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Víte, že se dá plnit čin z vaření i v leže? Šikulka Ilča vaření „ležmo“ zvládla na jedničku.  
 

Nejbližší program kmene Vlků – září 2006 
Schůzky Vlků v Brně budou pokračovat v CVČ Lužánky každé úterý od 16,00 do 
18,30 
Schůzky Vlků ve Velkých Pavlovicích budou v klubovně na cvičáku v pátek od 16 hod. 
 



 
Statistika ORLÍCH PER v LLM 

Starý vlk  (JH) 
Na stránkách www.woodcraft.cz můžete najít spoustu zajímavých informací i o 
Stoupání na horu. Ze zveřejněných neúplných údajů vyplývá, že v české Lize lesní 
moudrosti je 19 woodcrafterů s titulem Sachem a vyšším. Z kmene Vlků je zde však 
uveden jen Starý vlk a Medvěd (Frenk a Pípě ve výčtu chybí!!). Na nejvyšší titul Velké 
lóže ze součastníků nikdo zatím nedosáhl. Tituly Sachema Ipawy ostatních stupňů mají 
však již čtyři členové LLM. 
Mezi nejaktivnějších deset kmenů v lize patří i náš kmen. V databázi máme 
zaznamenáno celkem 2021 Orlích per (1502 OP a 519 velkých OP), což nás řadí na 
první místo mezi všemi kmeny v LLM. Jsme zde před dalším brněnským kmenem  
Wallova který má zaznamenáno celkem 1695 OP.  
Kmen  Vlků i kmen Wallova  však patří ke starým kmenům, které se Stoupáním na horu 
zabývají už déle než třicet let. 
Co se ale týká průměru dosažených OP na člena kmene, patří nám až páté místo za 
kmeny Větrné týpí, Severní hvězda, Sokoli, Mniwača Wičašayapi. Tyto kmeny mají 
ovšem přibližně jen deset členů, zatím co nám je počítáno 86 členů (většinou neaktivní 
mladí z Velkých Pavlovic) a naopak chybí ve výčtu Pípě, Frenk a další starší ….. 
s větším počtem činů☺.  
Dosažený průměr na jednoho Vlka je 24 OP (17 činů a 6 velkých činů). Kdo má méně 
…. Je noša ☺. To však není důležité! Důležité je, že se něco děje a že se každý z nás dle 
možností zdokonaluje a něco nového učí. 
Máte mezery v přírodovědě i kulturní historii? Nu, nejste sami. Přehled plnění OP v celé 
lize svědčí o tom, že jsme v „normálu“. Viz následující přehled nejoblíbenějších světel: 
 
Světlo Čin    Velký čin Celkem
1.    3434 1239 4673
4.    2360 936 3296
3.    2485 809 3294
2.    1455 469 1924
 
Pro inspiraci ještě uvádím deset nejplněnějších činů: 1S1 Kimova hra, 1W1 Kliky, 
4N6 Studijní výsledky, 1W5 Setonův běh, 2W1 Turistické mapy a náčrty, 4G5 Pečení 
z nekynutého těsta, 1W3 Šplh na laně, 1R1 Noci v přírodě, 1G1 Přemet stranou, 3H2 
Rozety. A též přehled nejplněnějších velkých činů: 1W1 Kliky, 1W3 Šplh na laně, 
4G5 Pečení z nekynutého těsta, 1S1 Kimova hra, 1Q8 Potápění, 1W5 Setonův běh, 1Q1 
Plavání na krátké trati a 4N3 Odpírání hmotné věci. Schválně, který z nich ještě nemáte? 
 
 

 

http://www.woodcraft.cz/


7.den Pátek-Olympiáda a nepovedené teepee 
Vlk jede hned ráno do Brna. My holky malujem na kameny a hrajem Olympiádu. Bětka 
vaří oběd. Je toho málo a trošku se jí to nepovede. Tak každej jíme půlku krajíčku 
chleba s trochou masa. Po obědě stavíme týpko. Už dvě hodiny. Nedaří se nám naměřit 
trojnoha. Potom přijíždí Křovc s Mirou  a pomáhají nám. Stejně nám to všem nejde.  
Zítra to musíme přestavět. Tak po chvíli vyrážíme taky k Natovi jen si koupit grenu. 
Cestou potkáme Stokyho, kterej jde do tábora. A později cestou zpět ho potkáme znovu. 
Teď jde on do hospody a my do tábora. Pošlem ho ať nám koupí grenu. V táboře 
kecáme. Nakonec přece jen v klidu usínáme. 
 
