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Týmy a jejich konečné pořadí v etapovce 
 
1.  Medvědí tlapy  ‐  Ondra, Biggles, Hanuman, Šutr, vlče Matěj 
 
2.  Orlí lovci  ‐  Orel, Klobouk, Šáša, Karatista, vlče Spacák 
 
3.  Strážci tří orlích per  ‐  King‐Kong, Lev, Sýr, Eragon, vlče Rytíř 
   
4.  Vlčí bojovníci  ‐  Ferda, Jakub, Sam, Milan, vlče Denis 
 
5.  Mamučové  ‐  Mabe, Máťa, Dominik, Škorpion, vlče Králík 
 
6.  Bizoní šlachy  ‐  Šákul, Mrkev, Křupka, Skutum, Ještěrka, vlče Judy 
 
 

Služby 
 

Šákul, Orel, Skutum, Eragon, Ještěrka, vlče Matěj 
 
            Mabe, Škorpion, Dominik, Milan, Šáša, vlčata Rytíř a Králík 
 

   Ondra, Hanuman, Šutr, Biggles, Křupka, vlče Spacák 
 

  Ferda, Klobouk, Máťa, Sam, Mrkev, vlče Denis 
 
                                               King‐Kong, Sýr, Lev, Karatista, Jakub, vlče Judy 
 
 



4. Den 
 
Čtvrtý den jsme se šli ráno vykoupat do rybníka. Po koupání 
následovalo čištění zubů a snídaně. K snídani byli chleby, ale 
ještě než jsme chleby snědli psi začali bubnovat, abychom se 
dostavili do sněmovního tepee, kde se zasekla sekyra a poté 
jsme si v tepee četli knížku: Stezka odvahy. 
Popoledne  jsme  stavěli postele,  řezali dřevo a  služba myla 
nádobí. Já jsem byl ve službě se 4 kluky tak se nám povedlo 
rychle skončit s prací. 
Po obědě  si  každý  tým dělal  svůj  štít. Nejdřív  jsme udělali 
kruh z větve   a na větve  jsme napnuli zvířecí kůži. Tu  jsme 
tam  přivázali  a  pomalovali.  Také  jsme  dostali  sošky 
z keramiky, Které jsme též pomalovali, byl to dobrý den.  

Klobouk 
 
 
5. Den 
 
Po  budíčku  jsme  měly  koupání,  snídani,  bubnování,  pískání  a  dřevo.  Potom  jsme 
dodělávali tábor, hned potom jsme měli tvrďárnu kterou udělali Veverka, Křeček, Rybka. 

Úkol  byl  co  nejdéle  vydržet  v jedné 
pozici kterou nám ukázali. Nejlepší byl 
Matěj.  Po  obědě  jsme  vyráběli 
indiánské  věci:  tanečná  hůlku, 
čelenky,  přívěšky  do  vlasů  a  na 
oblečení,  lapače  snů  a  ozdobovali 
štíty.  Všechny  výrobky  jsme  dali  na 
celtu  a  potom  to  ohodnotila  porota. 
Náš tým to vyhrál. Pak už  jen večerní 
koupání, bubnování a teplý spacák. 
  Ondra 

 
 
8. Den ‐ Bitva 
 
Bitva! Snad nejlepší den tábora. Na začátku dne byl rytířský turnaj. Přihlásil  jsem se ale 
neuspěl, byl  jsem ve družině s Ferdou následoval tanec, můj tanečník byl Mabe. Byla to 
sranda! 
Klidně jsme tancovali a najednou princezna byla pryč. Konečně začala již zmiňovaná krutá 
bitva. Na poprvé  jsme neuspěli ale na podruhé  již ano. Samova družina měla vylepšení. 
Dál  jsem dostali vylepšení my, pak všichni pak zase my. Na  závěr  jsme  šli na bramboří 
louku a zabili jsme černokněžníka a dostali zaslouženou vánočku. 

