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Tábořením na Malém Waldenu jsme začali opravdové letní táboření a akce provázené 
koupáním v neohřívané vodě, smažením ve vlastní šťávě a dušením protihráčů 
v bojovkám. Konečně je tady léto. 
 

Nejbližší program kmene Vlků – červenec až srpen 2006 
15.7. - 22.7. 2006 Letní táboření Jelenohorských Vlků – vede Starý vlk 
22.7. - 6.8. 2006 XVII. Letní expedice Vlků na Kořenci – vede náčelnictvo 



Stoupání na horu kmene Vlků 
Starý vlk  (JH) & spol. 

Tak se nám opět přiblížily velké letní prázdniny a s ním i očekávaná Letní expedice. To 
je přeci jen období větší aktivity Vlků. Myslím tím aktivity při plnění Orlích per.  Hodně 
k tomu přispívá i tradiční hra kterou vyhlašují starovlci, aby podpořili dění v kmenu. 
Netvrdíme, že se nic neděje, nebo, že je kmen nedostatečně aktivní. Cílem této hry je 
podpořit plnění Orlích per. Je totiž potřebné si uvědomit, že každým získaným OP se 
woodcrafter něco nového naučil, zesílil, nebo něco nového vytvořil a schopnost učit se 
je možná největším bohatstvím Woodcraftu i jeho jednotlivých členů. Až budete letos na 
táboře plnit Orlí pera, a chodit kontrolovat úspěchy svých kmenových druhů neudělejte 
chybu typickou pro minulý ročník soutěže. Na expedici můžete dosáhnout výkonu, nebo 
vyrobit, či dokončit výrobek, ale s jeho výrobou, výběrem, plánem, trénováním či 

přípravou můžete 
začít už nyní před 
koncem školního 
roku.  Vyhnete se 
tak nepříjemnému 
zjištění typu: „..ušil 
bych brašnu, ale 
nemám tu dost 
kůže.“ Nebo 
„kopnout míč tak 
daleko nejde!“ …. 
Ale jde když se 
trošičku trénuje ☺ 
Přejeme vám hodně 
úspěchů při tvoření 
něčeho nového a 
hlavně spoustu 
zábavy a skvělých 
zážitků. Pro nejlepší 
z vás máme opět 
připravenu tradiční 
indiánskou deku. 
 
Ještě přikládám 
téměř aktuální stav 
Stoupání na horu 
pokud se nevidíš na 
seznamu volej Vlka 

4.6.-13.6. 

2.12.-11.12. Habr Přemýšlivý a pořádkumilovný 

V nížinách a pahorkatinách roste v polostínu strom, jehož šedobílé dřevo je tvrdé, těžké a pevné. I 
člověk narozený v jeho znamení je seriózní, pořádkumilovný a jako voják vyžaduje přesné plnění 
povinností. Je typem estéta, který dbá o svůj vzhled. Tajně sní o slávě a miluje pochvalu. Vzestup 
či úspěchy druhých v něm vyvolává závist. Ve svém okolí jen těžko snáší lidi nadané a úspěšné. 
Jeho partner  musí projevit značnou míru přizpůsobivosti a diplomacie. I v lásce je Habr dost 
náročný, ale sám  nedokáže vyvinout patřičnou iniciativu. Takže se častěji stává osobou 
milovanou než milující. Manželství bere jako závazek, proto bývá i věrný. Typickým znakem 
Habru je nedůvěřivost k lidem, což zatěžuje celý jeho osobní život. 
 
