
Vánoční prázdniny ve Žďáru nad Sázavou 
                                                                                                    Monička (SG) 

Tak jako loni, jeli jsme i letos prožít 8 dní na Vysočinu, přesněji řečeno do školy v areálu zámku 
ve Žďáru nad Sázavou. Na nádraží se sešlo 5 dětí a osm starších (tj. nad 15 let). Z Brna, kde 
vládlo pošmourné počasí bez sněhu, jsme se za hodinu dostali do krásně zasněženého a zamrzlého 
Žďáru. Podobné počasí nám přálo prakticky celou dobu. 
A co jsme celou dobu dělali? Chodili jsme bobovat a lopatovat  - ze Zelené hory to byl 
pěkný sešup. Obešlo se to bez vážnějších nehod – až na rozpárané boby Perníka a jednu 
naraženou kostrč. Taky jsme na zamrzlém rybníku provětrali brusle. Hráli jsme na 
honěnou. Imu, Pavel a Golden, kteří brusle neměli, nás ze začátku v pohodě chytili, ale 
až jsme se rozbruslili, získali jsme převahu my bruslaři. Na další den naplánoval 
Medvěd celodenní tůru. Brzo jsme vstali a šli na autobus. Ale mělo to zádrhel. Autobus 
nejel. Tak jsme pružně změnili plán, a na místo, kam nás měl dovézt autobus, jsme došli 
pěšky. Kolem Pilské nádrže, Velkého Dářka, přes Škrdlovice na Žákovu horu. V lese 
jsme si na ohni uvařili polévku a opekli si něco, co z venku vypadalo jako buřt, ale dle 
chutě to byl spíš rohlík převlečený za buřta (silně chutnal po mouce). Měla jsem určité 
obavy, co taková tůra udělá s našimi dětmi, ale když se mě po 14 ujitých kilometrech 
zeptaly, jestli půjdeme večer bruslit, strach mě přešel. Z Cikháje nám jel autobus a ve 
škole čekal Vlk s teplou obědovečeří. Další den byl odpočinkový, šlo se do bazénu.  
No, a časem přišel Silvestr. Dopoledne jsme venku hráli hry – boj vlků a vesničanů o krávy, 
tvorba co nejvyššího sloupu ze sněhu, honička ve vyšlapaných cestičkách ve sněhu a chytání 
Yettiho. Nejroztomilejší byl Pavel, který při pokusu proniknout byl zavalen šesti dětmi. Přesto 
řval a snažil se dostat do cíle. Vzdal se až ve chvíli, kdy mu Golden klekl na hlavu a přidusil ho. 
Oslava Silvestra se povedla – studená večeře při svíčkách, kulturní program obstarávala Tři 
drápky a hry organizoval Peky a Imu. O půlnoci jsme si připili, dali pořádné hobla Maky a zahnali 
ty nejmladší spát.  
Druhý den, jelikož se nám zželelo bledých tváří našich „náctiletých“, vzali jsme děti na 
celodenní výlet. Až na Konec světa. Ze začátku jsme se podobali spíš polární expedici, 
protože po cestě, kde jsme šli, od podzimu nikdo nešel. Pěkně jsme zapadali do sněhu. U 
Rozštípené skály jsme posvačili a začali hrát oblíbenou pochodovou hru průzkumník – 
bomba-povodeň. Chvílemi svítilo sluníčko, chvílemi sněžilo. Došli jsme na Konec světa 
– je tam vyznačena hranice mezi Čechami a Moravou a stojí tam celnice s krásným 
vycpaným celníkem(?) – vypadal jako Krakonoš. Pak jsme se vyškrábali na kopec 
Peperek s pěkným výhledem. Cestou domů jsme hráli kamióny (kdo koho strčí do 
příkopu plného sněhu). Nejúspěšnější byl asi Kuba – z rovnováhy ho hned tak někdo 
nevyvedl. 
Další den se opět bobovalo a odpoledne se hrály hry ve škole. Přišla se na nás podívat i 
Áďa se sestrou. Po počátečním ostychu se čile zapojily do her. 
Ještě jsem se zapomněla zmínit, že každý večer (když se korálkovaly rozety) nějaký 
„dobrovolník“ rád četl dětem z knihy Osada havranů. 
A co říct závěrem? Bylo to hezké, ale krátké. Ale bohužel, škola a zaměstnavatel volali. 
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Účastníci letošního zimního táboření 
Vlci i Zéesáci…. celkem 50 borců a borkyň 
 