Šákul 



10. Den 
 
Den  začal  jako obvykle: Budíček,  koupáním  snídaně. Na bubnování nám  Tkáňa  řekl  že 
bude Turnaj v Much‐Mochvě. Těšil jsem se, ale i netěšil zároveň. Je to totiž hra ve které 
jste se soupeřem přivázáni ke kůlu, 
máte  gumové  nože  namočené 
v kečupu  a  snažíte  se  zabít  toho 
druhého.  Byly  3  kategorie.  První  
12  let  a  starší,  druhá  11  let,  třetí  
10  let  a  mladší.    Já  byl  v 1. 
kategorii.  Nejvíc  asi  budu 
vzpomínat na souboj s Kloboukem, 
protože  mě  nejdřív  zbavil  všech 
končetin  a  já  musel  mít  nůž 
v zubech. Potom mě začal obíhat a 
dostal mě ke kůlu. Tam mě potom 
nemilosrdně zapíchl. Docela mě překvapil Ferda.  I když měl nůž v zubech dokázal zabít 
Lva. 
Během  odpoledne  dorazil  mladší  vlčata  a  starší  vlčata  jim  pomohla  zabydlet  se.  Na 
večerním bubnování se četli další příhody Ježka. 

Mrkev 
 
 
12. Den ‐ Výlet do Písku 
 
Tento  den  začal  jako  každý  jiný.  Koupání  bylo  super,  Protože  voda  byla  teplá. Nevím, 
jestli byla studená a my jsme si zvykli, nebo byla opravdu teplá. Po koupání přišlo čištění 
zubů, snídaně a uklízení. Pak ve sněmáči se řekl postup při odjíždění. Vzali jsme si batohy 

a šli na autobus  . Sedíme v autobuse, 
povídáme  si    a  těšíme  se  na 
očekávaný  bájo  příjezd.  V bazénu 
skáčeme  salta,  šipky,  kufry  a 
potápíme  se.  Při  tom  všem  svítí 
sluníčko,  takže  si  lepší  počasí 
nemůžeme  přát.  Vylezeme  z bazénu, 
převlékneme  se  a    pochodujeme 
k místu,  kde  je  sraz.  Dojdeme  tam. 
Máme  asi  15 minut,  než  bude  oběd. 
Naše  skupinka  šla  do  Army  shopu. 
Tam  jsme si vybrali vojenské známky, 
ale  museli  jsme  rychle  na  náměstí, 

protože byl  čas na oběd. Měli  jsme  sekanou  s rohlíkem.  Snědli  jsme  to  a  vydali  se do 
hračkářství  (konkrétně  do  Pompa).  Tam  jsem  si  vybral  takového  robota,  protože  je 
sbírám. Odešli jsme. A nasměrovali si to zas do Army shopu. Vzal jsem si házecí hvězdici, 



zapalovač, kryt na zapalovač a benzín. Ostatní si kupovali nože, mačety, házecí nože atd. 
Pár  lidí společně se mnou si koupili takový míček na gumičce a svítící tyčinky, ale nejvíc 
lidí si kupovalo bonbony, čokoládu a zmrzlinu. Nejednomu člověku bylo špatně dokonce 
to  jeden vyhodil přímo do keře. To bylo při  cestě  zpět do  tábora. Na  zastávce  jsme  si 
ukazovali co  jsem  si koupili. Autobusem dojedeme až do Radobytců. Cestou do  tábora 
klábosíme o  tom,  jak báječný  to bude, až vyzkoušíme házecí hvězdice a nože v táboře. 
Milan  udělal  terč  a my  to  vyzkoušeli,  asi  po  5 minutách  jsme  je museli  odevzdat  kuli 
bezpečnosti. Výlet se mi moc líbil. 