14.6.-23.6. 
12.12.-21.12. Fíkovník Něžný a líný 

Originální, pružný a nezávislý je člověk narozený ve znamení Fíkovníku. Šíří kolem sebe 
nakažlivou vůni bezstarostnosti. Jeho smysl pro humor a vrozená intuice ho činí člověkem 
oblíbeným a v mezilidských vztazích šikovným. Je hravý a dokáže se těšit z maličkostí všedního 
dne. Miluje děti a zvířata a oni milují jeho. S osudem si pohrává, ale mívá štěstí, z nepříjemných 
životních situací ho vyvedou jeho inteligence a prozíravost.  Obtížné překážky neřeší, neboť je 
dost  líný. Někdy působí dojmem povrchního člověka, ale opak je pravdou! Vše, co  chce, také 
uskuteční. Miluje rodinný život, jeho vřelost a kamarádství z něho dělají jednoho 
z nejzábavnějších partnerů i rodičů, se kterými druhé baví svět. 
 

24.6. Bříza Bystrá a nedůtklivá 

Krásný elegantní strom symbolizuje osobu s dobrým vkusem, jemnou a citlivou. A jako bříza 
nenáročná na úrodnost a vlhkost půdy, tak i člověk narozený v jejím znamení nevyžaduje mnoho. 
Největší problémy prožívá Bříza sama se sebou. Žije vnitřními úzkostmi a nejistotami, proto 
potřebuje vedle sebe druha či přítele moudrého a trpělivého. Pokud takového najde, promění se 
Bříza v sebejistého člověka, nesmírně pracovitého, svědomitého, přesného a také úspěšného. Jeho 
inteligence a fantazie mu zaručují úctu celého okolí. Miluje přírodu a rozumí jí. Jeho vnitřní 
citlivost a intuice mu vydatně pomáhají ve vztazích s dětmi a zvířaty. V lásce se umí rozdat a 
charakterizuje jej stálost citů. Pokud je vaším partnerem člověk narozený 24. června, rozhodně 
prožijete příjemný vztah 
 

22.12. Buk Vytrvalý a přísný 

Buk je velmi statný strom s mohutnou korunou, který kvete teprve mezi čtyřicátýma padesátým 
rokem svého života. Podobné je to i s člověkem narozeným v jeho znamení – začíná pořádně žít 
až od svých čtyřicátých narozenin, kdy již nashromáždil dostatečné množství životních 
zkušeností. Je úspěšný v práci a – má-li pevné rodinné zázemí – také v osobním životě. Muži i 
ženy prožívají ve zralém věku jaro, kvetou a překypují vitalitou, šarmem a elegancí. Ovšem 
v mládí mívají problémy sami se sebou. Teprve ve středním věku se této závislosti zbaví a naopak 
se stávají poměrně neústupnými. Jsou dobrými diplomaty, neomylně dokážou vystihnout okamžik, 
kdy je zapotřebí stáhnout se  do pozadí a kdy naopak vytáhnout do boje. 



slovy a velkými gesty. Protože jsou citově zranitelní, stylizují se do role cyniků, kteří rádi zlehčují 
cokoliv vážného či patetického. Ale za tvrdou maskou najdete chápavou poetickou duši.  V lásce 
jsou to lidé složití. Chtějí protějšku imponovat, takže mu vnucují své rozmary. Člověk narozený 
ve znamení Javoru je originální, v davu ho zaručeně nepřehlédnete. Je inteligentní a ambiciózní, 
vzdělaný, obdařený vynikající pamětí. Když si oblíbí nějaký obor lehce si osvojí spoustu 
informací. Jakmile pochopíte složitou a rozporuplnou povahu Javoru, poznáte člověka, na kterého 
se hned tak nezapomíná.  
 
