
 

V KRAJI VINNETOUA 

KRONIKA TÁBORA EPHESUS 

1. – 14. 7. 2013, tábořiště pod Aueršperkem 

 

1. DEN – NA ZÁPAD 

To bylo radosti, když jsme vyrazili s výpravou z Missuri. Každý měl hlavu plnou plánů a nadějí, co 

mu Západ přinese. Možná bohatsví, slávu, přátelství... Zprvu probíhala cesta bez komplikací, ale čím víc 

jsme se blížili našemu cíli, tím větší překážky na nás číhaly. A také se nám přihodila zvláštní příhoda. 

Zmíním ji jen v krátkosti. Připojil se k nám zraněný muž, představil se jako Goodmen. Kdo mohl tenkrát 

tušit, že je to bandita? Prodali jsme mu koně a on i přes svá zranění ještě večer odjel. V ten jistý večer se 

k naší výpravě připojil i druhý muž. Jací jsme to byli greenhorni, že jsme v něm nepoznali Old 

Shatterhanda! Bylo nám ale přáno a měli jsme možnost se s ním znovu setkat.  

Ale zpátky k naší cestě. Putovali 

jsme spolu již nějakou dobu, ale ještě jsme 

se všichni neznali. Proto jsme si na jednom 

odpočinkovém zastavení zahráli hru „Co má 

Marika/Káťa ráda a nerada“. Pak jsme 

s Jankou oživili hru zvířátka a asi bychom 

ještě dlouho seděli a hráli, kdyby najednou 

nezazněl přísný hlas našeho průvodce. „Je 

čas jít dál! Kde máte koně?“ Běželi jsme 

k místu, kde jsme koně nechali a s hrůzou 

zjistili, že jsme je nepřivázali. Naštěstí náš 

scout viděl, kam se koně schovali. A pak nás 

hned poučil, že bez koně a hadrové koule, 

ehm pušky, se na Západě přežít nedá. 

Pokračovali jsme tedy dál a jak jsem již psala, museli jsme překonat nejednu překážku. Projet úzkou 

úžinou, indiánským územím, vyhnout se stádu bizonů... Také jsme se pokusili lovit. No, nebyli jsme 

cvičení ve střelbě, proto není divu, že nám zajíc utekl. Pokusili jsme se i plížit a odhalit banditu ve křoví. 

To bylo tak. Scout nás zastavil a potichu oznámil, že někoho vidí schovaného u cesty. Vyslal dva statečné 

muže – Šimona a Kubu, aby zjistili, zda se nás někdo nepokouší přepadnout. Ale ani v plížení jsme nebyli 

nijak dobří a naše oči nebyly vycvičené, tak jakou scoutovi. Proto první vyzvědači zabloudili. Ani druhým – 

Jankovi a Béďovi se nepodařilo připlížit k banditovi. Až Johanka odalila, že jsou to jen pohozené boty. 



Zasmáli jsme se této příhodě, ale scout nás hned krotil. Kdyby tam byl skutečný bandita, špatně bychom 

dopadli... 

Konečně jsme dorazili do naší nové 

osady. Vše bylo již připravené, domy stály, 

stejně tak i kuchyně a další nezbytné 

budovy. Jen saloon bylo třeba dovybavit. 

Hned jsme se pustili do vybalování. Když 

jsme měli hotovo, poučil nás sheriff co 

smíme a co nesmíme a ukázal nám celou 

osadu. Poslepu jsme se rozdělili do 

skupinek a pak již s otevřeníma očima, 

vymýšleli název skupinky, jméno našeho 

vedoucího a pokřik.  

 

 

Rudé koně: Terka, Magda, Šimon, Gabča a Rudovlasá Marry 

Rudí koně, rudí koně,  

rychlí jako vítr v honě,  

hřívy rudé jako krev,  

neskolí je ani lev. 

 Rudí koně, rudí koně,  

nečekáme, jdem  si pro ně! 

Divoši: Sára, Káťa, Alex, Kuba, Mariánka a Divošky Jane a Joana 

Se lvím srdcem 

muškou přesnou  

cválá divoch prašnou cestou.  

Uááá! 

Bizoní jezdci: Eliška, Katka, Janek, Béďa a Bizoní Roh 

Bizon běží, zem se třese,  

rychlé jezdce sebou nese.  

Nepřítel se před ním sklání,  

nikdo už ho nezachrání!!! 

Večer jsme rozdělali oheň a opékali špekáčky. Konečně jsme si mohli i zplna hrdla zazpívat. Tady 

jsme přeci v bezpečí. Jen jedna myšlenka nás trápila. Zásoby jídla se nám zúžili, musíme jít na lov. Snad 

budeme úspěšnější. Tak spát a dobrou noc, ať máme zítra přesnou mušku. 



2. DEN – MAPOVÁNÍ 

První ráno v osadě. Tak jsme byli nedočkaví, jaké dobrodružství zažijeme, že jsme nemohli ani 

dospat. Cítili jsme se plní sil a odhodlání. Po splnění nezbytných prací jako sekání dřeva, pumpování vody 

a pomoci v kuchyni, jsme se vydali 

mapovat okolí osady. Území jsme si 

rozdělili následnovně: Rudí koně 

prozkoumali les nad potokem, Bizoní 

jezdci louku a Divoši les nad osadou. Proč 

bylo mapování tak důležité? Jednak jsme 

byli zavázaní vládě a pak hlavně pro nás 

bylo nezbytné znát okolí, možné 

nebezpečí, usedlosti, množství zvěře a 

vše co by se dalo použít k případné 

obraně osady. Jen v rychlosti připomenu, 

jaké zajímavé poznatky jsme přinesli. 

