PO STOPÁCH HOCHŮ OD BOBŘÍ ŘEKY
21. – 23. ČERVNA 2013

O víkendu 21. - 23. 6. 13 se smečka vlčat vydala na netradiční putování. Vlčata se sešla v pátek v 16:30 na
klubovně, kde si na chvíli odložila své batohy. Jejich první cesta vedla do ZŠ nám. Míru, kde shlédla spolu se
světluškami a skautkami divadlo secvičené světluškami z oddílu Sv. Vavřince. Po návratu ke klubovně si
vlčata vyndala a nafoukla kárky a naložila na ně veškeré své věci. S takto naloženými věcmi mohlo putování
konečně začít. Cesta do Měsíčního údolí, kde vlčata přespala, byla drsná, jelikož většina vlčat ještě nikdy
takto naložené káry nevezla. V Měsíčním údolí si vlčata postavila stany a opekla vuřtíky.

V noci trochu pršelo a tak se stalo, že jeden ze stanů propršel. Naštěstí bylo místa v ostatních stanech dost
a tak si vlčata mohla opět naložit vše na vozejky a pelášit k poradní skále. Cestou si zahrála slalom mezi
závodními cyklisty a kamennou běhačku. Poté co vlčata dorazila k poradní skále, postavila své stanové
městečko a doplnila energii obědem, vydala se na průzkum okolí. Nedaleko poradní skály vlčata objevila
trempskou osadu Chlumburk, kde nalezla kozla Bertíka, o kterém se dozvěděla, že ač jsou kozy býložravci,
Bertíka se to netýká, jelikož si velice rád pochutnává stejně tak dobře na oloupaných bramborách jako na
uzeném mase a dalších lidských pamlscích. V okolí Chlumburku též vlčata objevila veliký lom a další
trempskou osadu.

V pozdějších odpoledních hodinách se vlčata opět přesunula k poradní skále, aby si uvařila večeři a zaběhla
tradiční závod o „Akelovu placku“. Jakmile se začalo smrákat, šla vlčata opět na Chlumburk, kde se mohla
dojíst guláškem z kance a zazpívat pár písní. Unaveni všichni padli do svých spacáků.

Po ranní snídani a sbalení všech věcí na káry si vlčata zahrála Twister a po obědě se vydala na poslední
putování – domů. Celou cestu, kdy jim bránilo vrásčité bahno a různé výmoly se vlčatům dařilo velmi
dobře. Jakmile však dojela do města, jako by jim někdo sebral vítr z plachet. Těsně před posledním
výstupem ke klubovně se bylo nutno posílit, a tak jim Šmudla koupil zmrzliny. U kluboven si ještě výpravu
zhodnotili a rozešli se domů.
Jelikož se při náročném putování nestihla vyhodnotit Akelova placka, sešla se vlčata ještě jednou.
Tentokráte to bylo ve středu. Přišli skoro všichni ze smečky, dokonce i ti co na výpravě nebyli a tak se
hodnotil závod z výpravy, který vyhrála dvojice Kíťa a Vítek. Také se hodnotilo celoroční bodování
„Baghírův lov“ v tomto vyhrál opět Kíťa.
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