
Jak jsem plnil orlí pero
OP 3E15 Indiánský buben ? 

Vždy mně fascinoval Pajdův bubínek. Jednoho dne jsem si řekl že si ho vyrobím. Zkoukl jsem několik 
webových stránek a podíval se do svitku. Začal jsem v duchu přemýšlet o mém bubnu. Uběhla velmi 
dlouhá doba a já chtěl mít do tábora ten buben hotový. Musel jsem pro výrobu něco začít dělat. Při 
nudě u babičky jsem zajel s dědou do práce pro nářadí a vyrazili jsme pro jasanový kmínek. Za chvíli 
jsme měli uřezáno. A jeli jsme zpátky. Vzal jsem si poříz a začal jsem dělat tenkou destičku. Do desky mě 
dělilo ještě několik dní, ale i přes pochybnosti pracovníků - rmy jsem destičku dodělal. Ta je teď opřená 
o zeď v mém pokoji a čeká na ohnutí.

Dále bylo potřeba sehnat kůži. Můj děda je myslivec, takže mi nevydělanou kůži opatřil. Jenže jsem ji 
musel vydělat. Moje touha v to mít zcela přírodní buben mě donutila hodit kůži do říčky a podle Seto-
nova návodu čekat až pustí chlupy. Týden po hození kůže do řeky chlupy sice šly o trošku lépe dolů ale 
jen na některých místech. Nechal jsme ji tedy ještě ve vodě. Po několika neúspěšných návštěvách jsme 
zvolili jinou taktiku, celou kůži jsem pomazal blátem a hodil zpátky. Když jsem přišel druhý den, bylo už 
pozdě. Celá kůže se trhala.

Toto orlí pero ježte nemám dodělané. Ale určitě chci, aby se vyjímalo na mé šerpě.

Miki



Kalendář Duben 

24.3. Oddílová schůzka
-pro staré vlky, vede Kecka
-v klubovně v Šilingrově ulici, začátek 16:30

25. 3. 2017 brigada na Panchových lůkách
- pro staré vlky
- vede Hup
- sraz 14:00 na klubovně
- chystání louky na SZ

31.3 - 2.4. Svojsíkův závod
- pro staré vlky
- Okresní závod skautských hlídek

7.4. Oddílová schůzka + rada s rádci
- pro staré vlky,
- v klubovně v Šilingrově ulici, začátek 16:30

13.-17.4. Velká velikonoční výprava
- Skatská základna Držková, okres Zlín
- Vlčata se vrací již v sobotu

21.4. Promítání ke Dni Země
- 17:00 na Domečku
- vede Pancho

28.4. Rada Orlích per
- pro staré vlky
- chystá ohnivecký klan
- Prostor k požádání o udělení OP

30.4. výroční táborák
- chystá ohnivecký klan

1.5. prvomájový Softballový turnaj
- bude upřesněno v dubnu

SEM-TAM BUL-VAR
Společenstvo vlčat: Dvě věže

„Neuvěřitelný příběh o přátelství, odvaze, sebepře-
konání a budování“

Stalo se jedné nešťastné únorové družinovky, že 
rádce Zelené šestky temnopán Vačky rozhodl, že mu 
kluci musí postavit věž tak vysokou, aby svým ost-
rým zrakem z jejího vrcholku viděl až k sousedům 
za plot. A aby se pořádně snažili, rozdělil je na dvě 
skupiny a chtíce motivaci řádně okořenit pěknou 
výhružkou pravil „Ta co postaví nižší věž mi bude…  “ 
když tu si náhle uvědomil, že již na své poddané 
jako správný temnopán uvalil všechny aspoň tro-
chu nepředstavitelné hrůzy, které našel v příručce 
Moderní temnopán snadno a rychle IV: Správa oku-
povaného území.

A tak se tedy vlčata vypravila z teplého, útulného 
a vždy pečlivě uklizeného Dna Klubovny na strasti-
plnou cestu přes nedávno zrekonstruovanou před-
síň až ven do MorDvoru, do neutěšené pusté země 
za oknem.

