva měsíce školního roku jsou za námi. Rozběhla se pro vlčí mládež klubová činnost 
v brněnských Lužánkách a dokonce i v teprve nedávno nově propůjčené klubovně 
kynologického klubu ve Velkých Pavlovicích. Nové náčelnictvo nelení a tak je zajištěn 
program nejen pro děti, ale na své si nedávno přišli i dospěláci na akci s opečeným 
prasetem. Novou klubovnu už dokonce navštívili pražští woodcrafteři při návratu 
z expedice po Maďarsku. Co všechno se událo, a co se chystá, dozví se každý kdo 
nahlédne na další stránky tohoto Vlčovníku. 
 Příjemné čtení vám přejí             Terezka a Starý Vlk  
 

Velké Pavlovice – dlouhý pochod 
    5. – 7. 9. 2003            Havrys (B) 



V pátek 5. září jsem se já, Pavel, Pekyn, a Golden sešli v nové klubovně v lesíku, 
abychom počkali na brňáky. Konečně přijeli. Ze starších s nimi byli pouze Vlk, Skypi, 
Imu a Maky. Hned se začaly stavět stany. My pavlovčáci jsme museli jít na zubříkovky 
a taky Vlkovi všelijak pomáhat při úklidu okolí klubovny. Poté se domluvila výprava, 
kterou vede Pavel (B). 
Večer se konal táborák, došel se podívat i Laďa (B). Já s Pavlem opouštíme na noc 
zbytek osazenstva a jdeme se vyspat domů. Imuška ještě hrála na kytaru a taky se došlo 
podívat několik starších Vlků na tábořiště. 
Ráno se setkáváme na cvičáku u klubovny a za chvíli už jedeme vlakem přes Zaječí do 
Popic kde vystupujeme. Ve vlaku se bavíme s průvodčím Broňou, který nás dohání 
k záchvatům smíchu. Z Popic valíme po červené do Strachotína a odtud okolo nádrží po 
silnici do Dolních Věstonic. Cestou hrajeme nejrůznější hry typu „Poslední věta před 
smrtí“. Ve Věstonicích se občerstvujeme (aspoň já a Pavel) a hned šup na Děvičky. 
Tady jsme se pořádně vyblbli. Všechno prolezli, prohlédli, poseděli, posvačili a 
porozhlédli se po krajině. Výhled byl parádní, byly vidět i Karpaty. Vůbec celý pochod 
nám přálo počasí. Nakonec jsme to „krutě schytali“. Po parádním rozhledu totiž 
následuje šílený sestup z Pálavy do obce Pavlov. Odtud putujeme po silnici do Nových 
mlýnů. Cestou vynalézáme (pomocí pohozených rybářských vlasců) pomůcky na 
zrychlení pomalu jdoucích jedinců. Doputujeme až ke stavidlům movomlýnské vodní 
elektrárny a za ním zkoušíme nové ekohry. Někteří se pokouší potopit plastový 
„kámen“, jiní už zase vědí, že odpadky se nesmí nechat jen tak volně ležet. 
Pak už zas valíme do Zaječí a cestou po Pavlem naplánovaných oklikách se dostáváme 
do samotné obce. 
Někdo už nemá moc sil, ale nakonec těch pětadvacet kilometrů všichni zvládáme a do 
razíme až na nádraží v Zaječí. Tady si ještě počkáme na vlak a pak už frr  do Velkých 
Pavlovic. 
Tak aspoň pro mě skončila tato docela podařená výprava. 
 
 

Velké Pavlovice – brigády 
                 5. a 7. 9. 2003   Starý Vlk 

Chtěl bych ještě moc a moc poděkovat všem Vlkům, kteří pomohli v pátek odpoledne 
s úklidem klubovny, sněmoviště (jak by se okolí ohniště dalo nazvat) a ohniště z něhož 
bylo vyvezeno nejméně pět koleček popelu a zeminy.  
Druhá ještě větší brigáda proběhla v neděli a byla zaměřena na sběr větví a větviček 
v celém areálu okolí klubovny. Víc než vlečku dřeva bylo nutno sebrat a odnosit 
k ohništi a do dřevníku aby mohla být přerostlá tráva o týden později posečena a okolí 
klubovny upraveno pro sport a hry. 