Křupka 
 
 
13. Den ‐ Lakros 
 
Lakros mě hodně baví, proto jsem se hodně na tu etap těšil. Dlouho jsme vedli, ale pak se 
objevil můj úhlavní nepřítel Ferda! Porazil nás 4  : 1 a byli  jsme 2. Pak  jsme  remizovali 
s King‐Kongem 0  : 0, ale stele  jsme byli 2. Vyhráli  jsme  ještě další zápas s Orlem 9  : 0 a 
upevnili jsme si druhou pozici. 
Bylo  to  super!  Hrál  jsme  v útoku  se  Skutumem  a 
Křupkou. Mrkev chytal. Docela to ušlo, na výsledku 
to bylo znát: Mrkev 0 gólů, Skutum 2 góly, Křupka 8 
gólu a Já 9 gólu. 

Šákul 

 
 
Putování za sluncem 
 
Ve 3 hodiny ráno nás Tkáňa vzbudil a začali jsme si rozdělovat jídlo. Ve 4 hodiny jsme už 
byli připraveni vyrazit. 
Šli jsme na Mužeťák, kde ještě zůstala sklenička ze skleničkárny. Za chvíli jsme už byli na 
cestě  do  Škvořetic  kde  jsme  měli  snídani.  U  zabetonovaného  kostela  jsme  se  fotili. 
V Blatné na  zámku  byli  pávi,  daňci  a  jedli  jsme  česnek.  Potom  jsme  vyměňovali  sirku, 
potom oběd, a další výměna sirky. 
Přes Mirotice  jsme  šli  na  Strážovický  vysílač,  kde  jsme měli  večeři.  V Jaroticích  jsme 
hledali Vlaštovku, který tam nebyl a tak jsem pokračovali dál v cestě. Prošli jsme si ještě 



pár míst po okolí tábora, které se nám budou hodit na závěrečku a pak už jsme se mohli 
vrátit zpátky. 
Následoval  už  jen  závěrečný  běh  (z 
tábora  přes  Kwaki,  kolem  panelů, 
křížeku a zase zpátky do  tábora) a pak 
už jen  teplý spacák. 

Ferda 
 
 
Návštěvní den 
 
Budíček  byl  už  kolem  8  hodiny  po 
budíčku bylo ranní koupání. Po koupání 
jsme  si  musely  vyčistit  zuby  a  jít  na 
snídani,  byly  chleby  s džemem.  Pak  následovalo  bubnování.  Na  něm  byli  informace 
k návštěvnímu dni a čtení Stezky odvahy kde Ježek našel kus ulomeného  křídla. 
Po  bubnování  jsme  čekali  na  své  rodiče.  Ke mně  přišli  asi  po  10 minutách  v sestavě 
(sestra, mamka, taťka). Srovnali mi bednu a dali mi tam nějaké sladkosti a oblečení. Jeli 
jsme do Strakonic, kde jsme šli do obchodu a koupili jsme tam dvě trička a madračku. Pak 
jsme hledali otevřenou  lékárnu. Nakonec  jsme  ji našli a  jeli do  zámecké  restaurace na 
oběd. Objednal jsem si smažený hermelín, hranolky a tatarskou omáčku. Po obědě jsme 
jeli do  Strakonického  venkovního  aquaparku  kde bylo  cca  5 bazénů  +  kemp  kde  jsme 
mohli hrát  za určitou  částku peněz  spoustu  sportů. Když  jsme  vylezli  z bazénu  tak mě 
mamka natřela záda nějakou pěnou na spáleniny  (byla koupena v oné  lékárně). A když 
jsem byl již suchý tak jsem šel hrát s rodiči a se sestrou mini golf. 
Nakonec  jsme  jeli do  Jarotic do  restaurace se navečeřet. Objednal  jsem si palačinky. A 
pak jsme jeli přímo do tábora. Den se mi líbil a hlavně venkovní aquapark. 

