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IX. LETNÍ EXPEDICE KMENE VLKÙ

25. 7. - 9. 8. 1998
Brèomil

Ji� nìkolikátý rok míval ná� kmen tábor v údolí
Vi�òového potoka. Zmìna je �ivot, øekli jsme si
a postavili tábor opìt na stejném místì. Jiná situace
byla pøi výbìru táborového vedení. Do�lo se za
Vlkem: ,,Vlku! Co bys dìlal kdyby tì u�tkla zmije?�
,,Kousnul bych ji taky,� znìla Vlkova odpovìï.
,,Dobøe. Je vidìt �e má� zku�enosti. Bude� táborový
zdravotník.� Pak se za�lo za Petrem. ,,Umí� uvaøit èaj,
popøípadì vajíèka?� ,,Umím.� Odpovìdìl Petr.
,,Perfektní. Tak to bychom u� mìli i táborového
kuchaøe.� Ne� jsem se nadál, dostal jsem otázku: ,,Co
ty umí�, Brèomile.� Opatrnì, abych se do nìèeho
náhodou nenamoèil pravím: ,,No, skoro nic
neumím.� ,,Tak ty bude� hlavním vedoucím tábora.�
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A u� jsem se v tom vezl. Je�tì zbývalo
obsadit místo táborového
hospodáøe. ,,Víte co. Pavel tady není,
tak to bude on.� A bylo demokraticky
odvoleno.

Koneènì nade�el dlouho
oèekávaný den (pro dìti, my dospìlí
jsme jej mìli a� den po táboøe).
V hale hlavního vlakového nádra�í se
nakupila skupinka dìtí a rodièù.
Poslední polibky, slzy, bombóny a u�
opou�tíme Brno a míøíme na sever.
Kolem obìda dorá�íme na táboøi�tì,
kde ji� stojí nìkolik týpí, zubøík
a zøícenina kuchynì. Do veèera jsme
z ní udìlali fajnovou kuchyòku
a dostavìli �enské WC. Pozdìji se
ukázalo, �e jsme jej stavìli zbyteènì,
jeliko� vìt�ina dívèího osazenstva
chodila na pánské. Nálada v táboøe
byla nádherná, povzbuzovaná
Pavlovými vtípky typu: ,,Tak co
Nancy. Jak pokroèila stavba sklepa?�
,,Jakýho sklepa?� nechápavì se
otázala Nancy hrabajíc se v zemi.

,,Aha, to je ohni�tì.� Veèer konèíme
veèerní písní pod hvìzdnatým
nebem.

Pøes týden uèíme dìti lesní �kole,
hrajeme spousty her a podnikáme
výlet do Boskovic na hrad.
V polovinì tábora se koná snìm. Na
nìm volíme nové náèelnictvo,
dáváme si nové závazky a zpíváme
staré písnièky. Druhý týden je ve
znamení dvou pochoïákù.

První byl veden k vesnièce
Buková, za ní� se nalézá lùmek s 15m
skalkou. Tu druhý den slaòujeme.
Celá trasa procházela hlubokými lesy
v nich� se nalézal krásný rybníèek.
Ne� jsme si na jeho hrázi uvaøili
obìd, dvì dìti se nám v nìm staèily
nedobrovolnì vykoupat. Malá Helèa
tam dokonce spadla i s penì�enkou.

Na druhém pochoïáku
nav�tìvujeme Ranch M a projí�díme
se na koních.

Také jsme navázali pøátelský
vztah se skautkama ve vedlej�ím

Zvíøe peèuje o nejmlad�í.
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údolí, na které jsme podnikli noèní
pøepad. Pro nìkteré z nás neskonèil
zrovna nejlépe. Jeden kamarád
nechal své pøední zuby zakousnuté
v baterce noèní hlídky. Na�tìstí
v dne�ní dobì u� umí zubaøi dìlat
zázraky. Jako na potvoru se tomuto
stejnému èlovìku stalo u tohoto
tábora pøed dvìma dny je�tì jedno
ne�tìstí. �el si odskoèit na záchod
a vybral si k tomu vosí hnízdo. Døíve
jsme si mysleli, �e s gatìma napùl
sta�enýma se bìhat nedá, ale to co
jsme vidìli, na�e mínìní pozmìnilo.