 
Výroční vandr 
29. – 31. 8. 2003                  Radek (SG) 

Poslední víkend před začátkem školy jsme s velkýma borcama jako sů Mižu, Honza, 
Slon, Liška, Bary, St. Vlk a omlouvám se pokud jsem na někoho zapomněl, jsme vyjeli 
na vlčí tábořiště, na Kořenec. 
Jeli jsme tam z několika důvodů. Hlavním bylo výročí úmrtí Martina Kubína, dalšími 
pak zkontrolovat tábořiště, opravit jídelnu, dodělat pár týpiovek,…. Ale taky pokecat o 
životě a tak. 
Po dlouhém příjezdu (někteří šli ze Skalice pěšky) jsme tuším šli jako vždy k Natovi. Po 
kráááátkém sezení jsme došli na tábořiště, postavili stany a spali, spali a spali až do rána. 
Ráno jen se nasnídáme začínáme pracovat na vyčištění sagamorského ohniště (to je to 
horní - poznámka redakce), potom opravujeme pobořenou jídelnu a zničenou kuchyň a 
kuchyňské ohniště. Hodili jsme oběd, odpočinuli si, zapálili svíčky a zavzpomínali. 
Odpoledne jsme začali s prací na týpiovkách, myslím, že jsme jich udělali dost a že 
alespoň pár let vydrží (je jich 22 a jsou slušně ohlazené - pozn. redakce)  
Večer jdeme pro změnu zase k Natovi (mimochodem měl moc dobrý grilovaný maso).  
Ráno jsme zase na něčem zapracovali, zasportovali si zdravě a odkutáleli se směr 
domov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tišnov – podzimní sněm 
                                                     24. – 28. 10. 2003                                      Lůča (JH) 
pátek - Přišli jsme do Domu dětí a ubytovali jsme se. Pak jsme Bětce pomáhali získat 
Zrzečka od kluků, taky jsme hráli hry v tělocvičně a psali si deníky. Potom už byla 



večeře a hygiena. Pak Imuška a Terka hráli na kytary a už jetu večerní píseň. Já a ještě 
„nějací“ jsme trochu ponocovali. 
 
sobota – Ráno jsme po sobě házeli hračky (plyšový) a pak byla ranní píseň a rozcvička 
a pak snídaně.  Pak jsme hráli hry jako: bramboru, vybišu, šlapku a plácanou. Až potom 
vyrážíme na rozhlednu na hřebeni nad Tišnovem. Tam se schováváme před klukama. 
Pak byla svačina a poznávání listů. Vrátili jsme se zpět a hráli hru a o pěti se velcí uráčili 
nám dát oběd (v 15,50 hod. -  poznámka St. Vlka). 
V poledňáku si píšeme kolik kdo zná lidových písniček a pak se jen zpívá a zpívá. Kdo 
nechce, hraje pimponk (stolní tenis – pozn. redakce). Potom byla večeře a potom nás 
volali na Sněm. Tady jsem se konečně stala STOPAŘEM. Po Sněmu byla higiena a 
večerní píseň. 
 
neděle – Ráno jsme vstali a zase vymýšleli písničky.Pak byla hygiena a jako obvykle. 
Potom jsme vyrazili na cestu. Cesta byla moc dlouhá. Stavili jsme se ve starobylé chatě 
(funkční traperský srub s palisádou – pozn. redakce), kde jsme se nasvačili a trochu  se 
porozhlédli. Pak vyrážíme dál. Obcházíme různě kopec Květnici až přijdeme zase zpět 
do Tišnova. Jen si trochu odpočinem je oběd, potom poledňák. Potom si píšeme deníky, 
plníme činy ze zpěvu. Potom byla super hra se stanovišti (připravily: Lůča, Kuře a 
Bětka). Pak byla dobrá večeře. Měli jsme dobrou polífku s mušličkama. po večeři jsem 
hrála s Bětkou pimponk. Pak byla zase večerní píseň. Já spala (za trest) v tělocvičně 
s velkýma. Bylo to tam super. 
 