Jakub 
 
 
Den Smyků 
 
Toto ráno jsem vstal ještě před budíčkem, 
protože  jsem  chtěl mít  nejlepší  kartičky 
do rulety. Následovalo koupání, snídaně a 
seznámení  s etapou. Museli  jsme vyrobit 
takový  smyk  na  který  naložíme  1  člena 
týmu  a  ten  představoval  Stojící  Kámen. 
Vydali  jsme  se  s medvědem  do  lesa  na 
potřebný  materiál.  Potřebovali  jsme  2 
dlouhé  a  silné  klacky  a  2  slabší.  Ty  se 
osekali,  svázali  a  vyzkoušeli.  Po  obědě 
jsme  šli na  závodiště. Asi  20  vteřin před 
začátkem  závodu  nám  praskla  ten 



nejpotřebnější klacek. Vystartovali jsme a my jsme se umístili na 2. Místě. Pořádně jsme 
si mákli. Po závodě  jsme hrály Fotbal. Sice nesportovně, ale hráli. Projely  jsme to 6  : 3. 
Tento den jsem si dost užil. 

Křupka 
 
 
Skleničkárna 
 
Vlčí bojovníci – Milan 
Ráno  jsme se připravili na cestu. Od Ajaxe  jsme dostali  lékárničku a vysílačku, kdyby se 
nám něco stalo. První lahvička (sklenička) byla u zeleného zábradlí druhá sklenička byla u 
křížku. V hodnocení  jsme 5 z 6. Pak  jsme 
se šli vykoupat a měli  jsme večeři. A pak 
jsme šli spát. 
 
Medvědí tlapy – Šutr 
Ráno bylo koupání, dřevo a pak snídaně. 
Po  snídani  jsme  se  sešli  ve  sněmáči. 
Dostali  jsme  informace  a  vybavení  na 
skleničkárnu. Šli  jsme ke křížku, kde  jsme 
objevili vosí hnízdo. Našli jsme skleničku a 
ještě jednu z minulého roku. Dál jsme šli k 
panelům.  Čekal  jsem  jich  víc.  Byl  to 
neúhledný  komín  z  prefabrikátů.  Dál  jsme  šli  na  Kwaki  boudu.  Cestou  jsme  poprvé 
zakufrovali. Další cesta vedla na vysílač. Měla tři zastávky: U cedule Radobytce, na vysílači 
a cedule Bořice. Pak  jsme šli do staré školy kde  jsme trhali  jahody. Pak na mužeťák kde 
jsme prohledali „Tuláckou chatrč.“ Dál jsme šli do Dolu a cestou jedli třešně. Pak jsme šli 
do  tábora.  Odtud  jsme  šli  ke  kapličce  dál  na  můstek  a  křižovatku.  To  byl  konec 

skleničkárny. Bylo vyhlášení, večeře a 
bubnování.  Tam  se  vyprávěly  různé 
příhody. 
 
Mamučové – Králík 
Běhali  jsme  z  různých  míst  na  jiná 
místa. Mnohé  z  nás  bolely  nohy,  ale 
přece  jsme to došly do konce. Cestou 
jsme našly mrtvou zmiji. Cestou  jsme 
se nasytili lesními plody. Občas jsme si 

odpočinuli  v  kukuřici.  Když  jsme  se  vraceli  z  první  trasy  zastavili  jsme  se  u  studánky, 
abychom se napili. Přes všechnu snahu jsme skončili na 6. místě. 
 
 
 
 



Závěrečka 
 
Medvědí tlapy – Hanuman 
Ondra mě a Šutra probudil v 5: 20. Ondra nám řekl že začíná závěrečka a máme si zabalit 
pláštěnku a teple se obléknout. Došli jsme za Tkaničkou a Tkanička nám dal Lékárničku a 
křečkův mobil.  Tkanička  nás  poslal  ke  křížku  u  Bořic.  Byla  to  docela  sranda,  tak  jsme 
chodili ze skleničky na skleničku. Tenhle okruh byl za 6 kroků + 1 Krok za úkol přeplavat 
rybník. Druhý okruh byl za 3 kroky. A nestihli jsme oběd ale mohli jsme si vybrat cokoliv k 
jídlu  ze  zásobáku  a  začalo  se  stmívat. 
Potkali  jsme  ke  konci  závěrečky  malý 
prasátko  když  jsme  šli  do  tábora.  Pak 
začalo pršet. Mi šli ještě na jeden okruh 
ale  nenašli  jsme  skleničku  tak  jsme  se 
vrátili do tábora. Ohřáli se a šli spát!!! 
 
