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O posledním dubnovém víkendu se vlčata naší smečky vydala na průzkum na Riegrovu stezku. Vlčata se sešla v pátek 

na klubovně, kde za pomoci speciálního krámku získala potřebné věci pro průzkum neznámých terénů. Mezi 

získanými věcmi byla loď, kůň, lano, světlo, vyšetření od pana doktora či jídlo. Všechny tyto věci se vlčatům později 

hodily. Po připravení a snědení večeře u ohýnku si vlčata postavila z papíru auta, zapěla písně při kytaře a unavena, 

šla spát.  

Ráno se po budíčku při rozcvičce dostaly do dalekých toulek, kde je ohrožoval medvěd, před kterým se jim naštěstí 

povedlo utéct. Po snídani a částečném uklizení se vlčata odebrala na vlak, který je odvezl do Semil. Vlčata se pokusila 

nás dovést dle mapy do cíle. Bohužel však zjistili, že cesta, po které kráčí, není ta správná a tak se museli několikrát 

vracet. Těsně před vstupem do Riegrovy stezky si průzkumníci všimli hasičských závodů a podívali se, jak vypadá 

hasičský útok. Během cesty se průzkumníkům hodily zakoupené věci v pátečním krámku. A tak ti co vlastnili dynamit, 

jej mohli několikrát odpálit, všichni si pak museli lehnout na zem. Ti, co byli před cestou vyšetřeni panem doktorem, 

přestáli špatnou nemoc pouze s lehkými následky, druzí bohužel museli jít se zavázanýma očima a navíc se držet za 

kolena kamaráda. Před vstupem do tunelu průzkumníci zjistili, že v tunelu spí hrozná příšera, kterou představoval 

Jonáš. Tunelem však bylo potřeba projít. Štěstí měli ti, co si koupili světlo, druzí to měli trošinku těžší. 

 

Na konci Riegrovy stezky si vlčata prohlédla velkou Křižíkovu turbínu, a poté odcestovala vlakem zpět do Vrchlabí. Na 

klubovnách, kde vlčata přespávala, si zahrála několik dalších her a povídala si o životě vlčat. Po výborné večeři a hře 

na kytaru všichni únavou padli do spacáků. Jelikož však přišla hrozivá bouřka, tak se všichni strachy budili, naštěstí 

bouřka po chvíli polevila. 

V neděli si vlčata zabalila své věci a společnými silami vytvořili trojúhelníkové poličky do klubovny. Někteří drželi při 

této práci poprvé v životě v ruce vrtačku, kladívko a další náčiní. I přes počáteční potíže se jim dílo zdařilo. Po obědě a 

celkovém uklizení klubovny se všichni rozešli do svých domovů. 
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