Na stavbu kromě temnopána Vačkyho, který se 
rozhodl nestydatě jedné skupině pomáhat a sa-
mozřejmě pak snadno zvítězila, dohlíželi další dva 
členové Lundenburgské společnosti pánů temnoty 
a přítmí. Vačkyho nedostižný vzor a zbožňovaný 
či spíše zdémonizovaný temnopán 2. kategorie 1. 
okultního kruhu 7. podúrovně úrovně Vnějšího pě-
tistraníku Prázdnoty Kavka a spolu s ním Vačkyho 
nadějný učedník temnochlapec Řízek. Běžný výklad 
o úskalích Temných umění doplnili rovněž kratší 
přednáškou o meteorologii.

Po uplynutí čtvrthodiny, kterou na úkol vlčata 
dostala, i všech klasických a několika nadstandart-
ních prodlouženích termínu ukončení stavebních 
prací proti všem očekáváním v MorDvoře stály dvě 
elegantní věže, které svou výškou převyšovali mno-
hé jiné místní architektonické skvosty. Nenasytné-
mu Vačkymu však ani jedna z nich nebyla dost dob-
rá, chci říct Zlá. Rozhodl se tedy pro drastickou fůzi 
obou staveb. Za pomoci 66,6 temných zaklínadel se 
mu podařilo stvořit strachnáhánějící (hlavně svým 
nakláněním) monstrozitu, která si málem vzala za 
oběť několik svých obdivovatelů.

Teď by asi byl čas pro nějaký happy end, ale jed-
nak žádný nebyl, protože Temnota, nechci říkat, 
zvítězila, ale zatím ještě neprohrála a taktéž už asi 
překračuju limit délky článku.

Jeleň

Bodování starých vlků

Je mou smutnou povinností vám oznámit, že 
zmizelo bodování Starých vlků za měsíc Únor. 
Naposledy bylo spatřeno v pátek 3. 3. 2017 v 
klubovně na stole, kde ho bodovací bankéř 
ponechal, aby ho po víkendu vyzvedl. Když se 
ovšem v úterý vrátil, čekalo ho strašlivé pře-
kvapení!
Po bodování se slehla zem!

Prosíme proto všechny, kdo mají o našem ne-
bohém bodování jakékoliv informace, aby se 
co nejdříve ozvali vedení.

kanároviny

Konrád I. Brněnský
Byl českým knížetem z rodu Přemyslovců, kníže brněnského údělu.

Konrád I, se narodil asi v roce 1035 Břetislavu I, a Jitce ze Svinibrodu. Po smrti Břetislava I. dostal Konrád 
jednu z částí rozdělené Moravy, usídlil se v Brně, protože v Olomouci sídlil jeho starší bratr  a budoucí 
český král Vratislav a ve Znojmě sídlil jeho mladší bratr Ota I. Olomoucký. Po vzpouře moravské šlechty

Vůči Spytihněvově vládě  se Konrád s Otou uchýlili na Spytihněvův dvůr a Konrád dostal titul nejvyššího 
lovčího, moravské úděly byly zrušeny. Po smrti Spytihněva se moci v zemi chopil Vratislav II. vrátil svým 
bratřím úděly. Společně s Otou zřídili  v Olomouci biskupství a na místo biskupa dosadili svého bratra 
Jaromíra. Po smrti Oty Olomouckého se jeho vdova Eufemie vydala do ochrany Konrádovi, který tímto 
získal celou Moravu. Odpůrci sílící Moravy v čele se Zdiradem vyprovokovali Vratislava k tažení proti 
Moravě.Byla dobyta Olomouc, kde kníže ustanovil údělným knížetem svého prvorozence z třetího man-
želství Boleslava.  Pak oblehl Brno,  kde se však postavil proti otci syn Břetislav.

