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V sobotu 12. dubna se smečky vlčat z Vrchlabí a Trutnova 

sešly, aby zdolaly vrchol Žalého. Aby jich nebylo málo, vzaly 

s sebou i vrchlabské Mravence. 

Trutnovská vlčata dorazila do Vrchlabí v 9:00. Na vlakovém 

nádraží na ně již čekala vlčata z Vrchlabí. Navzájem se 

smečky představily svými pokřiky. O chvíli později k nim 

přistoupil zvláštní člověk. Měl na sobě klobouk, nesl velkou 

hůl a staré dřevěné lyže. Po čase se vlčata obou smeček 

dozvěděla, že to není nikdo jiný, nežli Jan Buchar. Povídal 

jim o tom, jak spolu s kamarády zahájili značkování 

turistických cest v Krkonoších a jak mu hrabě Harrach dal 

dřevěné Ski, které měl vyzkoušet. 

Aby tak s panem Bucharem jen tak nestála, tak se vlčata 

vydala po jeho značkách. Cesta je dovedla k auto muzeu a ke skautské klubovně vrchlabských vlčat. 

Před tři čtvrtě na jedenáct se vlčata odebrala na autobusové nádraží, odkud se busem přesunula na Křížovky. Zde na 

ně již čekali Mravenečci. Po krátké svačince se všichni vydali na vrchol. Cestou si je pan Buchar zkoušel, zda něco 

vůbec umí, a tak jim dával testíky ze znalosti přírody a šifer. Při šifrování se dozvěděli, že Jan Buchar napsal 3 krásné 

knihy.  

Poté, co se vyčerpaní dostavili na vrchol Žalého, se všichni naobědvali. Porozhlédli se z rozhledny po kraji, poklidili 

trochu odpadků, které sem odhodili jiní lidé a našli tajnou zprávu, kterou zde Buchar ukryl před mnoha lety. 

Cestou zpět do údolí se vlčátka i s mravenečky snažila postavit Babylonskou věž. Některým sice spadla, ale to 

nevadilo. Kousek nad chatou automobilky se všichni pokusili na sebe nabalit co nejvíce broučků a klíšťat při válení 

sudů. 

Zpět na Křížovkách si trutnovská vlčata uvědomila, že už 

nezbývá moc času do odjezdu jejich spoje domů, a tak i s těmi 

vrchlabskými přidali do kroku. Mravenečci, kteří by jim nestačili, 

šli volnějším tempem a kochali se krásnými výhledy z kapličky a 

pozorováním rybiček v umělém rybníčku. 

Bohužel se stalo, že trutnovským, i přes velkou snahu vlak o 5 

minut ujel a tak museli čekat na další spoj. Ani kochající se 

Mravenci nestihli čas srazu s rodiči. I přes konečný kalup domů 

se akce, při které jim přálo počasí, vydařila a vlčátka se již těší na 

to, až spolu prožijí letní tábor nedaleko od Rudníku. 
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