Mamučové – Máťa 
Mejbý mě vzbudil a vyrazil  jsem  . První 
okruh  byl  krátký,  nejdřív  na  bramboří 
louce, pak posed u lišky a pak bramboří 
molo.  Potom  jsme  chodili  jiný  kola 
místo  Mejbýho  jsme  měli  Honzu.  Na  jednom  kole  jsme  našli  zraněného  ptáka 
Sedmihláska. Zavolali  jsme  záchranku pro  zvířata. Asi  za 20 minut přijeli a vzali  si ho a 
odjeli mi jsme pokračovali ale už s Mejbým. Potom se Dominik a Škorpión poblili a odjeli 
do  tábora. Mě se pak udělalo  taky blbě a potom  jsem s Mejbým u křížku viděli ufona. 
Potom jsem šel spát. 
 
Orlí lovci – Klobouk 
Ráno nevyla snídaně, dokonce jsme si ani nečistili zuby. Vedoucí vzbudili naší skupinu v 6 
hodin  ráno. Měli  jsme  si  zabalit pití a pláštěnky, hned potom  se dostavit do  jídelny. V 

jídelně  na  stole  ležel  papír  na 
kterém  byli  zaznamenány  okruhy. 
Okruhů  pro  nás  vedoucí  vymysleli 
12. Za každý okruh který  jsme ušli, 
nám  vedoucí  přičetli  body.  Na 
Okruhu  byli  poschovávané 
skleničky,  které  jsme  hledali.  V 
každé  skleničce  se krčil papírek, na 
kterém bylo  kde  je příští  sklenička, 
ke  které  máme  jít.  Naše  skupina 
„Orlí  Lovci“  si  ze  začátku  vyšla  na 
krátký  okruh  za  3  body.  Vedoucí 

nám nabízeli  i okruhy  za  víc bodů, ale  ty  jsme  si  chtěli  vzít  až  v poledne, protože byli 
dlouhé. V poledne, když jsme si vybírali 4. okruh, jsme udělali velkou chybu. Hledali jsme 
dřevěnou chatu na cestě mezi Holušicemi a Kožlí. Chata se nám zdála blízko od tábora, 



ale byla schovaná v lese a my ji nemohli najít. Museli jsme se vrátit do tábora se zeptat 
na cestu čímž jsme se zdrželi. Tento okruh nám zabral 7 hodin. Až do 8 hodin večer bylo 
hezky,  ale  večer  ztmavla  obloha  a  strašlivě  pršelo.  Vůbec  jsme  nemohli  nacházet 
skleničky neb byla tma, všichni se třásli zimou a já si musel každý 2 minuty utírat brejle. 

My  se  však  nevzdali,  chodili  jsme  až  do 
půlnoci. Díky čemuž jsme skončili druzí. 
 
Vlčí bojovníci – Ferda 
V 6 hodin mě vzbudil lachtan a já myslel že 
je  šíp  bolesti.  Sehnal  jsem  si  svůj  tým. 
Milan nešel. Dostali  jsme vlnky a už  jsme 
byli na cestě. 1. okruh byl eště v pohodě. 
Šli  jsme  krosem  na  Strážovický  vysílač. 
Cestou  jsme  jedli  kukuřici  a obilí. Ostatní 
okruhy  jsme už měli mokré boty. Nenašli 
jsme kříž v  Jaroticích a  tak  jsme  se vrátili 

pro radu do tábora. Potom jsme se sekli u jelení boudy. To už se stmívalo. Nakonec jsme 
se skoro ztratili a tak jsme se vrátili do tábora. Tam jsme si pověsili věci a šli jsme spát 
 