Když byl v půtce zabit Zdirad, získala Břetislavova strana ve vojsku převahu a Vratislav musel v této 
těžké situaci ustoupit. V souladu se stařešinským řádem svého otce prohlásil král Vratislav Konráda I. 
Brněnského za svého nástupce. Princ Břetislav odešel před zlobou otce ze země.Titul českého knížete 
získal Konrád po smrti svého bratra Vratislava v roce 1092 , na knížecí stolec usedl 20. ledna  t. r. jeho 
krátkou dobu vlády poznamenala jen jediná událost, když se pokusil opět spojit pražské a olomoucké 
biskupství a vypravil poselství k císaři. Ten však mezitím oba biskupy ve funkcích potvrdil, a tak Konrá-
dovi nezbylo, než velikonoční svátky 1092 světit s oběma biskupy na  Vyšehradě ve vzájemné shodě. 
Jeho smrtí po osmi měsících 6. září 1092 se završilo období 37 let, v jejichž průběhu vládli v Čechách 
Břetislavovi synové. 

Kanár

Co číst na klubovně
Jarosav Foglar - Dobrodružství 

v zemi nikoho

Dva nerozluční kamarádi Vláďa a Vincek odhalí 
po mnoha nebezpečných akcích tajemství do-
sud neznámých chlapců Bóži a Pepína. Při sle-
dování Bóži a Pepína se Vláďa a Vincek dostávají 
do velkých průšvihů a proto jim pomáhá róm-
ský chlapec Pedro se svým psem Dingem. Ale i 
Bóža s Pepínem plavou v průšvizích. Po dlouhé 
době sledování Bóži a Pepína se Vláďa a Vincek 
nabídnou, že jim problémy pomohou vyřešit, 
ale chlapci nabídku odmítnou. Tak pokračovalo 
dlouhé sledování obou chlapců, až když byli Bóža 
s Pepínem v Zemi nikoho, spadl Pepíno do pro-
pasti a vymknul si kotník. Měli štěstí, že je Vin-
cek a Vláďa sledovali a pomohli Pepínovi ven z 
propasti. Když vytáhli Pepína z propasti, začali 
spolu kamarádit. Potom spolu všichni chlapci 
chodili do Země nikoho a hledali místo, kde by 
mohli v létě stanovat a prožívat stále nová dob-
rodružství.

Kyli - oddílový knihvník

  Modlitba
     autor: Ulrychovci

     C G C
1. Pane ať jsi stéblo trávy nebo obyčejný list,
     C F 
   prosím dej ať aspoň trochu umím ve tvých 
 C
   vzkazech číst,
 F G Ami F
[: prosím dej ať řeči stromů aspoň trochu rozumím,
    C G C
   ať vědí že se učím a že nic neumím. :]

2. Dej ať zlomím svoji pýchu, dej mi hledat pokoru,
   když se trápím zbytečnostmi, ať pohlédnu nahoru,
   ať mi stačí pohlédnout na obzor, který jsi mi dal,
   ať se smířím se vším, co jsi mi kdy vzal.

Mezihra: C , G , C , F , C , F , G , Ami , F , C , G , C

3. A dej mi sílu snášet pokorně, to co změnit 
    nemám sil, odvahu abych to, nač stačím, na
    tomhle světě pozměnil, a také prostý rozum, který
    vždycky správně rozezná, co se změnit nedá a co
    se změnit dá..



Pololetní výprava Starých vlků 
s děvčaty
Ostrov 3. - 5. 2. 2017

Dne 3. února jsme se sešli na nádraží a vyrazili jsme do 
Brna, kde jsme přestoupili na vlak do Tetčic, ze kterých 
jsme jeli autobusem do Oslavan. Odtud jsme šli na naše 
bývalé tábořiště. Jelikož všude bylo nasněženo, strhlo se 
cestou pár sněhových bitev. Když jsme došli na místo a 
napili se, Kecka nám zadal úkol, najít metr dlouhou pa-
lici. Mezitím co jsme hledali, jsme se mohli sklouznout 
na zmrzlé cestě. Poté nám Kecka vysvětlil pravidla hry. 
Postavili jsme se do kruhu a udělali jsme si před sebou 
hromádku sněhu. Následně byl vybrán jeden člověk, kte-
rý mě za úkol někomu nadhodit míč. Pokud ho dotyčný 
svojí metrovou holí odpálil, člověk uprostřed pro něj 
běžel, zatímco mu ostatní házeli sníh na jeho hromadu. 
Pokud pálkař (pozn. autora: v tomhle případě holař, pa-
licař nebo tyčař, říkejte si mu jak chcete) minul a potom 
šel doprostřed.