 
Urputné boje při tradiční talířovce                Pohled na letošní tábořiště…. týpý Zéesky 
 



Jak vidíme plány na letošní jaro 
                                                                                     Lýda, Kuře, Janča (všechny JH) 

Vlk nám řekl, abychom napsaly každá sama, jaké plány máme na kmenové jaro. 
Dopadlo to tak, že máme „stejné“ nápady. Tak třeba: 
březen – výprava do Ketkovic a výlet na krytý bazén (v Brně) 
duben – výprava do Tišnova  
květen – výprava do Skleného nad Oslavou a výlet na bazén 
červen – výprava na Kořenec na staré tábořiště 
A co na to naše náčelnictvo? 
 
 

Co přidávají staří Vlci do plánů 
Starý Vlk (JH) 

březen – 27.3. - VLEČKA – akce: čistíme Moravský kras 
Tato akcička je už tradičním jarním úklidem turisticky zajímavých zákoutí krasu. 
Spočívá ve vycházce skupinek lidiček a igelitových pytlů. Do těch pytlů se cestou 
přibalí všechno co do lesa nepatří. Plné pytle se nechávají na shromaždištích odkud je 
odváží vlečka a dobrovolníky MHD.  
Co tak spojit užitečné s příjemným? Co tak jedna pomoc krasu a jedna návštěva jeskyní? 
Nebo neděle v bazénu? Kdo jede semnou? 
duben – 3.4. - Valná hromada LLM v Brně 
            16./18.4. - Výprava na Kosí potok – tábořiště LLM 
 květen - 28./30.5. - Sněm LLM – určitě na něj vyrazíme o den dřív. Jen je otázka jestli 
je sněm na Malém Waldenu, nebo na Kosím potoku. 
 
Někdy ovšem musíme taky spáchat jarní Sněm Vlků. Termín dodá určitě náčelnictvo. 
 

 
 
Plán na nejbližší dobu 
    13. 3. 2004 Country bál ve Velkých Pavlovicích informace Pavel Sláma a Peky 
(někoho může ubytovat i Starý Vlk ve V.P.) 
     14.3. 2004 Pracovní dýchánek ve sklepě u Starého Vlka pro náčelnictvo a 
dospěláky. Téma hovoru: kmen, jarní program, Sněm, tábor a VÍNO! 
26.-28.3. 2004  vede náčelnictvo a Pavel S. Výpravu k Nedvědicím – akce pro děti i 
dospělé 
     27.3. 2004 Brigáda na úklid Moravského krasu. Naši skupinu povede Mižu, 
Honza, Plivník, … informace podá Starý Vlk 

Schůzky v prosinci 03 a lednu 04 v Brně 
Nikola Musilová 

Na prosincových a lednových schůzkách jsme hráli hry jako: bramboru, ruskou vybitu, 
elektriku a podobně. Každou schůzku jsme alespoň na chvilku chodily ven. 
 

Nikola Nováková 
Nejvíc se mi líbilo jak nás Psajky s Trtěm vyváleli ve sněhu. Ale jinak se mi líbilo 
všechno. 
 

Matěj Suchý 
Schůzky se mi líbí. Bylo by dobrý, kdyby se chodilo na delší dobu ven. Líbí se mi 
Trťovy nápady. Jsou legrační. Kromě jeho počítání při klikování. Marek má taky dobrý 
nápady. Jinak aj Jožka mívá dobrý nápady. Líbí se mi jinak vše. 
 

Blonďák (JH) 
Na schůzkách by mělo být víc her. A měl by se zkrátit čas schůzky z 16,00 až 18,30 na 
16,30 až 18,30. A je velkej protest proti Trťovýmu počítání kliků! Mnělo by být víc 
jednodenních výletů. A je tu návrh vyměnit klubovnu. 
 
 

Schůzky v prosinci 03 a lednu 04 ve Velkých Pavlovicích 
…. asi nebyly, nikdo nic nenapsal!  
 