Strážci tří orlích per – King‐Kong 
Den začal takto: asi o půlnoci nás vzbudili a řekli nám, že můžeme pro náš tým získat pro 
náš tým získal kroky. Z našeho týmu jsme úkol plnili pouze dva. Já a Sýr. Lev a Eragon ani 
nevstali. Úkol byl obejít louč se svíčkou v ruce. V šest ráno nás opět vzbudili. Šli jsme na 
první okruh. Prošli  jsme si Bořice, Radobitce, Strážovice  i  Jarotice. V táboře  jsme si pak 
odpočinuli. Po odpočinku jsme šli na druhý okruh. Ten vedl přes Mazánku, Transformátor 
u Dolu  a  studánku.  Pak  opět  do  tábora. Další  trasa  vedla  přes  boudu  u  křížku,  ceduli 
Holušice a přes Jelení skok. Po této 
trase  jsme měli přestávku v táboře. 
Dále  jsme  šli  na  trasu  která  vedla 
přes  Posed  v  L  remízku,  Starý  dub 
nad  latrínou  a  pak  zbytky 
brambořího mola.  Po  příchodu  do 
tábora  jsme hned vyrazili na okruh 
který  vedl  přes  zastávku  mezi 
Lomem  a  Dolem,  Lom  cedule, 
značka  Ford  Harry  a  kaplička  v 
Jaroticích.  V  táboře  jsme  se 
domluvili  na  trase  přes  vstup  na 
Bramboří  louku,  posed  u  lišky, 
výpust  rybníka.  Poslední  tři  hodiny 
jsme hledali  skleničku   u Vodárny  v Holušicích.  Skleničku  jsme nenašli. Potom  jsme  šli 
zpět do tábora a tam nám řekli že je konec. 
 
 



Pět synů náčelníka Tahatana 
 

Letošní  etapovka  vlčat  měla  název  Pět  synů 
náčelníka  Tahatana,  což  znamená  v  indiánském 
jazyce  jestřáb.  Táborová  hra  pro  Pavouky  se 
skládala  ze  dvou  typů  her.  Jednak  her  na 
jednotlivce,  za  které  získávali  korálky  a  vlčí  zuby 
na své indiánské náhrdelníky a etap pro týmy, kde 
získávali  body  a  na  konci  tábora  za  ně  vyhráli 
odměny. 

 
V hrách na jednotlivce bylo pořadí následující:  

Bizon, Matěj, Rytíř, Filip, společně Meč a Denis, Kukuřice a Ovce, Vojta, Rys, Luk, Jonáš a 
Spacák, Judy, Bambulka, Honza a Rex a Stěpán, Králík. 
 
Týmové etapy 

 první etapa ‐ stavba tee‐pee  (stavba stanů na čas) 
 druhá etapa ‐ socha Tahatana (malovaní sádrových talismanů) 
 třetí etapa ‐ výroba nových luků (vyřezávání šípu a následné střílení na terč) 
 čtvrtá etapa ‐ lov bizonů (hledání kontrol v okolí tábora) 
 pátá etapa  ‐  léčba prokletého přítele  (lovení  zprávy  z  rybníka, kterou bylo  třeba 

následně rozluštit a poté podle instrukcí uvařit na ohni léčivý lektvar) 
 šestá etapa ‐ zkouška síly (drobné soutěže pro jednotlivce počítané na týmy) 
 sedmá etapa – zvěd (hledání a zapamatování si věcí, které do lesa nepatří) 
 osmá etapa ‐ noční plížení do tábora (hledání a sbírání lístečků poschovávaných po 

táboře – v noci za tmy) 
 devátá etapa  ‐ stavba chýší a  rituální  tanec  (stavba dřevěných chýší a vymýšlení 

oslavného tance) 
 

Pořadí etapové hry:     1. Strážci podsvětí     2. Vlčí bojovníci     3. Vlčí šípy 
 

 



Tvrďárna 

   1. etapa  2. etapa 3. etapa 4. etapa  5. etapa 6. etapa Pořadí 

Ondra  8.  4.  1. ‐ 4.  1. ‐ 3.  1.  1.  1. 

