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Dne 17. 1. 15 se smečka vlčat vydala na krátký výlet do Hostinného. Všichni se sešli v 8:45 na 

vlakovém nádraží a po chvíli hurá na cestu. V Hostinném si nejprve všichni zkusili najít vlak, kterým 

pojedeme zpět. Zjistili, že jede v 14:11, chyba. Jenže svou chybu poznali až na konci dne. Cesta je 

zavedla ke skautským klubovnám a k parku s altánem. Altán se stal jejich domovem při nepříjemném 

dešti. Mezi svačinou a odchodem na jiné místo si vlčata stihla zopakovat sportovní test celé skupiny 

z časopisu SVĚTÝLKO, který absolvovali na páteční schůzce. Skládal se z 50ti dřepů, 70ti hození 

tenisákem do výšky, 70ti přeskokům přes švihadlo a 30ti zvednutí naplněné láhve s pitím nad hlavu. 

V pátek trvala celé skupince sestava 13 minut, nyní to stáhli na krásných 5 minut. Je vidět že 

spolupráce se vyplácí. Některým nadšencům se zalíbily nedaleko stojící stromy, že bylo mokro a tím i 

kluzko nevadilo. Šplhání bylo super. 

Ve chvíli, kdy se mraky rozestoupily, nebo z nich alespoň nepršelo, se smečka vydala severně od 

města k malým lomům. Do prvního šlo vstoupit akorát seskokem z dvoumetrové výšky. Všichni to 

zvládli a někteří i nadšeně zopakovali. Cestou k druhému lomu hledali v deštivém dni dřevo na oheň. 

Našli a dokonce suché. Škoda jen, že čas na oheň nezbyl. V druhém lomu začalo opět více pršet, tak 

Šmudla obětoval své pončo a šlo se stavět přístřešek na svačinu. Že přestalo pršet přesně v době, kdy 

jej dostavili, nevadí. :-) 

 

Cesta k poslednímu lomu byla trochu strastiplná, přes popadané klády, trním a stržemi. Avšak byl 

nalezen. Je to skautský lom se skautskou lilií. Nutná fotka a hurá na vlak, vždyť jede už v 14:11, neboli 

za hodinu. Rychle na nádraží ať vlak neujede. Smečka dorazila v 14:07, tedy tak akorát. Jenže, vlak 

nejel ve zjištěných 14:11, ale až 14:37. Nevadí, snad se do příštího výletu všichni naučí číst v jízdním 

řádu. 

Jelikož bylo pro nechutně špinavá vlčata moc čisto, tak si většina cestu odstála, či seděla na zemi. Byli 

tak špinaví, že někteří rodičové je nechtěli vpustit do svých aut. Chápu. :-) Skládáme holt výrobcům 

pláštěnek. Dnes se opravdu hodily. 

Špinaví, mokří, ale šťastní. 

 

Petr Hamerle - Šmudla 


