
Šaty na letošní tábor (a nejen na něj) 
Starý Vlk (JH) 

Bratři a sestřičky, blíží se nám vytoužené léto a s ním také v pořadí už XVI. Letní 
expedice Vlků. V minulém roce se začala v době táboření ztrácet malebnost a indiánský 
duch tábora. Jedním z důvodů je i to, že většina mladších účastníků vyrostla z šatů 
ušitých před několika lety. Proto vám nyní předkládám návod na ušití nových šatů. 

Použitý materiál 
by měl být flauš 
(základní barvy 

tmavších 
odstínů), flanel 
(se vzorem 
kostka), nebo 
bavlněná látka. 

Předkládám 
jednoduchý střih 
látkových šatů. 
Sukňová část je 
nastavena klíny 

trojúhelníkového tvaru, které mohou být delší než spodek sukně. Tyto klíny umožňují 
lepší pohyb a působí i zajímavým dojmem. Šaty mohou být zdobeny saténovými 
stuhami (tkalouny) na sukni a rukávech. 
Šaty bývají doplněny koženým páskem, na který si žena věšela vše co potřebovala mít 
po ruce – váček na křesadlo, nůž v pouzdře, váček na cokoli… Zdobení pásku bude na 
programu na táboře. 
Ženské legíny bývají kožené, nebo látkové sahají od kotníků po kolena. Pod koleny se 
zavazují koženým řemínkem. Leginy chrání svoji nositelku před ostrou travou, 
kopřivami a trním. Navíc jsou i jistým odznakem věku….. legíny nosí slečny a ženy, ne 
malé děti. 
Legíny jsou často značně vyšívané, třeba i ve třiceti řadách. V boku, kde je svazování, je 
pruh několika svislých řad výšivky. Takové legíny jako ty na obrázku používali 

nejčastěji Lakotové a Šajeni. Výšivku 
můžete nahradit saténovou stuhou a 
přizdobit jednotlivými korálky. 
Součástí výbavy indiánky jsou 
samozřejmě i mokasíny a kapote. 
Materiál na jejich výrobu nějaký ještě 
mám. Kdo dřív přijde ….  Návod na 
výrobu, stejně jako návod na oděv pro 
muže zveřejníme v příštím Vlčovníku.  
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květen 
 

Dne 23. 4. 2005 byli 
v pravé poledne na zámku 
v Lysicích odsouzeni 
k trestu manželství na 
doživotí Pavel a Monika 
Slámovi. 
Nic nedosvědčíme (nic 
jsme neviděli ani 
neslyšeli), ale svatba to 
byla náramná. Jedlo se 
zpívalo a pilo ….. někteří 
až do rána ☺. 

Nu a nám nezbývá, než novomanželatům 
popřát aby si to doživotí pěkně užili. 

**** 
K blahopřání se připojuje pomocí obrázku i jedna 
osůbka, která také byla loni na táboře. Detektivní hra 
pro všechny Vlky. Kdo obrázek namaloval? Správné 
řešení najdete v příštím čísle. 

**** 
Do tábora nás čeká ještě červnová výprava, několik 
Vlků účast na Sněmu LLM, červencová výprava pro 
zájemce a hlavně brigáda na tábořišti (pro všechny kdo 
to s kmenem myslí vážně). Někdo nám ukradl všechny 
týpiovky a tak je potřeba si máknout a vyrobit nové. 
V úvahu připadá třetí týden v červnu. 

 



Rychtářov - Jarní pow-wow 
Terezka(O) 

Dojela  jsem už ve čtvrtek s Frenkem, ale až večer, takže veškerý zabydlování se konalo 
za tmy, včetně stavění šeltru. Až se tohle všechno úspěšně zvládlo, dlouho do noci plné 
hvězd jsme seděli u novomanželů Slámových u ohně a povídali si.  