Klobouk  13.  7.  1. ‐ 4.  1. ‐ 3.  2.  3.  2. 

Mabe  12.  9.  9.  1. ‐ 3.  3.  2.  3. 

Máťa  1.  6.  1. ‐ 4.  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  4. 

Ferda  3. ‐ 4.  5.  1. ‐ 4.  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  5. 

Biggles  3. ‐ 4.  3.  5.  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  6. 

Hanuman  7.  1.  6.  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  7. 

King‐Kong  6.  2.  ‐‐‐  ‐‐‐ 8.  ‐‐‐  8. 

Šutr  5.  8.  7.  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  9. 

Orel  2.  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  10. 

Šákul  9. .  ‐ 11 ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  11 3. . ‐ 1

Šáša  9. .  ‐ 11 ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  11 3. . ‐ 1

Lev  9. .  ‐ 11 ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  11 3. . ‐ 1
 
 

 



Stoupání na horu 
(E. T. Seton) 
 
Daleko na vyprahlém  Jihozápadě stojí  indiánská vesnice a za ní se  tyčí z pouště vysoká
hora. Vyšplhat na tuto horu znamenalo velký čin, a tak všichni chlapci ze vsi toužili, aby se
o  to mohli  pokusit.  Jednoho  dne  jim  náčelník  řekl:  „Nu  tak,  chlapci,  dnes  se můžete
všichni pokusit na tu horu vylézt. Vyjděte hned po snídani a  jděte každý tak daleko,  jak
dokážete. Až budete unaveni, vraťte se, ale každý z vás mi přinese větvičku z toho místa,
kam až došel.“ 
 
Vydali se na cestu plni naděje a každý cítil, že jistě dorazí až na vrchol. 
 
Ale brzy se  loudavě vrátil  tlouštík a vztáhl k náčelníkovi ruku, v níž držel kaktusový  list.
Náčelník se usmál a řekl: „Milý hochu, ty ses vůbec nedostal k úpatí hory; ani jsi nepřešel
poušť.“  Později  se  vrátil  druhý  chlapec.  Přinesl  šalvějovou  snítku.  „Došel  jsi  na  úpatí
hory,“ řekl náčelník, „ale vzhůru jsi nešplhal.“ 
 
Další hoch měl větvičku lindy. „Dobře,“ řekl náčelník, „ty ses dostal až k pramenům.“ 
 
Později přišel další chlapec s trnitou větvičkou. Když ji náčelník uviděl, usmál se a řekl: „Ty
jsi šplhal vzhůru; dostal ses až k prvnímu kamenitému splazu.“ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

h s cedrovou snítkou a stařec řekl: „Podal  jsi dobrý výkon, dostal 
viny hory.“ 

 mu zářily: „Můj otče,“  řekl, 
dostal  jsem  se  tam,  kde  nebyly  žádné 

patřil jsem Zářící Moře.“ 

 
es  dostal  až  na  vrchol. Nepotřebuješ  žádnou 

 tvém hlase. Pocítil jsi nadšení, můj hochu, 

Odpoledne dorazil hoc
ses až do polo
 
O hodinu později přišel hoch s borovou větvičkou. Tomu náčelník  řekl: „Výborně! Ty  jsi 
vyšplhal až ke třetímu pásmu, měl jsi za sebou tři čtvrtiny výstupu.“ 
 
Slunce  už  stálo  nízko,  když  se  vrátil  poslední.  Byl  to  vytáhlý  krásný  chlapec  vznešené 
povahy.  Přicházel  k  náčelníkovi  s  prázdnýma 
rukama, ale oči
„
stromy – neviděl jsem žádné větvičky, ale 
s
 
Také  starcova  tvář  se  rozzářila,  když 
slavnostním  hlasem  říkal:  „Poznal  jsem  to! 
Když jsem ti pohlédl do tváře, poznal jsem to. Ty
s
větvičku. Je to napsáno v tvých očích, zvoní to 
v
viděl jsi nádheru hory.“ 
 