21.4.-30.4. 
24.10.-11.11. Ořešák Vytrvalý a žárlivý 

Statný strom, který v krajině rozhodně nepřehlédnete. Podobný je i člověk zrozený v tomto 
znamení. Je zvláštní a upoutá vaši pozornost. Má osobitý půvab a šarm, je sebevědomý a zvyklý 
spoléhat sám na sebe. K ostatním je nedůvěřivý. S lidmi jedná zdvořile, ovšem své záměry a cíle 
dokáže uskutečňovat i tvrdým způsobem. Pravý „ořechový“ člověk je plný rozporů – na jedné 
straně se jeví jako tvrdý a egoistický partner, na straně druhé zahlédnete v jeho čích strach. Moc 
dobře ví, jaké je to být sám a osamoceně bojovat o vlastní existenci. Navíc mu chybí pružnost, což 
mu na popularitě zrovna nepřidá. Přesto bývá obdivován a těší se značné autoritě.Nikdy 
neodpočívá, je to neuvěřitelný pracant. Stinnou stránkou věci je, že nenechává odpočinout ani 
druhé. Respekt u něj budí osoby ve vyšší funkci a také obdivuje všechny, kteří mají pevnější vůli a 
jsou inteligentnější než on sám. 
 
15.5.-24.5. 
12.11.-21.11. Kaštan Spolehlivý a tvrdohlavý 

Mohutný košatý strom poskytující  blahodárný stín i v největších parnech. Pod jeho korunou najde 
ochranu každý, kdo ji skutečně hledá. Člověk narozený ve znamení Kaštanu má smysl pro 
spravedlnost, hájí práva svá i bližních. Zastane se slabších a nemocných. Těší ho rodinný život, je 
oddaným partnerem. V kritické situaci dokáže pohotově reagovat, zachová klid a pevné nervy. 
Kaštan bývá zvědavý a společenský. Zajímají ho lidé i jejich problémy a setkáváním s nimi se 
stává moudrým. Nepříjemnou stránkou jeho společenských aktivit je skon ke klevetám a jízlivosti. 
Osud Kaštanu závisí na okolnostech – má-li štěstí a milujícího partnera, dostane se vysoko. Nikdy 
se nevzdává a proti překážkám bojuje vytrvale. Většinou vítězí. 
 
25.5.-3.6. 
22.11.-1.12. Jasan Přátelský a věrný 

Ztepilý strom, který kvete už během dubna ještě před olistěním. Je patronem lidí milovaných 
všemi. Podobně jako jasan miluje slunné prostředí, tak i osoby narozené v jeho znamení září a 
proteplují mezilidské vztahy dobrou náladou a milým úsměvem. Když se jim daří, jsou oslňující. 
Jejich jas, energie a impulsivnost ovlivňují blízké okolí. Pokud jim něco nevyjde, odklidí se do 
stínu a trpělivě vyčkají na novou  příležitost. Jsou ctižádostiví a velmi schopní. Nikdy je 
nepodceňujte, dobře vědí, co chtějí, a vytčeného cíle zpravidla dosahují velmi snadno. Ostatním 
lidem není ve stínu Jasanu špatně, a to ani v nejtěžších  situacích. Jasan vždy dokáže  vykouzlit 
teplo domova a lidské blízkosti. Jeho povaha je nevšední, třebaže někdy sobecky sleduje své cíle a 
prospěch. Ale lidé mu to rádi odpustí – je přece tak milý a příjemný! A ještě jedna krásná 
vlastnost Jasany ctí – v lásce jsou vždy věrní. Pokud si vás Jasan vybere jako životního partnera, 
nevymění vás za všechny pomíjivé krásy světa. 
 

Stany Vlků a neb narozeniny v Okrouhlé 

Starý vlk  (JH) 
Kmen docela nutně potřeboval provést kontrolu týpek a taky prohlédnout tábořiště, jak po dlouhé 
a těžké zimě vypadá ….. 
A já zase chtěl chvíli posedět se svými 
blízkými a tak se éterem nesla sms 
zvoucí starší Vlky na lehce pracovní a 
částečně pařmenské táboření na 
oblíbeném tábořišti u Višňového 
potoka. Nakonec volání po pracovní 
činnosti vyslyšelo 16 Vlků, i když je 
pravda, že někteří taktici přijeli 
v pátek pozdě večer a ráno odjeli hned 
jak se blížil začátek pracovní 
činnosti☺. Přes to, moc mě těší, že se 
sešlo tolik dobrých lidiček a že jsme si 
našli čas pokecat, pozpívat, ….. díky 
Drápečku, Jirko, Pavle, Moničko, 
Kačenko, Imuško, Miro, Sašo, Broňo, Medvěde, Laďo, Pavlíku, Luky, Frenku, Fredy, Terezko, 
…….  