 
 
Kdo chyběl na letošních výpravách má 
smůlu, přišel o spoustu zajímavých podniků 
 
  



Dračí smyčka – uzlařský závod v Brně 
Lůča (JH) 

14.2.2004 se konala Dračí smyčka což je závod v uzlování. U zápisu jsme dostali kartu 
do které se zapisuje čas. Pak jsme ještě dostali kartičku s číslem.  Vždy jeden kluk a 
jedna holka měli stejná čísla. Někde prostě běhal kluk se stajným číslem jako měla 
nějaká holka. Když se potkali, šli spolu hned namalovat valentýnský obrázek do 
takového skorobaru. 
Kromě malování jsme i uzlovali. Proč by jsme sem jinak chodili. Až jsme douzlovali, šli  
jsme zase na chvíli do toho baru. Tam jsme se zdrželi, protože Kuba měl 20 minut čekat 
na toust. Když jsme pak odcházeli zlevnili tousty o 3 koruny. Mohli jsme si rovnou 
koupit dva za skoro stejnou cenu jako dřív jeden. 
 

neznámý nepodepsanec 
Nejvíc se mi líbilo, jak jsme hledali holku a jak jsme kreslili. Pak se mi ještě líbilo, jak 
jsme dělali uzle, a taky když jsme byli v baru u valentýnské tabule. Ruce se nám 
uzlovaly víc než uzlovačky. 
 

Starý Vlk (JH) 
Ptáte se jak si naši borci vedli? Předně musím říct, že i když účast byla dobrovolná, 
zúčastnilo se závodů neuvěřitelně málo Vlků. Je vidět, jak nedostatečné je umění těch co 
se bojí přijít s kůži na trh a nevěří svým schopnostem. 
 
kategorie M 

 Poř jméno       Amb. Loď. Dra. Ško. Zkr. Ryb. Dře Celk. 
1.      Neznám

ý 
3,21 1,96 3,11 4,85 6,35 3,15 - 22,63

9. Jakub V 4,67       2,13 5,81 12,67 6,81 5,25 - 37,33
18. Lůča 6,06       2,59 3,32 10,45 7,42 9,86 - 39,69
36. Luky 4,86        7,06 7,13 17,39 10,25 7,39 - 54,08
62. Bětka 5,26      2,98 5,81 333,00 9,71 7,11 - 363,86

v kategorii zápolilo 79 borců 
 
kategorie R 

 Poř jméno       Amb. Loď. Dra. Ško. Zkr. Ryb. Dře Celk. 
26. Rada 6,37 2,53     3,76 333,00 4,78 15,5 4, 369,96

v kategorii zápolilo 30 borců 
 
Ve štafetě v kategorii Old skončil na 20. místě (z 24 účastníků) Mižu s časem 53,145 s. 
Z našich dospěláků se štafety tentokrát nikdo nezúčastnil.  
Všem reprezentantům kmene děkuji za předvedené výkony a vzornou reprezentaci i 
projevenou odvahu v „jámě lvové“. 
 

III.Zimní expedice Vlků – Žďár nad Sázavou 
Sysel (JH) 

4. den – Po poledňáku jsme šli plavat na bazén. Dobře jsme si užili, ale škoda, že 
skluzavka byla pokažená. 
Když jsme se vrátili, byla večeře. Zpívalo se, hrálo na kytary a pak jsme šli spát. 
5. den – Ráno vyrážíme s Pavlem na hru Lavina, která se ale neuskutečnila. Hráli jsme 
místo ní spoustu jiných her jako Hon na Jetiho atd. Po návratu a pozdním obědu byl 
poledňák a v něm jsme čuměli na bednu. Pak byla zase spousta her a z nich byla asi 
nejlepší: Kompot. Večer pak byla velká hostina. Jedlo se, blblo se, pilo se,  zpívalo a 
hrálo na varhany a kytary. Byl Svatvečer. Každou celou hodinu jsme si připíjeli. Vlk šel 
brzo spát. Neoslavoval se jen Silvestr, ale i Makyny narozeniny. 
6. den – Vstávali jsme až v půl desáté a před tím chvíli čuměli do bedny. Pak jsme se 
vydali na pochod. Ušli jsme asi 14 km. Ze zámku jsme šli na Rozštípenou skálu, pak na 
Páperek a zase zpět do zámku. Místy byl sníh hodně hluboký. Po návratu a obědě měla 
Terka připravený dvouhodinový program (na čin), který se nakonec protáhl na čtyři 
hodiny. Pak se šlo spát. 
7. den – Ráno po ranní plísni (písni) jsme šli na průzkum Zelené hory a taky bobovat. 
Vydrželi jsme tam celé dopoledne. Málem se tam stal opak Perníkovy havárky. Perník 
rozflákal boby, ale já jsem si málem o bětčiny boby rozflákal nohu.   
Úryvek z deníku polárníka Sysla. 
 