Po hře jsem vyrazili dál v naší cestě. Potom se asi 1,5 ho-
diny nedělo nic až tak zajímavého.  Když jsme došli do 
Čučic, dali jsme si na zastávce autobusu oběd. Po asi 
další hodině a půl (pozn. autora: časové údaje uvedené 
v tomhle článku jsou je-
nom domněnky, nestopo-
val jsem to) jsme dorazili 
do Senorad na Magnetovu 
chatu, kde jsme se ubyto-
vali a odpočívali. Po něja-
kém čase (pozn. autora: viz 
předchozí poznámka) bylo 
naše nicnedělání přeruše-
no tvořením míčků a obalů 
na láhve z kůže. Kromě toho 
ale například Šindy vyráběl 
obal na sekyru. Po večeři, 
na kterou byl ,,guláš“(maso 
s rýží a omáčkou), někteří 
hráli deskovky, někteří do-
dělávali výrobky z kůže a 
někteří si povídali.

Druhý den jsme se ráno 
posilnili vánočkou s mar-
meládou a vyrazili na 
tábořiště Na Ostrově. Je-
likož jsme tam měli my 
(Plamen) vařit, vzali jsme 
sebou potřebné ingredi-
ence a kotlík. Želva a Šindy 
táhli sáně s motorovkou a 
pilami. Zájemci měli mož-
nost jít se sněžnicemi. Po 
asi hodině (pozn. autora: 
doufám, že už se chápeme, 
další poznámky ohledně 
časových údajů se už neob-

jeví) se Kulďas rozhodl nás zavést zkratkou, neboli přímo z 
kopce. Proběhlo mnoho pádů, já jsem dokonce jedním zde-
formoval víčko kotlíku, který jsem nesl (pozn. autora: víčko 
je stále použivatelné, jen nepřiklopí kotlík úplně). Jakmile 
jsme se dostali dolů, byli jsme na tábořišti (pozn. autora: 
upřímně řečeno, to tábořiště nebylo žádný zázrak. Možná 
až roztaje sníh bude to vypadat jinak, ale to jen můj názor).

Tam začal závod o nejrychleji rozdělaný oheň. Vyhrál ho 
Miki, který si tím splnil bod do Týpiového táborníka, my 
Mloci jsme byli druzí, takže se začalo vařit na těchto oh-
ních. Vařili jsme gulášovou polévku. Jak jsme brzy zjistili, 
tak a) namísto gulášového bujónu jsme měli zeleninový b) 
někdo zapomněl sůl (pozn. autora: já), takže jsme museli 
docela improvizovat. Miki si během vaření uvědomil, že 
má v KPZ balíček soli, takže alespoň trochu soli tam byla. 
Nakonec se oba (dělali jsme dva kotlíky) docela povedly. Po 
spořádání obou kotlíků jsme zahladili ohniště a vyšli jsme 
směrem k Magnetově chatě, kam jsme dorazili asi tam za 
1,5 hodiny.

Potom jsme měli odpočinek, po kterém jsme pokračovali 
v našich výrobcích z kůže. Během téhle aktivity nás opus-
til Kyli, který jel domů. Pak jsme si dali kuřecí s rýží a kari 

omáčkou k večeři, po které 
následovala Keckova hra. 
Tahle hra spočívala v tom, 
že jsme v týmech po třech 
museli s pomocí papírů 
A4 a nůžek propojit města 
(papírky), která se nacháze-
la různě po chatě. Našemu 
týmu dalo zabrat i najít ty 
města, ale nakonec jsme je 
našli a propojili (pozn. au-
tora: klíčovou strategií bylo 
rozstříhat papír na spirá-
lu, která vytvořilo ,,lano“). 
Poté následovaly deskovky, 
dodělávání výrobků a po-
vídání si.

