
dokáže se neuvěřitelně dobře přizpůsobit  obtížným podmínkám. Vždyť Lípa vždy fungovala jako 
strom ochraňující rodinné štěstí a vysazovala se vedle  chalup mimo jiné i proto, že lipové dřevo 
nepřitahuje hromy a blesky. Když si tuto svoji vlastnost lidé narození ve znamení Lípy uvědomí, 
dokážou skály lámat. Ostatní jejich společnost vyhledávají, neboť Lípa umí vytvořit přátelskou 
atmosféru. Je vzácným přítelem, který ovládá  umění naslouchat druhým. V lásce bývá ovšem 
nešťastná, neboť je dosti žárlivá a panovačná. Jen málokomu se podaří objevit její ušlechtilou 
povahu a změnit Lípu ve vyrovnanou bytost. 
 

21.3. Dub Silný a energický 

Statný, odolný strom svou vitalitou určuje sílu člověka narozeného  v den jarní rovnodennosti, 
v den, kdy se uvolňuje obrovská přírodní energie. Životnost, odvaha, síla tělesná i mravní – to jsou 
znaky člověka zrozeného ve znamení Dubu. Neohroženě vystupuje na obranu lidí slabších. 
V nouzi pomáhá druhým nejen fyzicky, ale i uvážlivou radou, neboť moudrost věků je zapsána do 
zvrásněné kůry dubu. Je plný energie, nesnáší politikaření, žabomyší války a pomluvy. Celý svůj 
život hledí jistotu a stálost, paradoxně se však stává jistotou pro druhé. V lásce je obětí prvního 
hlubšího vztahu, vždy věří, že je to láska na celý život. Patří mezi lidi přímé, je skvělým 
partnerem pro ty, kteří hledají sílu, poctivost a chápavost. Nesnáší nemoci a léky. Bývá stejně 
zdravý, jako je zdravé a pevné dřevo dubu. 
 

23.9. Oliva Diskrétní a vyrovnaná 

Oliva dříve velmi uctívaný strom, je symbolem moudrosti, blahobytu, slávy a silného zdraví. Lidé 
narození v tomto znamení jsou symbiózou krásy, pochopení a rozumu. Mají snad ze všech 
znamení nejvíce vyrovnanou povahu. Jednají uvážlivě a vyznačují se velkou dávkou trpělivosti a 
laskavosti. Jsou rozenými optimisty a jejich životní heslo zní:“S úsměvem jde všechno líp.“ 
Bývají vzdělaní, snad i proto se rádi pohybují ve společnosti moudrých lidí. Sami na sebe 
neupozorňují, jsou totiž poměrně nesmělí. Občas dokonce cítí nutkavou potřebu stáhnout se do 
ústraní, meditovat a přemýšlet o sobě i okolním světě. Mají vrozený cit pro spravedlnost a je jim 
cizí každá forma násilí. Patří k těm lidem, kteří kolem sebe šíří klid, štěstí a radost. 
 
22.3.-31.3. 
24.9.-3.10. Líska Laskavá a netrpělivá 

Líska je nenáročný keř zrovna jako lidé zrození ve dnech brzkého jara a podzimu. Jsou nenápadní, 
nesnaží se upoutat pozornost okázalými gesty a plamennými projevy, přesto mají na ostatní úžasní 
vliv. Jejich osobitý půvab jim pomáhá dosažení životního cíle spolehlivěji, než by se mohlo zdát. 
Jsou přívětiví k druhým, někdy až ke škodě svých nejbližších přátel a rodiny. Rádi působí na 
veřejnosti, milují společnost a společnost miluje je. V jednání s druhým jsou vždy úspěšní. Jejich 
intuice, vyrovnanost a inteligence jim velí, kdy táhnout do boje a kdy raději ustoupit. Pokud jim 
něco nevychází tak, jak by si představovali, takticky počkají na vhodnější okamžik. Dosáhnou-li 
vysokého postavení, nikdy ho nezneužívají ve svůj prospěch. Jsou velkorysí a srdeční. Ovšem 
v lásce s nimi vyjít bývá tvrdý oříšek. Partneři se špatně vyrovnávají s jejich nepředvídatelnou 
povahou. Lísky jen pomalu stárnou a dobře překonávají hluboké rány osudu. Ze životních zápas 
vycházejí s omlazeným názorem na svět. Nebývá výjimkou, že se žení či vdávají i v pozdním 
věku a někteří z nich se stávají otci nebo matkami tehdy, kdy ostatní myslí už jen na vnoučata. 
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květen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zima snad už definitivně odešla…. Tak začínal úvodník dubnového čísla Vlčovníku a 
ejhle. Dubnový výpravy za sluníčkem začaly slibně pak se změnily na klasické zimní 
táboření. 
Kmenové čtenáře potěšilo nejen nové číslo Vlnovníku (vyšel po čtyřech měsících), ale i 
nové číslo Bizoního větru (číslo 3/2005)☺, kde se píše mimo jiné i o našem  kmenovém 
táboře. Článek je něčím jako upomínkou na blížící se již XVI. Letní expedici Vlků.  
 