Rapotice – sněhové hry 
Michal Tomis 

V Rapoticích se mi moc líbilo a bylo tam moc hezky. Hráli jsme ňuká hry a ty mě moc 
bavily. Chodili jsme na výlety ven a to se mi moc líbilo. 
 

Výprava do Rapotic 
                                                                                      Imu (o) 

Na nádraží se nás sešlo jen 10, takže moc slavně to nezačalo. Už ve vlaku ale byla 
docela zábava a tak jsme na začátek brzy zapomněli Ještě větší zábava byla, když jsme 
nevěděli kdy vystupovat a potom kde je škola. Nakonec ale vše dobře dopadlo a my 
jsme dorazili do správné školy, kde nás docela milá paní školnice ubytovala. Měli jsme 
k dispozici tělocvičnu a tak jsme večer věnovali různým hrám. Večer nám rychle uběhl 
a tak zbývalo zahrát poslední hru ,,na medvědy”. V sobotu dopoledne jsme vyrazili na 
procházku. Cestou jsme se zastavili na poli, kde jsme si zahráli pár ničících her. A 
potom jsme to oklikou vzali do školy. Tam jsme se pustili do vaření oběda, zatímco děti 
a někteří starší si hráli v celé škole. K večeru za náma přijel Pavel. Večer jsme hráli na 
kytaru, zpívali a hráli další hry. V neděli jsme se sbalili, uklidili a vyrazili si před 
odjezdem ještě trochu doničit tělo na hřiště. Docela se nám to povedlo, a tak nevím jak 
ostatní, ale já jsem byla ráda, že jsem se doplazila domů.                
 
 



Kořenec – zimní táboření 
Michal Hájek 

V pátek sme měli scuka v pět ve vestibulu, o čemž mě a Sašu nikdo neinformoval a tak 
věříce časovému údaji  na pozvánce sme se dostavili v 15:30 na hlavní nádr. Tam sme se 
dozvěděli že jedem až v pět.  Něměli sme zájem tvrdnout tak dlouho na nádru a tak sme 
se přifařili k ZS a jeli s nima.  
Asi o pěti sme se dostali na do Okrouhlé. Něchtělo se nám čekat na zbytek oddílu a tak 
sme s Mižem, Slonem a zbytkem zéésky vyrazili do tábořitě. A do večera pomáháme na 
tábořiti. Asi v deset sme se dosoukali zpět do kulturáku v Okrouhlé kde u nás čekali 
naši. Ze starých tu jsou (Imu, Terka, Peky, Finky, Monika, Trťa, Pavel, Saša a já) a dále 
asi jen šest vlčat.  
Přes noc byla pěkná zima a tak sme řádně vymrzli, nenechali sme přes noc zapnutý 
topení. Ráno byl přesun a na tábořitě, kde se sešlo asi 50 Vlků a členů ZS. Zde se k nám 
přidal i Pavel Sláma, který spal na tábořišti. Celý další program řídili Mižu s Honzou. 
Všichni byli rozděleni do šesti družinek odlišených barvami. Nejdříve se hrála talířovka. 
Potom horskej golf. Po golfu se dělal oběd na přání. Byly dokonce možnosti výběru: 
rajská s knedlíkem,bramborovej guláš a zeleninová polívka. Po snězení oběda si mohl 
každý projít různá stanovitě se vzduchovkou, se stopami, s lanovou prolézačkou a 
ukázkou stahování králíka. Po ukončení činnosti stanovišť se ještě hrálo rugby. Potom 
jdeme zpět do kulturáku.  
 

