
Bitva tří císařů aneb nejlepší cesta k nachlazení 
                                                                                                            Peky (B) 

My Pavlovčáci sme se v pátek jako obvykle sešli v klubovně v lesíku na schůzku. 
Jenomže dnešní schůzku vede Laďa (B), protože já a Pavel jedem do Brna na zítřejší    
„Bitvu tří císařů“, která se koná u obce Tvarožná. Ale co čert nechtěl jel sem tam 
z Pavlovic jenom já a Pavel (B). Po důkladným probrání všech nových drbů z Pavlovic 
sem se já a Pavel vydal na vlakovou zastávku kde sme naskočili do lokálky. Jenom se za 
námi zavřely dveře lokálka se rozjela. V Brně na nádraží na nás už čekala Imu. Pak sme 
se sešli u Vlka kde proběhlo náčelnictvo bez náčelníka Skypiho a hospodářky Zvířátka. 
Probralo se toho dost a naplánovaly se další akce kmene Vlků. Až pozdě večer se 
skončilo s rokováním. 
Na druhý den byl sraz  v 8:00 na hlavním nádraží odkud se jelo šalinou č. 4 na konečnou 
a tam se přestoupilo na autobus kterým se jelo až do Mariánskýho údolí odkud se 
pokračovalo pěšky polní cestou. Děcka kolem sebe mezitím hledali stopy které by se 
dali dobře odlít sádrou. Než sádra ztuhla, začalo krásně pršet, nasvačili sme e a pak se 
šlo dál. Promočení a unavení sme dorazili na bojiště s takovým předstihem že sme ještě 
stihli promrznout. A bitva kvůli které sme sem šli? No super to se nedá popsat (to se 
musí vidět). Zpátky do Brna sme jeli autobusem který byl přistaven kousek od bojiště. 
Na nádrží si děti převzal Vlk a my sme se šli usušit a zahřát čajem.To se zase něco 
povedlo (až na tu zimu a déšť). 
 

Kalendář veledůležitých akcí na nebližší dobu 
 

21.12.2003  Výlet Staré gardy & spol. Sraz v 8,15 hod. na hl. nádraží v Brně. 
Půjdeme po trase Blansko - Kuřim - hřbitov (s hrobem Martina Kubína) - hospoda 
21.12.2003  Koncert Kampanely s účastí Kuřátka (JH). V 11,15 hod. v hale na 
Vodové ul. v Brně.  
21.12.2003  Indiánský sesion. Pohodové odpoledne euroindiánů u Mary Kašťáka 
doma v Brně – Kr. poli. 
27.12.2003  III. Zimní expedice Vlků. Srazy: Velké Pavlovice v 8,30 hod. Brno v 
10,00hod.             
03.01.2004  společný návrat ze zimní expedice. Brno hl. nádraží ve 14,20 hod., 
Velké Pavlovice v 15,30 hod. 
13.01.2004  První schůzka v novém roce v Brně v CVČ Lužánky 
16.01.2004  První schůzka v novém roce ve Velkých Pavlovicích 
23./25.01.2004    Lednová výprava kmene Vlků. Místo zatím nebylo upřesněno. 
14.02.2004  Dračí smyčka. Uzlařský závod v Brně na SVD Labyrint. Podrobnosti 
se dozvíte na schůzkách od Pavla V. a St. Vlka 
20./22.02.2004   Zimní táboření Vlků a ZS PCV v údolí Višňového potoka. Pro děti 
bude nocleh opět v kulturáku v Okrouhlé 
27./29.02.2004    Náčelnické zkoušky LLM. To je akce pro Skypiho a Pekyho (oba B) 

  105    
200 

prosinec 
 
 
 
 
 
 
Dva měsíce školního roku jsou za námi. Rozběhla se pro vlčí mládež klubová činnost 
v brněnských Lužánkách a dokonce i v teprve nedávno nově propůjčené klubovně 
kynologického klubu ve Velkých Pavlovicích. Nové náčelnictvo nelení a tak je zajištěn 
program nejen pro děti, ale na své si nedávno přišli i dospěláci na akci s opečeným 
prasetem. Novou klubovnu už dokonce navštívili pražští woodcrafteři při návratu 
z expedice po Maďarsku. Co všechno se událo, a co se chystá, dozví se každý kdo 
nahlédne na další stránky tohoto Vlčovníku. 
 Příjemné čtení vám přejí             Terezka a Starý Vlk 

Zprávičky z netu 
                                                                                                                  Starý Vlk(JH) 

Na mobil mi došla SMS: „Tak už  kopíruju vlcovniky na web. Yuci“ 
Tato zprávička znamená, že díky Slonovi (LM) a Yučikalovi Wičašovi (webmaster 
LLM) se v Infostudni na webu Ligy lesní moudrosti můžete začíst do Vlčovníků z dávné 
i nedávné doby, protože jejich stav byl po dlouhé době konečně doplněn. Pro zájemce 
musím přidat, že většina nových čísel je barevná u některých starších už ale nemám 
k dispozici originální fotky a tak se kopírovaly pouze starší čísla časopisu..  
Pokud se tedy hodláš ponořit do čtení elektronické podoby Vlčovníků najdeš je na 
adrese www.woodcraft. cz v nabídce Infostudny. 
 