Nejbližší program kmene Vlků – květen až srpen 2006 
12.-14.5. 2006 Brigáda ve vinici a pochod do Kurdějova – vede Bětka a Starý vlk 
19.-21.5. 2006 Akce „Stany Vlků“ na Kořenci (jen pro starší Vlky!!) – vede náčelnictvo  
  9.-11.6. 2006 Táboření na SNĚMU LLM (Sklené n Oslavou) – vede Pavel S.  
15.-22.7. 2006 Letní táboření Jelenohorských Vlků – vede Starý vlk 
22.7. – 6.8. 2006 XVI. Letní expedice Vlků na Kořenci – vede náčelnictvo 
 



Schůzky v Brně (leden, únor 2006) 
Bětka (JH) 

Na začátku schůzek většinou bývá testík vědomostí. Vlk zjišťuje co víme…. 
většinou se to tím teprve  učíme. Hrajeme hry s knoflíkama a když to jde i hry 
v parku jako talířovou a tak. Bary učí přežití, Vlk vybavení na zimní pochody, 
ještě tam byl pohyb zvěře v zimně, mapa a mapové značky. Taky se učíme o 
„kápézetce“ jejím vybavení a na plechový krabičky KPZ si šijeme kožený obaly. 
Jednou jsme si byli zajezdit s autama na největší autodráze v Brně. Na 
rukodělkách u Vlka vaříme už i maso, taky šijeme capoty a sedlovky.  
 

Schůzky v Brně (březen, duben 2006) 
Lůča, Lýda (JH) 

Jen co se oteplilo, chodíme hrát ven do parku fotbal. Povídali jsme si o věcech 
do Kazetky. Pořizujeme si krabičky a šijem na ně obaly z kůže. Opakujeme 
mapové značky a jarní kytky…. a hlavně jíme trubičky. Snědli jsme celou 
krabici.  
Na schůzce u Vlka zase vaříme z masa a píšeme články do Vlnovníku. Občas 
juknem na nějaký horor. Taky jsme během těchto dvou měsíců navštívili dvakrát 
bazén. Hry v klubovně často nebývaly, jen občas. 
 
Ahoj Vlkúúúú ,  
Tak předem díkec za vordovou verzi vlčovníku-je to v poho to takle 
dostávat-vzhledem k tomu jak pracují naše pošty... je to mejlem 
pohodlnější.(snad i pro tebe). 
Chodí mě i zvadla přes SMS-taky v poho.Bohužel je to špatné s volnem -jinak 
pro Nikolu vymýšlím program na červenec a srpenec. Moc dovolené nemám a 
tak to musíme nějak s Baru doladit-tím chci naznačit, že by jsem pak uvítal 
termín na tábor a nějaké další akce-určitě budou-Dík. Musím ji dostat do 
přírody aby neseděla celé prázdniny doma. 
Další věc je že mám dotaz jestli někdo v Kmenu Vlků nepotřebuje 
horolezecké lano-nové v délce 25-29m.jedná se o zbytkovou metráž rovnou z 
výroby v Lanexu. Mají akci buď jeden kus za 800,--(to se dá koupit i v Brně) 
ale hlavně 5 ks o té délce 25-29m za 2400,-což je v poho ale já potřebuju 
tak 2-3 ks a tak hledám kam udat ty další. Cena za bm je pak asi 20kč-
přikládám info z vebu: http://http://www.lanex.cz/e-shop/select.php
  Tak to je asi zatím vše-s pozdravem modré oblohy Tobě i dalším Vlkům  

 Gleška 

Jaký strom, taková povaha II. díl 
Starý vlk (JH) 

Co učili druidové 
Keltští druidové se snažili vyčíst osud nikoliv z hvězd, ale spojili narození člověka s určitým 
druhem stromu. Keltské věštby  střídají celkem sedmnáct různých stromů za půl roku, a to po 
desetidenních obdobích. Proto se během roku opakuje vliv stromů vždy dvakrát, u topolu dokonce 
třikrát. Pro osoby narození v takové dny, jako jsou jarní a podzimní rovnodennost a oba 
slunovraty, platily samostatné zvláště příznivé předpovědi, odvozené z vlastností dalších čtyř 
stromů – životného dubu, krásné břízy, půvabné olivy a neústupného buku. 
Schválně, najdete se se svojí povahou  v jejich předpovědích? A poznáte strom který je vašim 
znamením? Pohodu při čtení vám přeje Starý vlk  
 
19.2.-29.2. 