  Ráno jsem aktivně vstala v šest a šla si 
užít louku plnou rosy. Po čase vstali i 
ostatní. Kolem poledne jsme jeli udělat 
rozruch ve stylových šatech do vyškovské 
hypernovy.  
  Když jsme se vrátili,  netrvalo dlouho a 
přijeli Pavlovčáci i s Verčou. Postavili  
jsme další šeltr a mezitím přijel Vlk 
s Bětkou a Janičkou. Večer si starší 
povídali u kompotu  z třešní a jiných 
indiánských  a traperských nápojů.  
  V sobotu  se většina lidí vzbudila Pekyho 
a Vlkovým podáním ranní písně a 

následným typickým čištěním zubů. Po snídani jsme se vydaly s Imu  na dřevo, kterýho 
v okolí zrovna moc nebylo. Během dopoledne dojel zbytek indiánů a traperů a nachýlil 
se čas oběda. Po náročné přípravě, kdy oheň neposlouchal a pravý indiánský dým šel 
všude, kde jsme si sedli, se oběd zdařil a já s Imuškou jsme zahnaly hlad. Odpoledne se 
začala louka chystat na večerní pow-wow.   
  Když pořádně vysvitlo sluníčko, rozhodli jsme se s Pekyskem, že je nejvhodnější doba 
na pár stylových fotek. V pozdním odpoledni jsme s Imu vyrazily na procházku na 
starou louku a usoudili,že tam bylo hezčejc. V pozdním odpoledni jsme si parádně 
zatančili a ve chvíli, kdy přestali hrát jsme se vrhli na masový hody, který byli vydatný 
díky masu, který nám na tábořišti nechal  Frenk. Po chvíli přišla tzv. poobědová krize, 
ale vzhledem k tomu, že byl večer dala by se nazvat povečeřová. Takže jsme někteří 
docela brzo odpadli a pokračování libých tónů jsme už neslyšeli.  
  Ráno jsem si přispala (byla to paráda probudit se, až mi sluníčko svítilo do ksichtíku). 
Po probrání všech ostatních a po následné snídani jsme se vydali na střílení z předovek a 
následně i z luku. Pak jsme s Imu vytvořili těstoviny s boloňskou omáčkou a musela 
jsem začít pomalu, ale jistě balit. Po domluvě s Pekym jsme se odebrali k autu, že nás 
odveze do Vyškova na nádraží. Jenže to nebylo zas tak jednoduchý, protože po 
včerejším průjezdu brodem do autíčka nateklo. Tak jsme tlačili a tlačili a jsme dotlačili. 
Když jsme miláčka ukecali a naskočil, naskočili jsme i my a dojeli až na nádraží, kde 
jsme potkali naše kamarády. Netrvalo dlouho, a projíždělo kolem auto, ze kterýho mával 
zuřivě Skypi se slovy: ,,Zastav, hospoda“. No, a za chvíli už jsme stáli ve vlaku na cestě 
k našim rodičům. A tak skončil skvělej vandr.  
 

 

Velké Pavlovice – Bitva v Eldorádu 
Ilča(JH) 

Hned když jsme přijeli do Velkých Pavlovic ke klubovně u železniční zastávky, tak jsme 
se dali na cestu do Eldoráda. Nejdeme ale už sami, čekali na nás Vlci Pavlovčáci. Cesta 
byla dlouhá. Když jsme konečně dorazili na místo, tak si pavlovčáci postavili 
_________ a mi jsme si měli postavit dohromady zubřík. Protože by nám to trvalo 
dlouho a kluci nechtěli být s holkama dohromady, tak jsme si postavili jenom ňáký 
divný stany (šeltry a přístřešky! - poznámka redakce) a pak večeříme, dlouho si 
povídáme a pak už jdeme spát. 
Ráno jsme mohli vstávat v kolik kdo chtěl, ale všichni vstávali brzo. Pak jsme snídali a 
po snídani jdeme hrát šíny. Vyhráli pavlovčáci. Potom si vaříme oběd a po něm je 
polední klid. Během poledňáku já, Lýda, Bětka a Adéla vymýšlíme večerní hru. 
Odpoledne se jdeme podívat na tanky z druhé světové války. Po návratu na tábořiště 
hrajeme úplně skvělou hru (jakou?! – pozn. redakce). Po hře Pavel, Dominik a Luky 
Franc jdou pro vodu a ostatní se vrhli na fotbal s lanšmítem. Pak si dáváme večeři. 
Později přišli kluci s vodou a tak s holkama můžeme dát naši večerní hru. Lýda s Bětkou 
odvedly ostatní na okraj louky, já s Adélou čekáme v lese a strašíme. Všichni se 
postupně vrátili a navíc v pořádku. Ještě si povídáme a pak jdeme spát. 
Ráno v den odjezdu jsme se probudili a začínáme hned balit věci. Potom snídáme a 
dobalujeme stany. Když je zbaleno, jdeme hrát další úplně skvělou hru. Po hře je trochu 
klid, ale kluci po nás holkách začali házet šišky a já jsem se naštvala a hodila šišku po 
Betovi. Ten mě pak honil po celém lese. Na pomoc mu přišel Dominik a po něm i 
ostatní kluci. Když mě konečně chytili, přivázali mě ke stromu. Já jsem se z toho ale 
dostala a zdrhla jsem jim. Znovu jsme po sobě házeli šišky. Já Adéla a Lýda bereme 
kabelu, naplníme ju šiškama a vysypeme  ji klukům na hlavu. Oni se naštvali a honili 
nás. Bětka chytila Adélu, ale té se podařilo pozděj utéct. Lýdu chytil Psajky a svázal ju, 
ale Pavel ji rozvázal, protože už byl čas vydat se na návrat. Mě chtěli svázat Dominik a 
Beta (de…… dva), ale nepovedlo se jim to. Pak se k nim přidal Psajky, ale stejně mě 
nesvázali (ma….). Já jsem pěkně domlátila Dominika, protože se nechal. Teprve potom 
vyrážíme na pochod domů. 