8.den Sobota-příprava tábora 
Ráno už je nás v táboře víc. Děláme si snídani a nemůžeme se smířit s tím, že náš 
jelenohorský tábor už končí. Kdyby jen to. Ale za chvíli přijedou všechny děcka 
z kmene a zas se začne makat. A už tu nebude takový klid. Než se nadějem jsou tu. 
Bouráme týpka, začínáme stavět nový o kus dál a začínáme XVII. Letní expedici 
Vlků… 
 

 
tábořiště jelenohorských Vlků stálo na louce hned u kuchyně 
 

 
 
Pavel s Monikou se na nás přijeli jen podívat v neděli 16.července. Když ale okusili 
pohodu a hlavně stín a chládek pod starými stromy na tábořišti, rozhodli se strávit mezi 
námi dobu až skoro do předpokládaného porodu……. pak nastalo čekání a až 
 
 dne 11. srpna 2006 se v 17.30 hod. narodila Veronika Slámová a má 

se čile k světu.  
Celý kmen mooooooooooooooooc gratuluje. 

Po sedmnácti letech znovu …. Tábor Jelenohorských Vlků 
Lůča(JH) 

Pátek 
Já a Betinka jsme vyjely už o den dřív, tedy v pátek. Vyházely jsme zavazadla a šly jsme 
si postavit přístřešek na staré tábořiště. Bětka začala trochu ušlapávat louku a mě poslala 
k Natovi pro grenu. Cestou jsem natrhala pár třešní a už jsem valila do tábora protože 
Betina už vyzváněla. Trochu jsem ji pomohla a protože nás to časem už nebavilo šly 
jsme se najíst a kecali jsme u ohně. V noci jsme se potom v tom řevu srnců a jiné havěti 
pokoušely usnout. 
 
1.den Sobota-krávy na poli 
Ráno hned po tom co jsme se najedly a vykonaly ranní „vyblienu“, nastává celkem 
nepříjemná věc…musíme pohřbít klid a pohodu a přivítat se s Vlkem, ostatníma 
holčičkama a hlavně s tragickým koncem povalovaní!!! Hned začínáme s náročnou 
činností. A to s lízáním nanuka. Potom začínáme stavět teepee. Plachtujem jídelnu a 
ubytováváme se. Konečně se zastavíme a dojde nám že už je večer. Tak zaslouženě 
odcházíme k Natovi na grenu. Poznáváme tu pár nových lidí a Vlkových přátel. Taky 
místní děti Marečka a Ivetku. Dáme si pohár a vracíme se do tábora. Cestou nás ale 
potká překvapení! Přes celé pole jsou rozmístěny krávy a hned na začátku je naštvaný 
býk. Chvíli stojíme na poli, aby si na nás zvykli, až se zakecáme. Povídáme si o aurách a 
energii. Potom si ještě v táboře ujasníme chování býka a celého stáda a jdeme spát. 
 
2.den Neděle-výročí hasičů 
Ráno je děsná zima. Vstáváme a jdem na 
ranní „plíseň“. Potom je hygiena a 
snídaně. Během dopoledne si rozdělíme 
ještě pár praciček. Já a Aduš vaříme, 
Lýda a Ilča spravují mostek, Vanča a 
Verča dělaj ešusovník a Vlk s Betinou 
plachtují latrýnu. Po zasloužilé práci 
všichni dostanou povedené kuřecí na 
bylinkách. Přijel na něj i Pavel 
s Moničkou (týden před porodem). Po 
obědě nestačíme ani umýt nádobí a už 
valíme do Okrouhlé na 110. výročí 
hasičů. Podpalují si tu auta a boudy. 
Samozřejmě je i hasí.  
 
Před vedrem se Monička ukryla ve stínu 
našeho údolí týden před termínem porodu. 
 
A taky vyprošťují lidi z auta a taky ze závalů a přitom používají i trhavinu. Později ještě 
slaňoval pes, ale to už jsme neviděli. Šli jsme se totiž podívat k zanedbané nádrži. Ta je 



ale hnusná a smrdí rychle odtud utíkáme pryč. Do tábora. Cestou si dáme pár jahůdek. 
Přejdem přes krávy a v táboře hrajem hru s mikinama a talířem. S Ádou chystáme večeři 
a potom kecáme v našem týpku. Verči se po večerce skvěle svaří hrnek u ohniště.  
 
3.den Pondělí-průzkum 
Ráno s Ilčou klepem kosu. Tak jdu pro zápalku a od šesti se ohříváme u ohně. 
Rozhodnem se jít udělat snídani. To už se probudil Vlk a odcházíme v kapotech do 
obchodu. Nahoře v Okrouhlé je ale teplo. Krávy už byly v půli kopce. Vracíme se přes 
ně do tábora a Ilona se bojí býka. Ten si ale všímá jiné krávy než je Ilča :) V táboře 
zbudíme děcka. Ilonku bolí zub a tak po obědě, kterej uvaří s Lýdou, pojede domů. Lýda 
je ale nakonec v kuchyni sama a nestíhá. Takže maso je trochu  
 „dehydrované“. Odpoledne jede Vlk s Ilčou do Brna a my se koupem a povalujem na 
sluníčku. Potom vyrážíme na plánovaný průzkum. Asi 4 km za Kořencem je skautský 
tábor. Letos tam ale nikdo netáboří. Na nově udělané boudě je vzkaz z jedné pařby. 
Nedá se nic dělat. Nemáme koho přepadávat. Třeba se nás báli a proto letos nepřijeli. 
Jdem zpátky jenže přejdeme odbočku. Rozdělujem se pak se sice sejdem, ale pohádáme 
se, a tak utvoříme zase jiné skupiny. No, nakonec dojde do tábora Bětka, hned po ní já a 
Áda a dáváme se do porce jídla a pití. Později se vrací ostatní holky. Večer ještě 
večeříme trošku chleba a přichází Vlk. Pěkně nás vyděsí. Pak kecáme u holek v týpku a 
jdeme spát 
 
