VÝPRAVA DO JAROMĚŘE
2 . – 4 . L I S TO P A D U 2 0 1 2

O prvním listopadovém víkendu se smečka vlčat spolu se skautskou dužinou Bobrů vydala na výpravu
do Jaroměře. Sešli se v pátek 2. listopadu v 16:20 na vlakovém nádraží, odkud odcestovali směr
Jaroměř. Cesta byla sice dlouhá, ale utekla docela rychle. Hned na nádraží na ně čekala skautská
sestřička, která je odvedla až do klubovny. Po ubytování se všichni setkali v jídelně, kde si zahráli
pantomimu a povídali si o keltském svátku zesnulých. Před večerkou pak ještě zapěli pár písní.
V sobotu ráno se po budíčku a snídani vlčata rozloučila se
skauty, kteří se vydali na hrad Kuks a do pevnosti Josefov.
Bohužel obě památky se minulý víkend na zimu zavřely. I
tak si výšlap užili. Vlčata se přesunula zpět na nádraží,
odkud je vlak odvezl do České Skalice. Zde už museli pěšky.
Žlutá turistická značka je dovedla na Bažantici a dále
červená k ratibořickému zámku. Cestou se naučili co
nejrychleji zavazovat tkaničky sobě i druhým nebo si
protáhnout svaly na senior-hřišti. Zpáteční cesta vedla po
silnici, a tak raději zvolili jízdu autobusem. V České Skalici
zjišťovali co nejvíce věcí o městě a jeho okolí. Při cestě zpět
se bohužel o 3 minuty opozdili, a tak museli čekat hodinu
na další vlak.
Po doražení do Jaroměře na klubovny nabrali nové síly při přípravě večeře a plnění stezek. Poté, co
dorazili i skauti, se společně navečeřeli a šli se ještě na chvilinku projít do parku, kde pro ně byla
připravena svíčková cesta do minulosti skautingu. Dále na ně čekala jen postýlka se spacákem.

V neděli ráno se probrali rozcvičkou na závodním okruhu, kde krom formulí jezdí třeba koňské povozy
či traktory. Po snídani si zabalili batohy, uklidili a po krátkém fotbálku a obědu se vydali zpět na
nádraží a vlakem domů.

Petr Hamerle – Šmudla
akela smečky vlčat

