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4. – 6. DUBNA 2014

O víkendu 4. - 6. dubna se vlčí smečka vydala zachránit svět před hrozivým McKvakonym. Tento lidský ďábel řádil v
Ústí nad Labem a tak se naše vlčata kvapně přesunula do místa bojů dobra se zlem.
Vlčata vystartovala v pátek 4. dubna ve 14:20 od vlakového nádraží. Vlakem se přesunuli v krásném počtu 7 vlčat a
dvou vedoucích do Ústí nad Labem. Dlouhou cestu si zkrátili zpěvem při kytaře a hrami vhodnými do vlaku. Ve
Velkém Oseku pak měli chvilku možnost se proběhnout po nádraží, aby v 19:12 vystoupili v Ústí. Rychlý, avšak těžký
přesun na místo srazu. U kostela se šikmou věží, která je jediná takto vychýlená věž u nás, již čekalo několik dalších
oddílů.

Následoval hromadný přesun do tělocvičny a příprava místa na spaní. Před samotným spánkem se však všichni sešlí
hrdinové sešli, aby se dozvěděli, proti komu vlastně bojují. Naše vlčátka po vysilující cestě padla takříkajíc za vlast.
Ostatní hrdinové řádili po chodbách ještě po druhé hodině ranní.
Sobota začala časným budíčkem, rychlou snídaní, rozdělením se do týmů a hurá za prvním tajným kontaktem. Tím
byl agent Schildu sedící v jedné restauraci v centru města. Agent poradil, kde se nachází nepřátelská stanoviště. Na
stanovištích naše hrdiny čekal boj proti Jokrovi a dalším zlým postavám. Na jednom ze stanovišť musely týmy spustit
z 6 metrové výšky vajíčko na zem, tak aby se jim nerozbilo. Toto vejce představovalo kryptonit pomáhající
Supermanovi. Na dalším bojovali jako kočičí žena, Catwoman, která chytá nepřátele do lasa.
Po šesté hodině večerní se všichni sešli na škole, kde spali, aby se s McKvakonym utkali naposledy. McKvakone zprvu
vyhrával nade všemi, ale poté se na naše dobráky naštval a hru ukončil. Z naší vlčí smečky se nejlépe vedlo Saniťákovi
a Tobiášovi. Po vyhodnocení následovalo několik míčových her a zasloužený spánek.
Nedělní ráno byli účastníci vzbuzení za pomoci kytary. Na všechny čekalo ještě pár her a focení. Naše vlčátka se však
místo toho zabalila a vydala se prozkoumat další část Ústí nad Labem. Vydala se lanovou dráhou na Větruši, kde si
vyzkoušela projít křovinné a zrcadlové bludiště.
Následovala už jen zdlouhavá cesta domů. Opět byl zkrácen hrou na kytaru, při které se snad bavil celý vagón a
dalšími hrami.
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