
V ÝPR AV A  N A PECKU  

15.  –  17 .  ČER VNA  2012  

O víkendu 15. – 17. června 2012 se smečka podívala na Pecku, kde za pár týdnů bude tábořit. Vlčáci se sešli v pátek v 

15:20 na autobusovém nádraží, ze kterého posléze odcestovali směr Nová Paka a Pecka. V Nové Pace vyplnili čas při 

čekání na spoj různými otázkami a odpověďmi k získání lístečků. Druhý autobus byl na poměry trošinku menší, ale 

vecpali se tam. Pan řidič byl tak hodný, že jim zastavil v půli cesty, a tak ušetřil drahocennou sílu. I tak byli všichni 

rádi, že už jsou na chatě. 

Po donesení klacků na oheň a ubytování se si všichni opekli buřtíky a po chvíli šli na kutě. Před spánkem si ještě zapěli 

pár písní a po večerce plni všech dojmů nemohli usnout. Ráno bylo naopak aktivnější. První se probudili již v 5:50 a 

jelikož jim bylo asi smutno, tak vzbudili i ostatní. Po snídani a částečném úklidu vyšli na dopolední procházku, kde 

bojovali jako včelky proti Balůovi, který si chtěl pochutnat na medu.  

Následovala návštěva rybníka, kde nám naši rybáři pověděli, co všechno se dá o takovémto rybníku zjistit a co v něm 

asi žije. I Šmudla se přiučil. Dále se šlo k tábořišti křesťanů, kde sice krom dřevorubců nikdo nebyl, ale to nevadilo 

tomu, aby si mohli jako Bandaři vyzkoušet ukrást dalšímu Bandarovi banány. Vedro bylo tak velké, že jim brzo došla 

voda, naštěstí Jonáš vytáhl své virgule a našel silný pramen a vody hned bylo do sytosti. 

V tu dobu se již blížilo poledne a všem začalo kručet v bříškách. Cestou do 

chaty ještě posbírali pár delších klád, které se budou hodit na táboře a hurá 

na oběd. Vývar s rizotem všem chutnal. Po obědě se jediný Tomáš přihlásil, 

že umyje nádobí, za což mu patří velký dík. O poledním klidu si všichni hráli 

na vojáčky a po obědě hurá na „Akelovu placku“. Soutěž dvojic, kdy si 

opakují vše, co se během roku naučili. Následovalo ještě pár her a byl tu 

opět večer. Po večeři se všichni sešli v jídelně, aby vyhodnotili „Akelovu 

placku“ a celoroční „krmení hada Ká“ - bodování. Placku vyhráli Křeček s 

Kíťou a celoroční bodování Lukáš. Ještě jednou všem gratulujeme. 

Následovala kytara a hurá do pelíšků. Tentokrát se usínalo pěkně, protože 

síly během celého dne nejsou nevyčerpatelné. V neděli ráno po snídani 

společně uklidili své pokojíky a zabalili své batůžky. Předtím se však ocitli na 

soutěži missák skautského kroje, kde se naučili, jak má být skaut upraven. 

Po obědě a krátkém poledním klidu se vlčáci ocitli v obrovské budově, kde 

se chtěli dostat do trezoru se sladkostmi. Museli společně projít přes dvě 

propasti, sestavit obrazy v obrazárně a otevřít trezor se správnými 

odpověďmi na otázky. 

Po svačince se všichni navlékli do svých batohů a hurá na cestu k autobusu. Cesta to byla únavná, protože bylo vedro, 

ale zvládli to. V Nové Pace se pak všichni zchladili zmrzlinou. Až na některé chvilky, kdy na sebe museli čekat, protože 

ne všichni dělali to, co mají, si všichni víkend užili. Sluníčko svítilo a to nejen na obloze ale i na tvářičkách všech. 
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