Pøedposlední den se koná velký
boj o poklad. Trasa je hodnì dlouhá,
plná za�ifrovaných zpráv. Jsem silnì
znepokojen, kdy� vidím do jakých
svìtových stran se rozbíhají. Ka�dá
skupina na jinou stranu. A nejhor�í
na tom je, �e ani jedna z nich
nebì�ela tím správným smìrem.
Oèekáváme pøíchod dìtí kolem
poledne. Nestalo se tomu tak. Teprve

v pozdních odpoledních hodinách se
dopotáceli. Unavení, ale ��astní. A my
taky. Tábor je ji� ze tøí ètvrtin sbalen.

V noci kolem tábora pobíhá
zdivoèelý pes. Pøi noèní høe na nìj
dvì z vedoucích narazily jak honí
srnku a málem z toho mìly smrt. Na
druhou stranu, tváøily se tak, �e
kdyby je ten pes spatøil, umøel by
hrùzou døív ne� ony. Jeliko� u�
máme sdìlané plachty z týpí (kromì
dìckého týpí) a spíme jen volnì pod
�irým nebem, mají holky strach. Pøed
spaním jsme s Pavlem pro jistotu
obe�li táboøi�tì a pro jistotu jsme si
strèili sekyrky pod hlavu a nù� mìli
stále u pasu.

Ráno vrcholí bouraèka tábora.
Poslední ranní písní vítáme slunce,
a pak u� pøijí�dí první maminka
a odvá�í si dìti. A pak je tu dal�í
rodiè. Tak nám tábor skonèil.
��astnì. Jako v pohádce. A tak to má
být.

❑

Víkendová ranní píseò
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PODZIMNÍ SNÌM VLKÙ

11. 9. 1998
Brèomil

Tak zaèala dìtem �kola a s ní pøi�el nám dospìlím problém, jak tento rok
dìtem spestøil a co nového je nauèit. Stejnì jako minulý rok, na konci letního
tábora jsme se dohodli, �e po prázdninách udìláme ve Velkých Pavlovicích
snìm, na kterém pøipravíme plán vedení kmene na celý rok. Je�tì
o prázdninách se náèelnictvo se�lo a sestavilo si nìkolik bodù, je� bylo
zapotøebí probrat a dovést do dokonalosti.

Je pátek. Po skupinkách se zaèínáme z Brna trousit do Pavlovic, kde se do
podveèerních hodin soustøedilo na 22 lidí. Èlenù i pøíznivcù kmene. Poté co
jsme si ulo�ili zavazadla v klubovnì, �lo se do restaurace U Ferdinanda, kde
jsme mìli zamluvený salónek. A snìm zaèal.

1) KLUBOVNY
Kmen má 2 klubovny. Jedna je v Brnì a druhá ve Velkých Pavlovicích. Ta

v Brnì je opìt v Lu�ánkách v Domì dìtí a mláde�e. Klubovna
v Pavlovicích dostala na konci prázdnin novou støechu o kterou se postarali
Pavel s Totogle�kou.

2) SCHÙZKY
V Brnì budou schùzky v úterý. Dìti je budou mít od 16.30 do 18.30

a dospìlí od 18.30 do 19.30. Schùzky dìtí povede Martin Vi�èor a pomáhat
mu bude Zvíøátko. Zatím mají 11 dìtí + oèekává ho nábor. Dospìlé povede
Starý Vlk. V Pavlovicích povede schùzky dospìlých Pavel. Jeho schùzky jsou
ve støedu od 17 do 19. On má zatím 7 dìtí + bude mít je�tì nábor.

Náèelnictvo se bude scházet první úterý v mìsíci. Nejèastìji u Starého
Vlka.

3) PLÁN AKCÍ NA PØÍ�TÍ ROK
viz strana è.6.