Poslední den jsem já, Miki 
a Tomzbr vstali dřív, jelikož 
jsme museli připravit sní-
dani (rybičkovou pomazán-
ku). Poté probíhalo až do 
oběda dodělávání výrobků 
z kůže a deskovky. Po obědě 
(špagety, kde místo špaget 
byly těstoviny) jsme se za-
čali balit, uklidili jsme cha-
tu a jeli jsme domů.

Zapsal: Tomr

Milá vlčata, staří vlci, rodiče a příznivci Plamene,

školní a také skautský rok se nám pomalu blíží do cílové čtvrtiny. Jako skauti ale nemusíme zoufat, čeká 
nás to nejlepší. Začíná totiž jaro a to nás láká do voňavé a pomalu se oteplující přírody. S jarem přichází 
dobrá nálada, všudypřítomné úsměvy a motivace do překonávání překážek a cílů. Doufám tedy, že jarní 
sluníčko pomůže našim skautských hlídkám k co nejlepšímu umístění na Svojsíkově závodě, který letos 
pořádá náš oddíl.

A také věřím, že teplé jaro pomůže všem novým vlčatům dokončit Nováčkovku. Protože na konci dubna 
celou smečku čeká slavnostní poradní skála s přijímáním vlčat.

Přeji vám tedy příjemné a motivující jarní období. Vyražte do přírody a prozkoumejte ji, jak se promě-
ňuje. Nebo si běžte zaběhat nebo se projít, jen netrčte zavřeni doma. Byla by to škoda.

Těším se, že se potkáme na jedné z oddílových akcích. A teď na jaře jich bude spousta.

Za vedení oddílu

Ema - vlčí máma

Co se děje ve 
skautském světe?  

- Osmnáct tisíc fotogra- í bylo přidáno na so-
ciální síť Instragram s označením #skaut. O- -
ciální stránky spravované ústředím už sleduje 
sedm tisíc uživatelů.

- Dětský kanál České televize ČT Déčko vysílal 
na konci února reportáž o světovém zaklada-
teli skautingu Robertu Baden-Powellovi. V den 
vysílání by totiž oslavi 160. narozeniny. Proto 
22. února kromě Dne zamyšlení, který slaví 
většinou sestry skautky, slavíme také Den za-
kladatele skautingu.

- Od začátku února se mohou k  americkým 
skautům přihlásit také dívky, které se cítí býti 
chlapci, tedy transgender lidé. Rozhodnutím 
přijímat do svých řad transgenderové děti dle 
něho skautské sdružení reaguje na širší deba-
tu o problematice, která se vede napříč Spoje-
nými státy.

- V únoru oslavil své 85. narozeniny světozná-
mý režisér Miloš Forman, který jako malý 
chodil do skautského oddílu. Forman žije ve 
Spojených státech amerických a má za sebou 
spoustu úspěšných - lmů jako Goyovy přízraky, 
Amadeus nebo Přelet nad kukaččím hnízdem.

Emuláda

V měsíci březnu a dubnu slaví:

Robin Kepert (7), David Jůn (9), Miki Bartal (9 let), 
Šíma (9), Lukáš Suchyňa (11), Sam Herauf (11), Ši-
mon Milota (13), Miki (13), Lukáš Gajda (15), Vevča 
(16), Ema (18).

bodování vlčat
ZA 2. ČTVRTLETÍ ŠK. ROKU

MODRÁ ŠESTKA:

Všudybylové (100%) – Davídek Kepert 
Skorovšudové (75 – 99,9%) – Vítek, Martin, Mikuláš, 
David Úprka, Jirka 
Akorátníci (50 – 74,9%) – Samík, Vašek, Honza, 
Pavel, Ondra 
Málobylové (25 – 49,9%) – David Jůn 
Nikdebylové (0 – 24,9%) – Adam, Robin, Lukáš

ZELENÁ ŠESTKA:

Všudybylové (100%) – nikdo
Skorovšudové (75 – 99,9%) – Štěpán ( 92% ), Rado-
van, Míša, Staňa, Jirka ( všichni 83%),Šimon ( 75%)
Akorátníci (50 – 74,9%) – Tom
Málobylové (25 – 49,9%) – Marek, Bertík
Nikdebylové (0 – 24,9%)

ČERNÁ ŠESTKA:

Z DŮVODU SELHÁNÍ LIDSKÉHO FAKTORU DOCHÁZ-
KA ZA TOTO OBDOBÍ NEEXISTUJE‼ !