pondělí – Ráno jako obvykle. Potom jsem s Janou hrála lodě a ostatní byli na hřišti a 
v tělocvičně. Pak byla Olympiáda. Běhy, skákání přes švihadlo, šplh na tyči, pimponk a 
vozíčky. V poledne byl oběd a na chvílu poledňák a pak zase Olympiáda. Po fotbale, u 
kterého jsme my holky prohráli, byla ještě opičí dráha. Potom byla večeře a večerní hra 
hledání fáborek (připravily: Martina, Eva, Verča a Nikča). Po hře nám Vlk říkal 
výsledky Olympiády. Pak byla večerní píseň. 
 
úterý – Ráno jako obvykle. Na rozcvičce byl mráz. Po rozcvičce se balíme dopisujeme 
deníky, uklízíme a hrajeme fotbal. A potom jedeme domů. Hurá do Brna! Za pár dní 
bude další výprava! 
volně přeložil Starý Vlk 
 
 
 
 

Olympiáda kmene Vlků ve výsledcích 
 

starší 
kluci 

šplh švihadlo opičí 
dráha 

stol. 
tenis 

vozíčky fotbal běh 
krátký

běh 
dlouhý

body

Pavel       3 2 3 1 2 1 3 1 16 

Lukáš         1 3 2 3 3 1 1 3 17 
Golden 2        1 1 2 1 1 2 2 12 

 
mladší 
kluci 

šplh švihadlo opičí 
dráha 

stol. 
tenis

vozíčky fotbal běh 
krátký

běh 
dlouhý 

body 

Marek        3 4 4 4 4 1 3 3 26 
Michal         1 3 1 1 3 1 2 2 14 
Perník         4 2 3 3 2 1 4 4 23 
Luky 2        1 2 2 1 1 1 1 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dívky šplh švihadlo opičí 
dráha 

stol. 
tenis

vozíčky fotbal běh 
krátký

běh 
dlouhý 

body 

Verča      1 1 7 9 2 2 1 5 28 
Nikola         3 8 2 8 4 2 3 8 38 

Martina 5        4 1 6 1 2 2 2 23 
Eva         8 7 9 5 7 2 7 7 52 

Klára         2 3 4 1 3 2 4 6 25 
Bětka         6 5 8 4 8 2 8 - 41 
Kuře         8 9 3 3 5 2 5 3 38 
Janča         4 6 6 7 6 2 6 3 40 
Lůča         7 2 5 2 9 2 3 1 31 

 
Nová klubovna ve Velkých Pavlovicích 

                                                                                                                         Terka(O) 
Pro ty, kteří to ještě neví máme skvělou zprávu!!!!!! Ve Velkých Pavlovlovicích jsou 
schůzky opět na světě!!!!! Starovlci objevili reálné místo pro novou klubovnu v areálu 
kynologického klubu v lesíku u vlakové zastávky a povedlo se. Dokonce už tam byli na 
průzkumu i naši brněnští Vlci v rámci výpravy a moc se jim tam líbilo! Já jsem na 



výpravě nebyla a tak jsem se rozhodla, že se pojedu podívat sólo, no lépe řečeno 
s Verčou a Maky. A musím říct, že jak klubovna, tak schůzky jsou fakt super. Jo, co se 
týče programu, jsou tam skvělý hry u kterejch jsme se s Imu myslím dobře zasmály a 
pobavily. Prostě dokonalost sama. 
O klubovně a náplni schůzek by si do příštího Vlčovníku mohli napsat Vlci z Pavlovic  a 
okolí sami. 
 