4.den Úterý-slepý fotbal 
Ráno jako vždycky. Zima, hnusná higiena, snídaně a po ní si plníme činy. Holky se učí 
kytky, já s Lýdou cvičíme kop míčem a házíme. Bětka se šprtá heraldiku. Každej pracuje 
na svým. Před obědem hrajem hry s míčem.Nejvíc nás baví slepý fotbal. Hrajem moje 
týpko versus Bětkotýpko. Po chvíli co zjistíme že já i Bětka navigujeme pouze jednoho 

hráče, začnem hrát po dvojicích.Nejlepší navigátor 
je Lýda. Áda se totiž málem zabila, když narazila do 
týpka navigována Lýdou. Tešně před obědem ještě 
hrajem talířovku. Zase týpka proti sobě.  Potom je 
oběd, který nachystala Verča s Vančou. Poledňák 
dnes za nic nestojí. Po poledňáku zase zkoušíme 
činy. Uspěla Vanda a já. Potom konečně vyrážíme 
k Natovi. V táboře pak kecáme v kuchyni u ohně a 
pomalu usínáme….  nějak se pak dostanem do 
týpek. 
 
5.den Středa-den přepadu 
Ráno je zase hnusné…ještě že nemáme náročné 
rozcvičky jako třeba běhání, který od loňska 
nesnášíme. Po snídani si plníme činy a psychicky, 

někteří i fyzicky, se připravujem na návštěvu Janičky. Dnes nejspíš vaří Vlk. Po obědě 
přijíždí Jana a ubytuje se u nás v týpku. My se koupeme a zase se válíme. Po poledňáku 

si sháníme kůly a hrajeme s nima hry. Docela nás to baví. Hlavní účel kůlů ale je 
v použití na hlídce při tušeném večerním přepadu. Vlkovi došla tajná sms, že se chystá 
přepad na tábor. Oni ale nevědí, že les je úplně suchý! Taky hrajem slepou bábu. Ta nás 
baví ještě víc. Po hrách jdeme k Natovi. Marně čekáme na týpko a Jana odtud odjíždí 
domů. Přijede znovu až s děckama a Ilčou na normální tábor. Na poli jede kluk na kole. 
Krávy už jsou konečně za ohradou. Trošku jsme ho asi vyděsili. V táboře se učíme 
s kůlem různé triky. Tak abychom porazili ty profesionály. Později kecáme u kuchyně a 
popíjíme kakao. Večer jsou hlídky. Já mám s Bětkou 2. hlídku. Hlídku přepadu. A 
přepad opravdu je přes naší hlídku. Během hlídky jsme se málem udávily smíchy. V lese 
je slyšet každý krok. Posloucháme les, když v tom se ozve: „Je tam někdo?!“ Proč by se 
ale útočníci domlouvali tak nahlas? Později s Lýdou slyšíme tuto větu ještě dvakrát. 
Někdo konečně došel na to, že potok je vyschlý. Protože bylo slyšet, jak o sebe štrejchly 
kameny, když tam spadl. Potom neslyšně že duní celá louka, někdo práskne celým tělem 
na zem, aby se plížil. Radši jdem vzbudit další hlídku. A sladce spinkáme. 
 
6.den Čtvrtek-minigolf??? 
Ráno raníčko vlček vstal a kafe přepadníkům nachystal. Podali mu jisté informace. Jako 
třeba že v lese neřvali oni, ale nějáký chlap.Ve skutečnosti to byl opilý „bylinkář“, který 
nás hledal. O půl jedný v noci!! Po snídani hrajeme hru s fáborkama. A se skrytou 
šifrou. Po obědě, který vaří Vlk 
s troškou mé pomoci jdeme do 
Benešova na minigolf. Jenže 
ten je zavřený. I když má být 
otevřený! Jdem tedy do 
Moravy na pohár a vracíme se 
k minigolfu. Slíbili nám, že už 
tu někdo bude. A opravdu. Sice 
k minigolfu nikdo nepřišel, ale 
přijeli hasiči z Benešova na 
cvičení. A přijeli i z Okrouhlé a 
Suchého. Dnes byli okrouhláci 
stejně rychlí jako domácí 
z Benešova. Pokecáme s Natem 
a jdem do tábora. Stejně 
musíme zajít ještě k Natovi pro 
týpko co nám po někom poslala 
Tři drápky. Úspěšně odnášíme 
týpko do tábora. Večeříme a 
potom kecáme a spíme.                                              
 
                                                       Jó grena je grena a je s ní spina…. 
 