 Až budeš zkoumat ligové stránky můžeš se taky začíst do zprávičky o výpravě 
pražských woodcrafterů do Maďarska na posvátnou horu Kékész se zastávkou na 
zpáteční cestě ve Velkých Pavlovicích. Při které navštívili také naši novou klubovnu 
v topolovém lesíku …. jak o ní píše náčelník LLM Tokaheya. 
 
Kmen Vlků bude mít znovu i své vlastní webové stránky! V této chvíli na nich pracuje 
Laďa (V.). Už se těším co budete říkat na fotky umístěné na stránkách…… 
 
 
 
 



Zprávičky z větru ve větvích 
 
Na elektrice v klubovně pavlovských Vlků se pracuje! To že na schůzce pořád svítí 
svíčky je jen důsledek šílenýho papírování. 
 
Z krásnýho topolovýho lesíku v okolí klubovny zbude za pár týdnů jen hromada třísek. 
Prý se zhoršuje kvalita dřeva padesátiletých stromů a to by mohlo být při procházkách 
„….při silném větru a bouřkách životu a zdraví nebezpečné.“ jak se píše ve 
Velkopavlovickém zpravodaji 2003/6. Někdo by řekl, že poté co je okolí Pavlovic 
v naprostým pořádku …. zbývá jen vyřešit lesík. A ne jak někdo tvrdí, když se namaže 
tak jde všechno, třeba i vykácet jediný les v okolí. 
Doufám, že kácení lesíku nemá nic společného s případem staré klubovny zbořené 
údajně z důvodu stavby stadionu (který teď ovšem stojí o padesát metrů dál). Jinak by se 
dalo říct, že někomu zjevně vadíme. 
 
Človíčci, kteří doposud neodevzdali přihlášku do kmene, by sebou měli hodit. Na 
začátku ledna musíme zaplatit poplatky LLM (to udělá kmen) a webmaster nám uvolní, 
nebo novým zřídí v Registru Orlích per na netu vlastní stránku. Jinak zas až za mooooc 
dlouho. 

Tvarožná – bitva pod Santonem 
                                                                                                         Bětka (JH) 

Sraz je na „hlaváku“ v sobotu ráno. Jedeme šalinů a potom autobusem MHD do 
Mariánského údolí. Řidič jel jak blázen. Pak idem lesem, pěšinů a hledáme stopy. Když 
nějaké najdeme, tak je hned odléváme. Hlavně nová děcka. Já se jenom dívám. Dokud 
stopy schnů, hrajeme hry a svačíme.Pavel a Trťa šli přes kopec do dědiny kůpit Pekymu 
sýr Vltavín a rohlíky. Dlouho nešli a tak jsme začali jíst šípky.  
A potom začalo pršet! Byla strašná zima, všichni byli mokří a zmrzlí. Jdeme dál. Došli 
jsme až k nějaké děsně zabahněné cestě a ještě k poli. Tatínek Peky byl pěkně naštvanej 
na to počasí. Ještě lezeme přes kopec. Úplný válečný tažení. Konečně jsme došli na 
bojiště …. k pokladně. No a za chvílu vypukla bitva tří císařů.  
Teda ukázka bitvy u Slavkova. Francůzi bojovali proti Rakušákom a Rusom. Francůzů 
vedl sám císař Napoleon Bonaparte. Bitva byla moc pěkná a bylo se na co dívat. Střílalo 
se z pušek a děl. Chvílu jsem se bála. Moc se mi ale nelíbilo že někteří vojáci padli 
jakože sů mrtví a za půl minuty vstali a odešli. A taky se mi nelíbilo, že při bitvě měli tři 
kamery, pět foťáků a dva mobily když ty v tej době nebyly. Když jednotka vystřelila byl 
strašnej dým.  
Ta bitva proběhla 2. 12. 1805. Francůzi měli hlavně modrobílý uniformy. Rakušáci bílý 
a Rusi zelený nebo třeba Kozáci modrý. Tenkrát aj dnes vyhrál Napoleon. Trťa se odešel 
na začátku bitvy dom najíst. Moc nám toho neřekl o bitvě a všechny to naštvalo. Až při 
bitvě jsme potkali Terezku a Finkyho kteří nevyrazili s nama. 
Před koncem bitvy jsme odešli na autobus a jedem na hlavák kde jsme čekali skoro 
hodinu. V nádražní budově při čekání na rodiče drzej holub napřed málem posral holky 

a Pavlíka. Byl ale až druhej první udělal nálet na maminku Imušku a tatínka Pekyho 
(takový je brněnský nádraží!). Konečně došli rodičové a tak jdeme dom. 
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