Kmenové novinky 
                                                                                        Starý Vlk (JH) 
Nejméně ve dvou článcích tohoto čísla píší autoři o tom, že Lůča (JH) byla odpasována 
na Stopaře a o týden dřív byl konečně ve Velkých Pavlovicích udělen titul Sagamora 
Borůvce (JH). Ale víte kolik mají Vlci nyní Stopařů a Sagamorů?  A víte jak si stojíme 
v rámci celé Ligy lesní moudrosti? 
Dal jsem si tu prácičku a z kmenové Knihy Orlích Per jsem pro vás sečetl, že 
v součastné době má kmen Vlků 53 řádných členů a 23 nováčků. Z tohoto počtu nosí 
titul Sagamora a vyšší 21 Vlků a titul Stopaře nosí na šerpě 6 Vlků.  
Kdo nahlédl do Totemové desky číslo 78 dozvěděl se však i další zajímavosti o našem 
kmeni. Například statistika ze dne 10.10.2003 uvádí, že podle počtu získaných OP je 
pořadí takovéto: 1. Vlci 1571 činů, 2. Wallowa 1462 činů, 3. Walden 717 činů, 4. 
Větrné týpí 648 činů. 
Podle průměrného množství činů na člena kmene je ale pořadí trošičku jiné: 1. Severní 
hvězda 66 OP na člena, 2. Větrné týpí 65 , 3. Vlci 29 a. Otyókva  20. 
Taky je uváděna hytparáda nejplněnějších Orlích Per. Tady je pořadí následující: 
Kimovka, Turistické mapy (a mapové značky), Kliky, Pečení z nekynutého těsta, Šplh 
na laně, Potápění, Noci v přírodě, Mokasíny a Rozety…. 
Pokud sis milý čtenáři vzal z tohoto článečku inspiraci na svůj příští čin, nebo pokud ses 
zamyslel nad množstvím svých OP v poměru ke kmenovému průměru, splnil článeček 
účel. 
 

POZOR!   Kalendář akcí  POHOV! 
 
14./17.11.2003 Výprava do Ketkovic vede: Skypi (B) výprava pro všechny
21./23.11.2003 Setkání Ohnivců LLM Peky, Starý vlk pouze pro Ohnivce 
      29.11.2003 Výlet na Slavkovské boj. vede: Trťa (SG) výlet pro všechny 
zimní prázdniny Zimní exp. Žďár n. Sáz. vede: ? výprava pro všechny

Výprava do Tišnova 
                                                                                      Golden (B), Marťa T. a redakce  
Srazili jsme se na nádraží v Brně jako obvykle. Posbírali jsme se a šli na vlak. Když 
jsme dojeli do Tišnova, šlo se ještě tak dvěstapadesát metrů do kopce a došli jsme do 
DDM, kde už to většina z nás znala. Opět nastalo známé vybalování a poté 
večeření.............. a pak už do hajan, aby jsme ráno byli čiperní na chystaný výlet na již 
zastřešenou rozhlednu. 
              Když jsme došli velcí začali chystat sněmoviště a večer byl podzimní Sněm. Na 
Sněmu se uznávalo a uznávalo hodně činů. A byla i netradiční zábava - předvádění 
scének. No a jinak program jako vždy. Třeba, že do kmene byla přijata Klárka z Rakvic. 
Ale ještě jedna docela netradiční záležitost a to že Lůča (JH) byla odpasovaná na 
Stopaře!!  
Další den jsme šli dlouhou cestu. Ušli jsme 16 km ke starému srubu. A další den jsme 
měli olympiádu (ve které byli nejlepší Golden, Luky a Martina. pozn. redakce) a pak už 
jsme jeli domů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ptáte se co hry? 1. Hra byla podobná azimutu bez buzoly. Bylo to o tom jak jsme hledali 
papírky a odpovídali na otázky a vždycky tam byl napsanej směr, ale jenom u správné 
odpovědi byl správný údaj. Třeba kam máme jít nebo, kde máme hledat další papírky.  
2. Hra se jmenuje Tišnov. Hra je o tom, že jsme chodili po Tišnově od kontroly ke 
kontrole a odpovídali na otázky a dostávali jsme podpisy za správný odpovědi.  
3. hra byla plácaná bylo to o tom, že jsme se plácali po zadku a vyhrál Golden. 
 A 4. Hru (noční) jsme připravili my, byla o tom, že jsme připravili praporky na hřiště 
(schovali) a holky a kluci je hledali. (a na nás větší byste zapomněli? pozn. redakce) 
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