Byl pátek 3. února a v časném ránu se na břeclav-
ském nádraží začali scházet různí lidé, většinou 
skauti. Objevily se zde některé holky z Trávy, staří 
vlci z Plamene, softbalisti a také zdejší vlčata. Ta 
měla jasný cíl – nastoupit na vlak do Olomouce a 
tím započít svou dlouho očekávanou běžkařskou 
výpravu.

Na rozdíl od starých vlků, kteří společně s Trávou 
vyrazili uklízet budoucí tábořiště na legendárním 
Ostrově. Za což jim všechna vlčata nesmírně dě-
kují. Vlčata tedy vyjela i se svým vedením a soft-
balisty do hanácké metropole, aby zde přestou-
pila na vlak na Šumperk a odtud objednaným 
autobusem do vsi Hraběšice. Konkrétně se výpra-
vy zúčastnili: Kavka, Ema, Jelen, Řízek, Vačky, Ru-
dolf, jeho brácha Karel, Kuba Staněk, Dan Šebek, 
Míša Zapletal, Šimon Vaňka, Štěpán Průdek, Va-
šek Rolník a Staňa Šalda za vlčáckou sekci, Pajda, 
Maggi, Michal, George a Kryštof za sekci softbalo-
vou. Až v Hraběšicích se k nám pak připojila Míša, 
Emina máti. Jako ubytovací zařízení nám poslou-
žila místní fara, která byla jen asi deset metrů od 
hospody.

Hned na začátku nás ale překvapila několika ne-
příjemnostmi: nešly zavírat dveře od ložnice a 
nefungoval komín, takže se nám podařilo dostat 
ložnici do takového kouřového oparu, že nešlo vi-
dět na krok a hned při vstupu do místnosti začaly 

extrémně pálit oči. 
Asi po půl hodině, 
kdy už téměř všichni 
postávali před farou, 
neboť se dým do-
stal už i do dalších 
místností, se kamna 
konečně dostateč-
ně rozehřála a dým 
začal stoupat komí-
nem. A jelikož jsme 
se nakonec (i když 
bohužel ne všichni) 
naučili zavírat dve-
ře do ložnice, hlavní 
problémy se podařilo 
překonat.

Po vybalení věcí a 
obědu z vlastních zásob zavelel vedoucí výpravy, 
Kavka, k prvnímu běžkařskému výcviku. Dovedl nás 
na nedalekou louku, kde, i přes hluboký sníh, jsme 
učili vlčata, která stála na běžkách poprvé, zákla-
dům tohoto krásného sportu. Na začátku se to ně-
kterým zdálo jako nadlidský úkol, časem tomu přišli 
na kloub a druhý den už to všichni uměli.

Po výcviku jsme šli dovnitř na večeři, rýžovou kaši 
s máslem a grankem. Po ní si Kavka svolal vlčata 
do společenské místnosti, ve které si s nimi zahrál 
hru na téma Co byste si s sebou měli vzít na polární 
výpravu. Poté ještě proběhla Jelenova noční bojov-
ka, při níž si dva týmy vlčat navzájem kradly vlajku 
na běžkařské hůlce. Při této hře se Jelen, který byl 
jeden ze tří „mediků“, ke kterým musela vlčata cho-
dit, přestrojil za hromadu kamení a téměř nikdo jej 
nerozpoznal. Aby toho nebylo málo, tak mu ještě 
během hry někdo schoval běžky do kůlny na dříví. 
Po bojovce šla vlčata a pak i vedení na kutě.

