VÝPRAVA NA PECKU
6. – 8. ČERVNA 2014

Ve dnech 6. – 8. 6. se smečka vlčat sešla, aby společně odcestovala na chatu na Pecce. Sešli se v 16:10 u kluboven,
kde si zahráli několik her. Rodiče se mezitím dozvěděli informace o táboře. Před přesunem na autobusové nádraží
dostal každý vlčák vejce Luňáka Číla (slepičí), které musí opatrovat před prasknutím a před škodolibými Bandary
(opicemi). Bandary představoval Jonáš a Šmudla. Po dojezdu na Pecku se k vlčákům na chvíli připojil vedoucí smečky
Mahanagi z Trutnova. Jakmile vlčáci dorazili na chatu, vybalili si své věci, navečeřeli se a rozdělali ohýnek. Po několika
písních se všichni odebrali do svých spacáků. Před samotným usnutím jim ještě Šmudla četl povídku z nejnovějšího
časopisu Světýlko.
V sobotu ráno vlčata vstávala, jako vždy, časně. A tak jim Šmudla oznámil, že si mají naplánovat jídlo na celý víkend a
poté na Pecce koupit. Plánování bylo urputné. Ten chce to a ten zas tohle, a když se má dohodnout 7 lidí co budou
jíst, tak to chvilku trvá. Vlčata to však zvládla bravurně.
Po snídani se pod vedením Mauglího Draka vydali směr městys a hurá do krámu. Se Šmudlou a Jonášem se potkali až
po nákupu na náměstí. Poté si vlčata zvolila, že půjdou na hrad Pecka. Tato cesta jim byla zpestřena hrou na
medvěda Balůa a včelky. Jakmile si prohlédli hrad, zamířili opět na náměstí, kde se připojili k programu, který
připravilo sdružení lidiček okolo MŠ Pecka. Cesta, která byla pro děti, a tedy i naše vlčáky, připravena, je zavedla
ke Sv. Máří Magdaléně, na Jeruzalém a k rybníku „Wolfáku“. Na cestě si vlčata mohla vyzkoušet chytání ryb, ověřit si
zdatnost v pozorování a znalosti bylin a dřevin. Dále na ně čekaly lanové aktivity, cesta temnou jeskyní a asi
nejzajímavější byla plavba na kánoi. Tam si zkusili, jak se taková loď řídí. Odměnou za dlouhou cestu jim bylo
spláchnutí se v rybníku a večerní steaky. Večer již v pohodě rozdělali ohýnek, u kterého chvilku poseděli a poté šli na
kutě.

Ráno na vlčata čekalo uklizení chaty a jejího okolí a nepříjemná cesta na vlak, kterou však všichni zvládli. Na nádraží
ve Staré Pace se naobědvali a zahráli si hru Twister.
Vejce, která vlčata dostala na začátku akce, nikomu krom Mauglího Draka nevydržela. Jedno jim rozbili Bandaři a
ostatní byly rozsednuty či podobným způsobem rozmáčknuty. Škoda, mohla z nich být pěkná pukavcová amoleta po
tom teple, které o víkendu panovalo.

Petr Hamerle – Šmudla