24.8.-2.9. Borovice Houževnatá a v lásce zranitelná 

Voňavý, vzácně dekorativní strom symbolizuje lidi, kteří umějí zdůraznit své přednosti. Borovice 
má ráda útulný domov,  cenné předměty a pevné rodinné zázemí. Moc dobře ví, co chce, a proto 
se snaží od života získat co nejvíce. Ač se to nezdá, je tvrdá, houževnatá a odhodlaná. Pokora je jí 
cizí. Naprosto nesnáší toho, kdo se jí protiví,  a nemá ráda, když věci nevycházejí tak, jak ona 
chce. Díky své odvaze a schopnosti riskovat jde v životě stále kupředu. V zaměstnání se dokáže 
prosadit, neboť vyniká pracovitostí., organizačními schopnostmi a logickým myšlením. Přísná a 
přesná analýza  je její největší předností. Nerada si komplikuje život, a tak neštěstí druhých ji sice 
dojímá, ovšem nic víc. Jen v lásce projevuje slabost – podléhá natolik emocím, že se zákonitě 
dostavuje zklamání, které hluboce prožívá. Ale i z milostných průšvihů umí vyjít se ctí, což je 
charakteristickým znakem všech, kteří se narodili v tomto znamení. Borovice je symbolem 
obzvláště příznivým pro ženy. 
1.3.-10.3. 
3.9.-12.9. Vrba Sebevědomá a rozmarná 

Ohebný a pružný strom se širokou korunou symbolizuje citlivou osobu, která se často cítí 
nedoceněná a nepochopená. Ve Vrbě se spojují dvě povahy – první je snivá , zádumčivá, druhá 
plná neklidu. Vrba má poctivý charakter, ale žít s není vůbec jednoduché. Jen málokomu se podaří 
přizpůsobit jejím náročným požadavkům. Bývá rozmarná a někdy si vynucuje pozornost 
plačtivými až hysterickými projevy. Prožívá mnoho trpkosti, ale jelikož je zároveň velkým 
bojovníkem , často najde klid a lásku ve vyrovnaném manželství. Člověk s duší Vrby si potrpí na 
lichotky. Někdy je jak malé dítě, které vyžaduje až nekritický obdiv. Ovšem toho, kdo jej zahrne 
přízní, považuje za slabocha a brzy jím opovrhuje. Vrba umí naslouchat druhým, je vynikající 
psycholožka a rozumí bolavým lidským duším. Snad proto dokáže mistrně manipulovat svým 
okolím. Možná kvůli této vlastnosti často neprožívá skutečné přátelství. 
11.3.-20.3 
13.9.-22.9 Lípa Zasněná a trpělivá 

Silný krásný strom, tak typický pro českou krajinu. Člověk narozený v jeho znamení je plný 
šarmu a vzácného kouzla. V jeho nitru se však odehrává věčný boj – je to rozpor mezi drsnou 
realitou a romantickou iluzí. Touží po pohodlném životě, ale nedokáže se psychicky vyrovnat se 
strastiplnou cestou ke štěstí.  Často zaujme ublížené stanovisko. Přitom je Lípa velmi silná a  
(já, Lýda a Terezka) Bětčiny míčky, dáme jí je a zjistíme, že sami je nemáme. Po 
pár jamkách jsme tak hrozně znavení a vyčerpaní, že se bez zmrzliny 

http://http:/www.lanex.cz/e-shop/select.php


neobejdeme. Dohráváme minigolf, doufáme nevyhrajeme a nepřejeme to taky 
ostatním. A potom jdeme na velkou napěněnou kofolu. Pak se rozcházíme (ale 
ne, že bysme předtím s někým chodili!) a jdeme domů. 
 
Letos na jaře jsme dopadli všichni stejně HROZNĚ !!!! 