Imušunka zi  (O) 
Já s Mirem jsme se rozhodli pro cestu autem. Byli jsme domluvení, že vyjedeme už kolem třetí 
odpoledne. Nakonec ještě ani ve čtyři nebyl u nás, kvůli zasekanýmu městu. Mezitím mi volal 
Skypi, že je na nádraží a že tam nikdo nedošel, že všichni jedou autem nebo později. Tak jsem ho 
pozvala ať jede s náma. Dorazil asi po dvaceti minutách bloudění, než k nám trefil i s Mirem 
Slámou. Po další půl hodině jsme vyrazili na cestu. Cesta už byla volnější, takže za chvilku jsme 
byli v Blansku, kde jsme vyložili Miru a potom asi během půl hoďky jsme byli na Kořenci. Tam 
nás přivítal Vlk, Drápek, Jirka a postavený 2 týpka. Pustili jsme se do stavby třetího a mezitím 
dojel i zbytek. Po chvilce odpočinku jsem se vydali k Natovi, kde byla naplánovaná oslava 
Vlkových narozenin. Byla to naprosto dokonalá akce, Drápek s Jirkou hráli celou dobu country a 
Medvěd to zpestřil svým zpěvovým  projevem. Na tábořiště jsme se vrátili až k ránu. 
V sobotu ráno nás probudilo sluníčko. Po snídani, hned jak oschla louka, jsme se pustili do stavění 
všech týpek a zubrů. Povedlo se nám všechno sepsat a dát dohromady co se musí dokoupit atd. 
Potom vařil Medvěd oběd, odpoledne jsme si povídali, procházeli se po okolí. Já s Mirem jsme jeli 
s Pavlem na pohotovost do Boskovic, protože si při večerním návratu od Nata skoro vypíchl oko. 
K večeru přijel Frenk s Tomem Sadílkem. 
Hned zase odešli k Natovi za ostatníma 
dívat se na televizi. My jsme mezitím 
seděli u ohně a povídali si. Frenk s Tomem 
přišli až pozdě a zpestřili nám večer 
například hledáním Tomových brýlí, který 
mu spadli do potoka. Potom začalo pršet a 
tak jsme šli spát. Frenk se rozhodl to tak 
nenechat a začal nám uprostřed týpí zpívat 
eskymácké písně. Nakonec přece jenom 
všichni usli. 
Ráno jsme pomalu sbalili týpka a kolem poledne jsme odjeli postupně domů. 
 



Výpravy do Velkých Pavlovic a práce na vinici 
Bětka (JH) 

Na začátku května poprosil Vlk o pomoc ve 
vinici….. vlastně nás chtěl učit jak se zachází 
s révou čili vinohradem. 
 
Sněm LLM ve Skleném nad Oslavou 

Bětka (JH) 
Na sněm se těšíme. Jezdí se na něj totiž už ve čtvrtek 
a tak nemusíme do školy.  

