
SMEČKA VLČAT SE VYDALA OSLAVIT VÁNOCE NA ZÁKLADNU SKAUTŮ V TATOBITECH 

1 8 .  –  2 0 .  P R OSI N CE  2 0 1 5 

Vlčata se sešla v pátek na vlakovém nádraží, batohy tentokráte naházeli do auta, které jelo s nimi a později 
se hodilo.  Do Tatobit dorazila smečka v 19:00 a hned zjistila, že má problém. V okolí řádí vánoční skřítek 
Grinch, který nemá rád Vánoce a hlavně Kdovíky z vesnice Kdovíkova. Aby Vánoce zachránili, museli se 
vlčáci vydat napříč vesnicí a plnit vánoční úkoly. Po celou dobu je pronásledoval Grinch. Po hře a ubytování 
se zahrálo pár písní a šlo se spát. 

V sobotu ráno se vlčatům chtělo vstávat velmi brzo. Po snídani se smečka vydala na výlet na nedalekou 
rozhlednu. Tam většina smečky překonala svůj strach z výšky. Všichni ji vyšli. Cestou si Sopka připravil 
několik her, kdy se rozhodovalo, kdo nám přinese na Vánoce dárečky. Ježíšek nebo Santa Claus? Vyhrál tým 
zastupující Ježíška. Museli se například přetahovat provazem, hledat vánoční ozdoby po lese, hrát vánoční 
scénku. Poslední hrou bylo pamatovat si vánoční říkanky a koledy. V této hře přímo exceloval nováček 
Jirka. 

Po příchodu a dodělání některých her následovala příprava salátu na večeři a ozdobení stromečku a 
prostoru. Těsně před večeří se zdobil i stůl. Při této práci se k jednomu vlčeti dostavila možnost získání své 
skautské přezdívky. Sřihoruký Edward. Bohužel druhý se musel podívat na sestřičky v nemocnici. Byl totiž 
Edwardem stříhnut nůžkami. Naštěstí ne až tak vážně jak se zprvu zdálo. Po rozdání dárečků a snědení 
vánočního cukroví se vlčata dohodla, že akcí, které jsou jen pro ně, je velmi mnoho, a tak na tu příští 
pozvou své rodiče a budou se o ně starat. Uvidíme, jaké to bude v naší vlčácké restauraci. 

 

Po několika písních se šlo spát. Jenže ne všichni, klubovnu navštívil tzv. hecařský duch. Dopadlo to tak, že 
Šmudla s Mývalem se tak dlouho hecovali, až se v 22:30 vydali zdolat kopec Kozákov. Okruh, který ušli, je 
dlouhý 10 km s převýšením 330 metrů. Šli velmi svižně a tak na vrcholu byli již ve 23:45 a zpátky na 
základně v 01:00. Cesta byla suprová, jen ty následky. 

V neděli ráno se po snídani začalo uklízet. Jediný, který se nemohl zúčastnit, byl Mýval, který byl totálně 
zničený z nočního výletu. Stálo to za to? Ale jistěže ano. Dokázal se překonat a posunul své hranice zase o 
velký kus dál, zda by to chtěl v nejbližší době opakovat? Ne. Ale ty noční výhledy byly naprosto super. 

Po uklizení klubovny a obědě se smečka vydala zpět domů. Bohužel páni řidiči autobusů jsou na silnicích 
takoví borci, že to i v serpentinách valili s velikou rychlostí. Výsledek se dostavil záhy. 

V Jilemnici ještě smečka navštívila cukrárnu, kde si dala čajíček a pak už hurá domů. Výprava byla super, 
počasí až na absenci sněhu přálo. Během výpravy zaznělo několik nových přezdívek, Edward, Moris, 
Kudlička a Pady. Vydrží? Ujmou se? 

Petr Hamerle – Šmudla  