1.   místo…Rosťa   – 63 bodů 
2.-3. místo…Bětka   – 66 bodů 
2.-3. místo…Starý vlk  – 66 bodů 
4.     místo…Lydunka  – 67 bodů 
5.     místo…Betta   – 71 bodů 
6.     místo…Lůča   – 73 bodů 
7.     místo…Terinka  – 76 bodů 
8.     místo…Seveřanka  – 84 bodů 

Určitě ještě někdy potrénujeme, protože na táboře nás čeká turnaj všechny. 
Jo, a ještě ke článku z minulého Vlčovníku. Těm co se pokoušeli dovolat 
Pavlovi Slámovi se omluvám, protože se nedovolali. Pavlík ztratil mobil.  
 
 

 
 

Pozor blíží se spousta letních akcí. 
Přečti si pozorně titulní stránku a 
nezapomeň se též někdy stavit na 
výpravu. ☺ Vlk už má i pokyny na 
letošní XVII. Letní expedici Vlků a ta 
teda bude …. 
 

Moje první výprava s kmenem do Skleného nad Oslavou 
7.-9-4.2006 

Katka z Kuřimi 
Blížil se den, kdy byla naplánovaná výprava na chatu ve Skleném. Byla to moje 
první výprava, kde jsem se měla seznámit 
s novými lidmi. Pravda, pár sem jich už znala např. 
Moniku, Vlka a pár holek, ale přesto s blížícím se 
termínem narůstala i má tréma. Sbaleno jsem měla 
nejmíň den dopředu kromě jídla a pár drobností 
všechno. Strašně jsem se těšila, protože není nad to 
vypadnout na chvilku z každodenního rušného 
života ve městě do přírody. Ve vlaku (kde mi místo 
drželi Vlk a Tuky) a po cestě na chatu má tréma 
pomalu opadla. Snad k tomu přispěla ztemnělá 
obloha a pozdní hodina. Když jsme dorazili do 
chaty, všichni nás přivítali a já si hned připadala, jako bych všechny dávno 
znala. Byla jsem mile překvapena a cítila jsem se fajn. Chata (Jezerních lidí) 
byla super, lidi (vlastně Vlci) byli pohodoví, prostě paráda. 
Druhý den byl výlet. Holkám se moc nechtělo (jako vždy – poznámky redakce) a 

já si vzpomněla 
na sebe v jejich 
věku. Tehdy se 
mi taky moc 
chodit nechtělo, 
ale teď si 
užívám každé 
chvilky kdy 
můžu poznat 
nová místa. Po 
návratu byla 
super hra. 

Dospělým se na čelo namalovaly barvy dle vlkova výběru a rozprchli jsme se po 
lese. Děcka nás měla hledat a zjistit kombinaci barev na našich čelech. Mé 
rozhodnutí vylézt na strom nevydrželo dlouho, protože když mě vlčky našly 
nešlo utéct ani se před nimi schovat. Tak jsem zvolila taktiku pobíhání po 
lese…. Holky byly šikovný (lovily ve smečce). 
Ještě víc mě bavily hry s tenisovým míčkem, kdy proti sobě hrály dvě mužstva a 
branky byly stromy (strom = branka – poznámka redakce). Takhle jsem se 
dlouho nepobavila. Kdyby se nesetmělo,hrála bych snad do nekonečna. Večer se   
alespoň dlouho spalo, jako když mě do vody hodí. Škoda, že všechno jednou 



končí.  Brzy ráno nás 
několik spěchalo na vlak. 
Já do svého 
každodenního života a 
jiní za svými 
povinnostmi. Jsem ráda, 
že jsem se mohla 
zúčastnit této „mé první“ 
a snad né poslední 
výpravy. A za to, že to 
bylo tak skvělé chci 
poděkovat☺. 

Jarní vzduch zmohl i udatné stařešiny. Tady odpočíváme na sněmovišti LLM na 
Malém Waldenu. 
 