Lůčinka (JH) 
si Vyjíždíme v sestavě já, Lýda, Adélka, Ilonka a Vlk.Už v 9:00 nakládáme celty a spěcháme na 
nádraží do obchůdku, než pojede vlak. Cesta vlakem ubíhá pomalu. Čteme vtipy a kecáme. 
Konečně dojíždíme do Skleného a pochodujeme k tábořišti. Už z vrcholku kopce je vidět louka a 
malý rybníček. Začneme stavět zubra a valíme ne dřevo. Dokud tu nikdo není můžeme brát dřevo 
z hromady na začátku lesa. Ilonka nám mezitím vaří velmi chutný oběd. Už předem si to umíme 
představit. Zelenina ze sáčku a špekáčky ze Sparu. No, nakonec se to dá spolknout. Po obědě ale 
musíme já a Áda s nechutí umývat nádobí. Kromě toho že jsme pod vlivem debility nám asi vážně 
přeskočilo, neboť nás baví umývat nádobí…no co, našly jsme si skvělé houbičky. Květy na 
stromě přímo u studánky. Takže za chvíli je otrhaný celý strom. PotomVlk vyráží naproti Katce, 
která má přijet do Skleného. A my se můžem bavit jedině tím, že se hádáme. Nakonec jdem 
Vlkovi naproti a já a Lýda zdrháme Ilči a Adálce. Nejdřív jsou nám v patách, ale ukáže se, že 
nemají moc velkou výdrž. Potom se vracejí do tábora a my jdem teda naproti Vlkovi. Odpoledne 
už přijíždějí další a další kmeny. Mezi nimi i pár kamarádů ze Zeměpisné společnosti PCV, takže 
máme o zábavu postaráno. Ale Ádi se to asi moc nelíbí. Potom  jde Áda, Vlk a Katka do 
vedlejšího stanu a my se skvěle bavíme…=D 
 Druhý den ráno je budíček už v osum hodin. Zpíváme ranní píseň a pochutnáváme si na brzké 
snídani. Potom vyrážíme na obřad zahajování táboření. A tam taky zkoušíme nový styl zdravení. 
Potom vyrážíme já a Ilča pro tyče na naše spešl vlaječky. A potom vařím s Ádou oběd a holky 
jdou na dřevo. A Vlk je u sněmoviště a pomáhá s přípravou Sněmu. Co ale všechno skutečně dělá 
je nám neznámo… Po obědě se už jako debilové já a Áda těšíme na umívání nádobí. Na stromě 
toho v nižších větvích už moc neroste , tak chodíme kolem studánky a sbíráme ze země nažky. A 
kolem nás chodí lidé a divně na nás koukají. V odpoledních hodinách nemáme co na práci. Holky 
se válej mezitím co já a Aduška zkoušíme novou prolízku co Plivník uvázal kousek za loukou. Je 
to super. Po chvíli ukecáme Vlka a my sami čtyři holčičky jdeme do Radešína do hospůdky, kde 
jsme byli před dvěma měsícema na výpravě. Cestou přelízáme plot a nevíme jestli je pod 
elektrickým vedením. Ještě že máme Lydunku, která si na to dobrovolně sáhne. A tak ji to 
šlehne.Aspoň už teď každej ví že je praštěná =) Později potkáváme i krávy, které jsou v této 
ohradě. Nezdržujem se s nima a jdem dál. Procházíme kolem jezírka v lomu. Je nádherně čiré. 
Projdem dál a narazíme na „kopečkové“ pole.Skáčeme po kopečcích a už jsme v hospůdce. Dáme 
si zmrzku a kofču a jdem znovu navštívit kravičky. Zpět do tábora se vracíme přesně na určený 
čas. A zachvíli začíná Sněm LLM. A tak si nacvičujem různé jazyky a návyky abychom nebyli za 
bělochy…ale jako indiáni moc nevypadáme…snad jen barvou kůže.=D Hned na začátku sněmu se 
ale projeví, že naše cigánské řeči nebyli marné. Liga zpívá píseň přivolávání slunce se stejným 
přízvukem jako kdyby to kolem vás zpívalo 50 romů. V průběhu sněmu se projevuje, že je to 
pěkná otrava. Ani spát se tu nedá když už, protože pořád vstáváme a pořád se něco děje. A tak 

