DVOJITÁ VÝPRAVA VLČÁCKÉ SMEČKY
( 2 5 . – 2 6 . L I S TO P A D U 2 0 1 1 )

O posledním listopadovém víkendu proběhla dvojitá výprava smečky. V pátek 25. 11. 2011 se v 15:30 sešli
šestníci a podšestníci u ZŠ na Liščím kopci, odkud se přemístili ke Šmudlovi domů. Po ubytování a přípravě
jednohubek se na 17. hodinu přemístili k nejstaršímu skautskému bratru Josefu Šimonovi - Šedákovi. Šedák pro
šestníky připravil pár krásných hříček, ale hlavně měli možnost si prohlédnout staré kroniky. Jako upomínku
dostali kartičku, kterou si později dali do svých zápisníčků. Od Šedáka odcházeli obohaceni mnoha vědomostmi v
19:00. Ačkoliv jim bratr Šedák dával čaj, měli asi velkou žízeň, a tak skákali na každém kanále a u každého
hydrantu a žádali se o vodu. U Šmudly doma si pouštěli klipy písní a při večeři čínskými hůlkami si prohlíželi fotky
z tábora 2011, které na příští schůzce dostanou všichni, co na něm byli. Ráno se nikomu nechtělo vstávat, a tak
se někteří přemístili do Šmudlovy postele. Po snídani a sbalení batohů následoval přesun na vlakové nádraží, kde
již čekali ostatní členové smečky.

Společně se všichni vydali do Hostinného, kde se dozvěděli, že se někde v džungli ztratil šílený profesor Smith,
nazývaný také stará vykopávka, který se snažil najít bájný poklad. Členové expediční studentské skupiny v čele s
dalším profesorem se jej snažili najít. Naštěstí Smith zanechával za sebou jakési značky, které pomohly k jeho
nalezení. Poté, co celá záchranná expedice Smithe našla, se zjistilo, že je opravdu blázen, protože hledá poklad
tam, kde již hledalo mnoho archeologů. Samozřejmě nic nenašel, stejně jako při dřívějších expedicích na
Antarktidě, v Číně či dalších zemích.
Smith se však jen tak nevzdával, a tak se stalo, že i s celým týmem vylezl obrovskou horu, zabloudil v jeskyni, kde
je ještě navíc ohrožovali hadi. Dalšími nástrahami byla obrovská propast, do které museli všichni seskočit, či útok
domorodců, kteří většinu expedice napadli. Chvíli poté, co se členové expedice ubránili domorodcům, zjistili, že
se někde opět ztratil Smith. Tentokrát však nechal zašifrovaný vzkaz, kde stálo, že našel místo kde je bájné "teplo
života". Studenti zjistili, že teplo života se nachází na místě, kde jsou tyto věci - most, silnice a teplo. Bájným
"teplem života" nebylo nic jiného, nežli teplý čaj z místní restaurace. Po ohřátí se všichni přesunuli na náměstí v
Hostinném, kde studenti zjišťovali informace o tomto městě. Po doražení k vlakové zastávce ještě museli přejít
přes propadlý most. Teprve tehdy pro ně bájná expedice končila. Většina smečky se v 17:00 rozloučila na
vrchlabském nádraží. Šestníci šli opět ke Šmudlovi domů, kde napsali zápis do smečkovské kroniky, pokusili se o
splnění vlčka Rosničky a pochutnali si na zmrzlinovém poháru.
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