LISTOPADOVÁ VÝPRAVA
Smečka vlčat Permoník zažila od září několik krásných akcí, letos smečka putuje po všech
kontinentech světa. V září se smečka vydala do Panamy, kde cestovala podle kanálu Panama. V říjnu
ji její cesta zavedla na svou poradní skálu, aby mohla mezi sebe přijmout nová vlčata. Letos byli přijati
Honzík, Vojta a Dan.
V listopadu si smečka počkala na nejchladnější
víkend, aby v něm uskutečnila první přenocování.
V pátek si každá ze šestek rozdělala oheň a na
něm poté připravila večeři. Po ubytování ve velké
klubovně zaznělo pár písní, zahrálo se pár her a
hurá na kutě.
V sobotu vlčata vstávala v 7:00. Nasnídala se a
pod vedením Denči se přesunula na vlak do
Trutnova. Na náměstí je čekal testík. Otázky byly
velmi těžké, ale necelá hodina na zjištění
informací všem stačila. Poté se celá smečka
přesunula na bojiště, kde si v jednom z altánů
uvařili oběd. Rozdělat oheň bez papíru bylo
těžké. Polévka byla výborná, i přesto, že ředění
vodou bylo malounko zvláštní. Voda došla, tak na
řadu přišla malinová šťáva. Mňam. V okolí altánu
jezdili cyklisté po MTB trati, vlčatům se moc
líbilo, jak jim to krásně skáče. Vojta nelenil a
přemluvil jednoho z cyklistů na obří skok. Při
cestě zpět do Trutnova vlčata nalezla kapličku a
obří obelisk. Obojí se vztahovalo k bitvě u
Trutnova. Těsně před nádražím se vlčata protáhla
na dětském hřišti a chvíli po čtvrté odpolední
vlakem zpět do Vrchlabí. Ve Vrchlabí na vlčata
čekala již vytopená klubovna a tak se zahřáli, zahladili ohniště z minulého dne, uvařili si brambory,
nanosili dřevo a zahráli pár her s Jonášem. Povečeřeli sekanou s bramborem a pouhé dvě hodiny
umývali nádobí. Ne, že by jej bylo tolik, ale byli tak pečliví. Následovalo pár písniček a hurá do
postýlek.
V neděli si malounko přispali. V 7:30 byli zbuzeni hrou na kytaru. Jakmile vlčátka vstala, zjistila, že
jejich vedení se ze spacáků nechce. A tak nelenila a šla jim nejprve zazpívat a poté malounko hrubším
způsobem Jonáše a Denču z jejich tepla vytáhli. Následovala rozcvička, snídaně, balení a úklid.
V 10:00 již vlčátka stále před tělocvičnou, kde si pro ně program připravila opět Denča. Po rozběhání
a rozcvičce, kterou vedl místoznalecký sportovec Vojta si vlčátka zkusila, jak se cítí psi, když jim
hodíme míček a zařveme APORT. Poté se pokusili ulovit želvičky, tu velkou ztvárněnou Šmudlou se
povedlo ulovit až po velmi velkém úsilí. Následovala překážková dráha a ještě několik dalších her. Po
nutném přesunu ke klubovně listopadová výprava skončila.
Všichni si akci užili a jistě se naučili, že ne vždy je dobré pít pouze šťávu a že když se kolektiv spojí, tak
i nemožné se může povést.
Petr Hamerle - Šmudla