 
Hry na výpravě do Eldoráda 
                                                                                   Betta(JH) 

Hry se hrály hlavně v sobotu a v neděli (v pátek se moc nehrálo). V sobotu jsme si 
napřed zahráli známou hru Hutututu a kopali s psajkyho plechovkou lančmítu.  
Na večerní hru si holky připravily Stezku odvahy. Nejprve před stezkou si všechny 
děcka vyprávěly různé scénky z hororových filmů. Pak se vyrazilo. Stezku odvahy 
nakonec všichni prošli. Kousek po cestě a pak polem až k tábořišti. 
Hlavní hra se jmenovala ….. Byli jsme rozdělani na dvě skupiny. Každá skupina dostala 
kartičky na kterých byly napsané různé funkce (generál, špion, minér, atd.). Děcka 
vyběhly se svými kartami a prostě se chytaly a ukazovaly si své karty. Ten kdo měl 
vyšší hodnost, vzal si kartu soupeře a běžel s ní ke svému spoluhráči se šátkem a 



kartami. Tam ulovenou kartu odevzdal. Když mi někdo vezme kartu, tak rychle běžím 
ke svému kapitánovi (u šátku), který má na starosti karty. 
Vyhrála strana, která nasbírala víc karet svých protivníků, nebo získala nepřítelův šátek 
a přesunula ho ke svému stanovišti. 
V sobotu i neděli jsme hráli tuto hru. A nakonec těsně před odchodem kluci svázali 
všechny holky. Hry byly dobré a celkem jsme se pobavili. 
 

Výlet na Stránskou skálu 
Psajky (kmen Vlků) 

Na schůzce brněnských Vlků jsme se domluvili, že by bylo fajn podniknout něco i v jiné 
dny než jen v úterý na schůzce. 
Měli jsme sraz o půl čtvrté ve vestibulu. Když sem dolítl ve dvacet sedm, dost sem se 
divil, protože sem tam byl sám. Během zbylých tří minut se dostavilo dalších sedm 
skalpů a tak jsme se  mohli odkutálet na desítku tramvaj. Dorazili jsme na  Stránskou 
skálu a vyrazili na průzkum jeskyní. Naneštěstí měli všichni slabé baterky a tak nebylo 
nic moc vidět. Po prolezení dvou jeskyní jsme vyrazili na průzkum z tajných hal po 
němcích. Nejdřív se tam nikdo nechtěl protáhnout, ale nakonec všichni zdárně prošli 
dovnitř. Prohlídli jsme halu a bezpečně se vrátili zpět. 
Děcka chtěly nějaký pazourky a tak vyrážíme na naleziště. Tady jsme prozkoumali 
malou jeskyňku, spíš tunel a po jejím několikerém prolezení jsme se konečně uchýlili 
k cestě na vrchol. 
Na vrcholku skály jsme připevnili lano a já začal učit děcka slaňovat. Jako první se 
odhodlal Beťák. Po pár počátečních neúspěších slanil hladce dolů. Další odvážlivci už 
slaňování docela zvládali. Nejodvážnější a zároveň nejmladší horolezec byl Tomáš. 
Každý si párkrát sjel dolů a jelikož už čas hodně pokročil vyrazili jsme zpět na Starou 
osadu. Beta s Terezků jdou pěšky do černovic, já se zbytkem lidiček na konečnou 
tramvaje číslo 8. Tady jsme se definitivně rozdělili a každý se vydal domů.  