 
Ukázka stahování králíka v podání Honzy (JH)            Závěrečný Kruh u Stromu před pověšením Wakanu 
 
V kulturáku vaříme polívku a dělali sme vzdušnou dráhu. Pointa hry bylo postavit si z 
papíru vzducholoď a projet s ní celou určenou dráhu. Pak Imu s Terkou chvíli hrály na 
kytaru a šlo se spat. V neděli ráno byla soutěž o nejlepší buchtu, a odborná porota 
vyhodnotila jako nejlepší buchty Perníka (JH). Po snídani se šlo na Vlčí tábořiště, kde se 
nafotilo společný foto, douklízelo se tábořiště a vyrazilo se zpět čekat na bus.  
Co dodat? Organizátorům se musí uznat že to byla velice podařená akce a i přes 
nepřízeň počasí byla hojná účast (asi 50lidí). Už se těším na další společné Vlků a ZS.  
 

Zimní táboření 
    Terka (O) 

Sraz jsme měli sice na hlaváku, ale když už dorazili i Pavlovčáci, odebrali jsme se na 
autobus. Nádraží, tam jsme skoro bloudili. Po vyčerpávající cestě autobusem jsme 
dorazili do Boskovic a odtama opět autobusem do Okrouhlé, kde už na nás čekal (v 
teple) Finky. Jako obvykle to v pátek dost rychle uteklo a všichni už jsme se těšili do 
teplých spacáků (nikdo nevěděl jaká bude v noci zima). 
Ráno jsme se probudili pořádně vymrzlí (a někteří i bez svého spoluležícího vedle 
sebe), takže teplej čaj bodl. Po snídani jsme se sbalili a odešli za ostatníma na louku, 
kde se oficiálně zahájilo táboření. A taky jsme při té příležitosti zjistili, že je nás skoro 
50!!! Mižu nás rozděl na družinky a v těch jsme hráli spoustu her. A mě nejvíc bavil 
HORSKÝ GOLF. My, jako modří jsme skončili celkově 3. a vyhrála černá. Ale 
s totální prohrou v talířovce to není tak špatný, ne? Dále už byl skoro čas oběda a mě si 
Mižu vymyslel jako jednoho ze tří šéfkuchařů tří jídel. Tak jsem si vybrala Brguláš. 
Odpoledne pak bylo bludiště, stahování králíka a taky střílení ze vzduchovek, hry 
zaměřený na rovnováhu s pomocí partnera, atd. Osobně si myslím, že program byl 
jedinečnej!! Až nám začínala být zima byla už skoro doba na návrat do kulturáčku. Kdo 
nešel mezi polama nad loukou, nevěřil by, jak je těžký dostat se zpět do Okrouhlé. Něco 
ale vydržíme, takže jsme to zvládli (i když některý děti nám málem ulítli).  
Večer šel Slon zpátky na louku do initi, takže program s děckama jsme dělali my. Na 
dobrou noc jsme s Imu zahráli pár písniček  na kytary, některý ,,živý” děti si na dobrou 
noc ještě zaklikovali a pak už jsme šli spinkat. V neděli už jsme toho moc nestihli, 
jenom sbalit, uklidit… Děcka šli ještě na louku na vyhodnocení her, ukončení táboření 
atd. A pak už nám jel autobus. A cestu vlakem nám zpříjemňoval Trťa svýma úžasnýma 
hláškama a připomínkama jako např. 
když Peky udiven Trťovýma kecama 
prohlásil, že by chtěl jednou poznat 
jeho holku a Trťa mu na to řekl, že on 
taky.  
No, co dodat. Zase se všechno 
podařilo a většině se domů fakt 
nechce. Na nádraží jsme při 
rozloučení zabrali čtvrtku vestibulu 
(aby ne, když nás tam bylo přes 40!) 
A pak už si děti rozebrali maminky, 
my jsme se taky rozebrali a už se 
těšíme na další akci.   
 
 
Na táboření nebyla nouze o netradiční sportíky, 
které prověřily všechny zúčastněné. 
 
  