Dubnové táboření na sněhu 
28.4.-1.5.2006 

Starý vlk a Ičink ši (JH) 
Zima přešla v léto a jaro někdo nějak vynechal…. Tak nějak se to v kraji letos 
povídá. Končím práci v Mikulově a sluníčko se na mě mile směje. V Brně je 
teplo ale pod mrakem…. nevadí. V Boskovicích je tma jak v pytli a to je teprve 
17 hodin. Fouká silný studený vítr. Brrr. V Okrouhlé se mračí míň, ale než 
dorazíme na tábořiště začíná poprchat. Urychleně stavíme zubřík a sháníme 
suché dřevo. Začíná pršet víc. V teple u ohýnku to moc nevadí. Snad bude ráno 
líp. Ráno nás budí bubnování kapek na plátno stanu. Strašné zjištění. Dopoledne 
hrajeme hru „kličkovaná mezi kapkami“. Pokaždé když intenzita deště poleví 
tvoříme něco venku. Napřed uklízíme v kuchyni a jídelně větve spadané ze 
stromů, později hledáme a určujeme jarní kytky, ještě později hrajeme v lese 
stromovku a po ní jdeme na procházku☺. V noci buší do plátna silný déšť. A 
ráno …..ráno tiše sněží!!!! Venku leží čtyři centimetry sněhu. Katastrofa hadra. 
Vlci z Brodu se rozhodli táhnout na jih do teplých krajin. Balíme a táhnem 
s nimi. Brutální škoda prodlouženého víkendu. Proto se znovu setkáváme ráno 
„u Vlka“ a svátek práce slavíme prácí na cepotech. 
  
Na výpravu jsem původně neměla jet ale nakonec jsem přece jela. Tradičně byl 
sraz v pátek na hlaváku. Došli Lýda, Ilona, Terka, Starý vlk a Katka s Dastym 
(to je její pes). Jedeme vlakem do Boskovic ve vlaku jsme se domlouváme na 
plánu. V Boskovicích pak čekáme hodinu na autobus. Jdeme do Alberta kůpit si 
zmrzlinu. Autobusem jedeme do Okrouhlé a Vlk nachystal past na pavlovčáky 
že dojdeme až zítra. Máme v plánu přepadnůt tábořiště kluků. Až pozdě jsme 

viděli  Pavla a Goldena na cestě do Okrouhlé. Rychle se běžíme schovat ale našli 
nás. Na kraji lesa  já, Ilona a Lýda se vydáváme na průzkum tábořiště. Než jme 
se stihly vrátit se zprávou že tábořiště je prázdné zbytek dorazil na louku. 
Stavíme zubra. Po ubytování je večeře k večeři jsou štěkáčky. A je večerka. 
Ráno prší. K snídani máme opečený špek, chleba, kečup, čaj a někteří jedinci i 
karamel. Po snídani uklízíme jídelnu a kuchyň, nosíme dřevo a blbnem ve stanu. 
K obědu je moc dobrej guláš. Vařily jsme ho samy! Po poledňáku kde opět 
blbnem máme úkol najít pět různých kytek, ty si pak určujem. Poslední hledači 
měli hlídat tábor, ale nakonec jsme šli všichni k Natovi. Tam jsme si dali kofolu, 
zmrzlinový pohár.… Nat nám dal i nějakou sladkost a ke Křofcově nelibosti 
nám pustil záznam loňské soutěže v pití piva. Po návratu z hospody děláme 
večeřu, vykládáme si, …. Po večeři a večerce Ilona , Terka a Lýda blbnou a Ilča 
pořád otravuje, že někdo chodí po táboře a ukradne nám boty. 
Strašný ranní šok byl, že venku v noci napadl sníh. Uklidní nás až když si k 
snídani dáme štěk-pao (naše verze čín. kunk-pao). Po snídani balíme osobní věci 
a u ohně si čteme o napoleonských válkách. Před obědem balíme a pochodujem 
do Okrouhlé na autobus. 
Na zastávce hrajeme šlapačku a Ilča otravovala Vlka (chudinka otlučená). Díky 
řidičovi autobusu máme čas si v Boskovicích dát kofolu (vlak nám totiž ujel). 
 

Jelenohorský turnaj v minigolfu 
9.5.2006 

 Lůča (JH) 
V úterý 9.5.2006 máme sraz v 16:00 na rohu Botanické zahrady. Doráží jen Vlk, 
Terka a Bětka, která je na druhém rohu zahrady. Já a Lýda máme zpoždění a tak 
pět minut po čtvrté hodině čekáme u minigolfu. V sms od Vlka stálo, že 
v případě deště bude schůzka u něj. Je přeháňka, tak nevíme. Nejdřív čekáme, 
ale potom se vydáváme k Vlkovi. Ale ten samozřejmě doma není. Nakonec 
běžíme zpět k minigolfu kde čeká Vlk, Bětka 
a Terka. Po chvíli přichází i Rosťa, Běťák a 
Seveřanka (zvaná též Snajperka). Ti zase 
přišli do Lužánek, kde měla být Ještěrka. A mi 
jsme měli sraz jinde. A konečně začínáme hrát 
VELKOGOLF. Pár dráh nám dělá potíže, ale 
po trošce čarování to vyjde. Pokoušíme se i 
foukat, ale to moc nepomáhá. Dobrý taky je, 
když najdeme  