Sobotní ráno začalo Řízkovou rozcvičkou, po níž 
jsme se již začali chystat na velký celodenní výlet 
na běžkách.  Rozdaly se potraviny, nazuly se boty 
a mohlo se vyrazit. Nejdříve celá výprava po ná-
ročném stoupání na dlouhý a mokrý kopec přije-
la na rozcestí Hvězda. Zde se pak rozdělila na dvě 
části- ti nejodvážnější jeli s Emou a její mámou 
Míšou ke zřícenině Rabštejn, ti trochu míň odváž-
ní jeli s Kavkou, Řízkem, Jelenem a Vačkym menší 
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pěkně upravený okruh. Po jeho absolvování se u 
rozcestí Traťovka druhá skupina opět rozdělila, 
tentokrát na ty, co už toho mají dost, ti jeli s Jele-
nem zpátky na faru, a pak na ty, co si chtějí ještě 
užít radosti z běžkování, ti jeli s Kavkou, Řízkem a 
Vačkym na delší okruh nad Hraběšicemi po žlu-
té. Mysleli jsme si, že odbočíme některou z ved-
lejších cest dolů do vsi, jenže ouha, cesty, co byly 
vyznačené v mapě, ve skutečnosti ne tak docela 
existovaly. Vačky se pak vydal na stíhací jízdu k 
nějakému běžkaři, kterého asi čtvrt hodiny do-
háněl, až ho konečně chytil a dozvěděl se od něj, 
že se máme vrátit zpátky na Traťovku. My se ale 
nechtěli vzdát. Kavka tedy zavolal Pajdovi, který 
mu prozradil zkratku, již včera společně se softba-
listy vytvořil. Pajda si jen nebyl jistý, zda ji vlčata 
zvládnou. Když pomineme to, že jsme byli v půlce 
zkratky nuceni vyzout běžky a brodit se po svých 
hlubokým sněhem a pak dokonce potokem, řekl 
bych, že jsme to jak my vedoucí, tak vlčata, něja-
kým způsobem zvládli.

Po návratu proběhl pozdní oběd, fazolo-čočková 
polévka s párky, a po něm velkolepá Emina a Vač-
kyho hra Dobytí severního pólu. Nejdříve vlčata 
plnila úkoly, jako například zavaž šest základních 
uzlů, sežeň podpisy od tří lidí z vedení a tří softba-
listů, napiš báseň na určené téma, nebo zjisti Pa-
jdovo příjmení. U tohoto úkolu jsme se mimo jiné 

dozvěděli, že se Pajda jmenuje Kokubát či dokonce 
Zugár. Po splnění všech úkolů dostala vlčata mapu, 
podle které následně došla až k severnímu pólu, 
kde se podepsala do polárního deníku. Po návratu z 
pólu dostala vlčata od šé� uchařky Míši večeři, těs-
toviny s kuřecím masem. Večer se pomalu chýlil ke 
konci, tak jsme si již zahráli jen pár drobných hříček 
a deskovek a šli spát.

Poslední den, v neděli, nás před odchodem ještě 
čekala Zimní hraběšická olympiáda. Nejdříve pro-
běhl sprint, který ovládl Kuba, když ve - nále porazil 
Štěpána. Následovala biatlonová štafeta, v níž byli 
jako terče použiti Vačky, Dan a Rudolf. Třetí a záro-
veň poslední disciplínou byl královský závod – sjezd. 
Ve vlčácké kategorii zvítězil opět závodník s největší 
formou, Kuba, v kategorii vedení (v níž závodili pou-
ze dva účastníci) se z vítězství radoval Řízek, i když 
mu nikdo nevěřil, neboť měl lyže s šupinkami. Ema 
za ním však zaostala jen o pár desetin sekundy. Po 
olympiádě na nás čekal oběd, balení a předání fary 

panu kaplanovi. Nasedli jsme na autobus a vydali 
se zpět do domovské Břeclavi, abychom tu mohli 
všechno povyprávět, popřípadě vyléčit získané šrá-
my a nemoci.

Zapsal: Vačky;