začnem s Lýdou vymýšlet vtípky. Nakonec jdem radši už dříve do zubru, protože děláme až moc 
velký hluk a tak ani nevíme, že byl Vlk pasovaný na Orlího Lachema Ipawu… 
Jen co příjdem do stanu nehorázně se smějeme. Probudíme tím i Ádu, které se najednou udělalo 
líp (bolelo ji břicho) a všichni jdem požírat své zásoby… 
Třetí den se probudíme a spěcháme na ranní píseň. Potom si děláme karamel a někteří včetně mě 
rozdělávají oheň křesáním. Jsem machr!!! Mě hořelo chrastí jako první! Potom jaksi balíme a 
jdeme ještě na rozloučení a kecáme a ono je najednou 12 hodin a než se vymotáme, tak nám jaksi 
ujíždí vlak. Ale nejsme žádný lemry. Zkratkou přes les utíkáme na vlak tak rychle, že dojdem 
nějákou skupinu co vyrážela půl hodiny před náma. Nasedáme do vlaku se zéesáky a cestou 
hrajem na kytaru a zpíváme. Cesta tentokrát ubíhá rychle a my už jsme v Brně a zase musíme 
umývat nádobí a učit se. (Teda alespoň já! =( ) 
 

Schůzky a činnost mladých Vlků ve Velkých Pavlovicích 
Lukáš (B) 

Schůzky ve Velkých Pavlovicích už pořádně nebyly celý rok. Obnovení pravidelných schůzek 
plánujeme na konec letošních letních prázdnin, protože máme na schůzky připraveno patnáct 
mladých lidí. Vedení schůzek se ujme Bronislav Popelka s pomocí mojí a snad pomůžou i jiní 
starší Vlci. Náčelnictvo, nebo alespoň Pavel V. by měl obnovit smlouvu s kynologickým klubem, 
abychom mohli dál používat klubovnu!! – poznámka redakce 
Jediná významná akce z poslední doby byl táborák s jelenohorskými Vlky z Brna u vinohradu 
Starýho vlka přímo v Pavlovicích. Účast byla však minimální. V nejbližší době (začátek prázdnin) 
plánujeme udělat táborák pro všechny pavlovské Vlky.  
 

Jaký strom, taková povaha III. 
Starý vlk (JH) 

Než začnou prázdniny, musím ještě těm co netrpělivě vyhlíží své znamení udělat radost 
a vydávám přehled zbývajících znamení.  
1.4.-10.4. 
4.10.-13.10 Jeřáb Přívětivý a zatvrzelý 

Odolný strom, který najdete v rovinách, v podhůří, kolem cest, uprostřed měst i v drsnějších 
oblastech. Tiše a samozřejmě plodí v podmínkách, kde jiné stromy hynou. Také lidé zrození 
v tomto znamení se dokážou účinně postavit proti obtížím osudu. Ačkoliv se to nezdá, jemnost 
zakletá v Jeřábu je silná a vytrvalá. Bývají to lidé vkusní, mají filosofickou povahu. Přemýšlejí o 
zákonitostech tohoto světa a s chápavým úsměvem přecházejí poklesky své i druhých. Moc dobře 
vědí, že každá mince má svůj rub. Jsou manuálně zruční a projevují umělecké nadání. Jsou mezi 
nimi malíři, architekti, módní návrháři, filozofové i lékaři. Milují vášnivě, jejich city jsou plné, i 
když nepříliš stálé. Mají touhu hledat, těší je noví lidé a nové poznatky. Někdy mění sympatie. 
Jsou skromní a obětaví. Pro druhé dokážou udělat maximum, na odměnu nečekají. Motivací je 
uznání a pochvala, i když se při ní rdí stejně jako plody jeřábu. 
11.4.-20.4. 
14.10.-23.10. Javor Pevný a uzavřený 

Samo jméno tohoto stromu a jeho pevné šedavě bílé dřevo vyvolávají představu hudby a poezie. I 
lidé narození v jeho znamení jsou citliví. Svou nesmělost a zdrženlivost skrývají za siláckými  