4) PROMÍTÁNÍ DIÁKÙ Z TÁBORA
Pøed zapoèetím promítání jsme zhodnotili leto�ní tábor. Promítali jsme

diáky z pøedminulého i leto�ního tábora. Sklidily velký ohlas. Petr má velké
plus.

Toto by bylo z tìch nejzákladnìj�ích vìcí v�echno.
Po skonèení snìmu Petr dopromítal diáky z prázdninových

mimokmenových vandrù do Polska a Slovenska.
❑
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Støípky z LEV

Èlenové druhé výpravy do Karpat
foto - Runina

Èlenové první skupiny do Karpat
foto - na jedné z polonin
v Bieszczadech
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3) VÝPRAVY
Obdobnì jako minulý rok, celokmenové výpravy budou ka�dý druhý

víkend v mìsíci. O zaji�tìní výpravy se stará dopøedu urèený jedinec. Do
konce tohoto roku se dìti nebudou zùèastòovat výprav s dospìlými, ale
budou je mít zvlá��.

Øíjen (9. - 11.): vede Brèomil - výprava do Chøibù (Vr�ava -
Cimburk - Kazatelna - Buchlov).
(16. - 18.) Èotokva na Filipovì Huti - jen pro náèelnictvo

Listopad (13. - 15.): vede Medvìd - výprava do okolí Víru (Zub�tejn -
Py�olec - Auer�perk).

Prosinec (18. - 19.): vede Vlk - zimní besídka v Popicích (pøechod
Pálavy)

Leden ZIMNÍ TÁBOØENÍ - vedou jej Martin K. a Honza R.
+ lampiónový prùvod (zaji��uje Medvìd)

Únor vede Dana s Nancy
Bøezen vede Totogle�ka (výprava pod zubøíky)
Duben vede Huron
Kvìten vede Petr B., Medvìd - výprava do Jeseníkù

Nìkdy na pøelomu tìchto dvou mìsícù je táboøení LLM na Malém
Waldenu

Èerven dospìlým pøipadne pøíprava letního tábora (na starost si to
bere Brèomil), dìti budou mít výpravu vedenou
Martinem V. a Hadem.
V pøí�tích Vlèovnících budou uveøejnìny datumy výprav
od ledna do èervna.
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Telefonní seznam kmene Vlkù

Jara Suský - Starý Vlk JH 05/74 92 02 ohnivec
Tomá� Novotný - Pípì JH 05/75 63 91
Tomá� Mrkos - Totogle�ka JH 05/4124  6755

Martin Kubín - �abáèek JH 05/4521 9537
Bára Podhajská JH 05/4521 9537
Petr Bláha strá� 05/53 13 68 redakce

mobil: 0603/741 723
e-mail: pblaha@cmi.cz

Martin Jelínek - Tuky JH 05/4521 5039
Lucie Bugárová - Zvíøátko ÈÈ 05/4522 6282 písmák
Jan Rudý JH

Tomá� Pøichystal - Brèomil ÈÈ 05/4421 5953 náèelník
Dana Jakubcová O 05/74 61 73
Kamila Ole�ovská - Nancy O 05/77 50 27

Karolína Va�ourková O 05/4124 0692
Petr Kala� - Houba 05/75 28 51
Karel �paèek - Kódl 05/57 36 21

Magda Karelová - Wakiyela ÈÈ 05/58 28 06
David Urbánek - Bary SG 0626/92 20 89
Franti�ek Popelka - Frenk SG 0626/92 29 63

rodina Sadílkù - Borùvka JH 0626/92 29 64
- Maje�ka O
- Sluníèko JH
- Fred SG

Vláïa Vystrèil - Medvìd B 0626/92 24 20
Vláïa + Pavel Vystrèilovi B výchova dìtí
Pavel Sláma SG 0626/92 20 26 hospodáø

Liba Veverková 0626/92 25 01
Eva Sedláková 0626/423 654
Martin Vi�èor JH 05/4423 0945 výchova dìtí

Katka Trnková - Hraèka
Michal Janík - Mi�u
Radek Hejl - Srdíèko (Merkaptan) 0626/922 961 kontakt na jeskynì




