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Sešli jsme se v sobotu ráno na autobusovém nádraží, odkud jsme se přesunuli na skautské klubovny. Tam se 
vlčata naučila (některá zopakovala) něco o skautském kroji. Poté se kluci přesunuli ven a zahráli si hru Upíra a za 
cca 30 min. jsme se vydali směrem k autobusovému nádraží, ale cestou si dvě vlčata vzpomněla, že si 
zapomněla některé věci v klubovně, a tak se s nimi Jonáš musel vrátit. 

Když jsme dorazili na zastávku, kde jsme měli vystoupit, tak jsme si dali svačinu a hurá do Štěpanic. Cesta 
probíhala bez problémů s občasným slabým deštěm, to ale klukům nevadilo a (u některých s úsměvem na tváři) 
pokračovali v cestě. Po celou cestu se hrála hra na klíště a na jednom plácku si kluci zahráli boj o šátky. 

A už vidíme malou vesničku  zvanou Štěpanice a kluci se radovali, že se už naobědvají, ale to ještě nevěděli, že 
budou muset dobýt hrad, který bránil Šmudla, ale nebránil jen hrad, bránil i batoh kde byly pro kluky připraveny 
stezky, které si museli ukořistit. Po „zabití“ obránců jsme všichni šli pod přístřešek a konečně jsme se mohli 
najíst. Poté Šmudla rozdal stezky a většina vlčat se rozeběhla na trávu a začali hrát vybiku s papírovou koulí a 
Šmudla s Makakem hráli na kytaru. 

Čas odjezdu se blížil, a tak jsme se rozloučili se Šmudlou a vydali jsme se na autobusovou zastávku, kde jsme 
čekali cca 5 minut na autobus a frčeli do Jilemnice, kde jsme hodinu a půl čekali na autobus do Vrchlabí, ale to 
klukům nevadilo, došli jsme na velké parkoviště, kde jsme klukům dali míč a hráli vybiku, která se jim velmi 
líbila, poté si zahráli ovečky a honem na autobus, aby nám neujel. 

Ve Vrchlabí se kluci setkali se svými rodiči, rozloučili jsme se s nimi a hurá domů si odpočinout a nasbírat sílu. 
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