                                                                            Beta(JH) 
Ve čtvrtek 5.5. v 15.30 jsme se sešli na vlakovým nádraží ve 
vestibulu. Tam jsme si pokecali a jeli tramvají č. 10 na 
Stránskou skálu. Na skále jsme prolezli pár jeskyní. Později 
jsme šli hledat pazourky (žádné jsme nenašli). Pak jsme 
slaňovali ze skály a nakonec se  všichni vrátili dom. 
 

Šití mokasínů 
Ičink ši(JH) 

Domluvily jsme se s holkama, že si budeme šít mokasíny. 
Dohodli jsme se na pondělí. No a tak došly Ilona, Eva a časem 
i Lůča. Ze začátku jsme šily a přitom se taky trochu dívaly na 
Vikingy (super film). Když dorazila Lůča, začínáme si 
prohlížet fotky z letních táboření. Potom swe díváme ještě na 

Harryho Pottra a blbnem. Potom Eva A Ilona odešly a já a Lůča cvičíme. 

Lůča(JH) 
Když jsem přišla k Bětce, byla tam už Ilona a Eva, která na nás jenom čuměla. Lépe 
řečeno s mým příchodem začaly dělat velký ho…. Alespoň byla sranda. Dívali jsme se 
na film Vikingové, cvičily jsme na cvičícím stroji a hlavně žraly dyňový semínka. 
Potom Ilona a Eva odešly a já s Bětkou jsme si prohlížely fotky, udělaly jsme trochu 
bor… a hlavně zase žraly. Potom jsme uklidily a já se vydala domů.   
 

Květnové schůzky v Brně  
Sysel(JH) 

Jo, schůzky jsou zajímavé zpestření každého týdne. Hrají se zde různé hry, například 
hlavičkovaná, fotbal a brambora, ale to nejlepší jsem si nechal na konec – 
STROMOVKA. To jsou dvě branky (stromy) a do nich se musí pomocí rukou dopravit. 
Branka platí do výšky ramen brankáře. Kdo má v rukou míč nesmí udělat ani krok. Je to 
fakt bomba hra. 
Dále Vlk dělá různé přírodovědné a IQ testy. Schůzky v květnu byly doopravdy zábavné 
a moc se těším na červen. 
 

Hra na schůzku 
Adéla 

BOMBARDA: lidé se rozdělí do dvou družstev. Každé družstvo dostane plastovou 
láhev plnou vody. Tu si postaví do kruhu o průměru dvou stop. Kruhy jsou od sebe 
vzdáleny asi jedenáct metrů. 
Účelem hry je shodit míčem láhev soupeřů a vylit z ni všechnu vodu. Soupeř si může 
láhev postavit, ale až poté co se zmocní míče. 
 

A ještě co bychom rádi hráli na schůzkách a výpravách 
Petr 

Chtěl bych fotbal, škrtání (křesadla), honču, výlety, ranní 
rozcvičky, večerky, ranní pochod, ranní píseň, hloupá 
kuchařka, slepá bába, vařit 

Tomáš 
Hry a fotbal, hra o křesadlo, míčové hry, výlety, ranní 
rozcvička, ranní píseň. 

Luky 
Hrál bych hru, kterou jsme hráli ve Velkých Pavlovicích 
STRATEGO. Potom bych, která se jmenuje střílení z luku na 

terč. Vyšel bych si na procházku a na procházce si zahrál hry stratego, střílení z luku na 
terč, šiškovanou, hutututu. Večer bych hrál hru stezku odvahy. Každý večer!  


