
U M Ě L E C K Á  Š E S T K A  V E  V A R N S D O R F U  

1 6 .  –  1 7 .  BŘ E ZNA 2 0 1 3  

O víkendu 15. - 17. března 2013 se v severočeském Varnsdorfu konalo celostátní setkání vlčat a 
světlušek Umělecká šestka. Naše smečka se na toto setkání dostavila až v sobotu v počtu 4 vlčat. 

Vlčata se sešla na vrchlabském nádraží v 6:30. Dlouhou cestu si krátili různými hrami a vyjídáním zásob z 
domova. Někteří měli tolik zásob, že by mohli na cestách zůstat celý týden. Do Varnsdorfu dojela naše 
smečka krátce po 11. hodině. Po ubytování se a naobědvání si vlčáci zašli do divadla, kde jejich vrstevníci 
hráli krásné scénky. Později se vydali na druhou stranu města do Gymnázia, kde na ně čekalo mnoho 
rukodělných dílniček. Mohli si vyzkoušet nažehlovací voskovou techniku, broušení na sklo, výrobu mýdla, 
karaoke, tancování či balancování na počítačovém simulátoru. 

Po večeři se všech 120 dětí přesunulo opět do divadla. Tentokrát ale pro ně bylo připraveno představení 
Jaroslava Uhlíře, které si děti užily. Jelikož ale většinu dne děti něco tvořily, tak ještě po představení 
pana Uhlíře následovala Zumba. Na Zumbě se mohli pod vedením trenéra do sytosti vyřádit. 

Když už měly děti Zumby dost, tak si zahrály obří vlky a ovečky a při vydýchávání se bavili jak Zumba 
nejde jejich vedoucím. Po večerce dětí, která byla ve 22:30, ještě v jídelně proběhlo malé pohoštění pro 
vedoucí a kurz vyřezávání do jablíček a brambor.  

     

V neděli děti vstávaly již v 6:00, rychle si zabalit, nasnídat a hurá na program. Tím byla rocková kapela 
Wrata Wod Stodoly. Následovalo vyhodnocení všech soutěží. Z našeho města se akce neúčastnila pouze 
naše vlčata, ale i světlušky z oddílu Vavřinců. Tyto světlušky byly výborné v divadle a odvezly si za 1. 
místo putovní trofej. 

Petr Hamerle - Šmudla 
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