Rudí koně: hráz z kamenů, posed, 

nebezpečí v podobě střepů; Bizoní jezdci: 

bouda, noha srnky; Divoši: srub Bláznivého Joea, doupě babičky Marry, chata Slípky Bobky, sklad piva.   

Po obědě jsme nasedli na koně a společně vyjeli na sever. Zbývala zakreslit poslední část, pak 

předáme mapu kartografovi. Kromě značení významných orientačních bodů, jsme se cvičili v postřehu. 

Na několika místech se dala získat ozdoba na koně – korálka. Jen pár z nás dokázalo svůj dobrý zrak - 

Eliška, Katka, Terka, Béďa, Gabča - a mohli ozdobit svého 

koně. Vraceli jsme se s hotovými nákresy zpět do tábora. 

Při přechodu potoka našel Béďa hroudu zlata! Hned jsme 

se všichni vrhli do potoka a hledali další kousky. Podařilo 

se nám najít pár zrnek, když se na břehu objevil jelen. 

Nejspíše se chtěl napít vody. Rozruch kolem potoka ho 

vyplašil a hned vzal do zaječích. Bez rozmýšlení jsme se za 

ním pustili. Janka nás ale krotila. „Tolik lovců na jednoho 

jelena?! Vzpomeňte si jak jste hledali korálky, první jste 

zadupali. Bez stop ho nenajdeme.“ Nakonec se na lov 

vydala polovina. Za chvíli zmizeli v lese a my se pustili opět 

do hledání zlata. Našli jsme ještě několik valounků. Slunko 

stálo vysoko, a i když potok chladil, rozhodli jsme se vrátit 

do osady. Hlavou se nám honili otázky ohledně jelena. 

Chytí ho, nechytí? Najednou jsme uviděli zvíře. Sedělo na 

větvi a vůbec si nás nevšímalo. To byla naše chvíle. 

Ulovíme večeři. Ne vždy se nám podařilo trefit cíl, ale 

neodcházeli jsme s prázdnou. Zatímco Joana a Jane ulovily 

veverky, Katce se podařilo ulovit zajíce a divoké prase. Večer budou hody.  



Složili jsme v kuchyni své úlovky a už se vracela druhá výprava. Opravdu ulovili jelena. Se zájmem 

jsme si ho prohlídli a těšili se na klobáskovou večeři. Později jsme se dozvěděli, že nést do osady celého 

jelena byla hloupost. Měli jsme ho na místě rozporcovat a do osady donést jen to, co upotřebíme. Po 

chutné večeři nás sheriff svolal a začalo rozhodování co se zlatem. Nakonec zvítězily tyto návrhy: 

nemocnice, stáje a zbrojnice. Zlata bylo dost, takže jsme si mohli vše dovolit. 

 

3. DEN – SAM HAWKINS 

Probudili jsme se do nového dne. Dnes se nám spalo lépe, protože jsme prozkoumali blízké i 

vzdálenější okolí osady a zjistili, že nám nic nehrozí. I zvěře bylo v okolí dost a co teprve zlatonosná řeka!  

 

Když jsem zmínila mapování, musím i povědět, jak 

dopadly naše mapy. Pan karotgraf si je prolédl, překreslil a 

pak nám hotovou mapu za pořádný peněžní obnos předal 

a rozloučil se s námi. Chtěli jsme se znovu pustit do práce, 

když tu se přihodilo něco, co nám mělo převrátit život na 

Západě. Tehdy jsme to ale nevěděli. V domě Káti a Sáry 

byl zaražen šíp! Sheriff ho opatrně vytáhl a pak putoval 

z ruky do ruky, protože každý si ho chtěl prolédnout. 

Kroutili jsme nechápavě hlavami a snažili si vysvětlil, kde 

se tady vzal a co znamená!? „Good morning!“  

 

 

 

 

Leknutím jsme sebou trhli, ale pak se na našich 

tvářích objevil úsměv, když jsme spatřili muže, krerý nás 

zdravil. Vypadal legračně. Na všechny strany mu trčely 

obrovské světlé fousy a zakrývaly tak skoro celý obličej. 

Ale i z toho mála se dalo usoudit, že tento muž zakusil už 

mnoho na Západě a i přesto zůstal dobrým člověkem. Na 

první pohled upoutal i jeho kabát z medvědí kůže a zbraň. 

Představil se nám jako Sam Hawkins. Slavný zálesák v naší 

osadě! Vyvětlil nám, že projíždí tímto krajem za jistými 

záležitosmi. Když spatřil šíp, zvážněl. Do této chvíle jsme si 

plně neuvědomovali vážnost této události. Pověděl nám, 



že je to šíp Apačů a je zde nám pro výstrahu, nejlepší by bylo sbalit si svých pár švestek a jít hledat štěstí 

jinde. S tím jsme ovšem nemohli souhlasit. Však mi se jim ubráníme! A hned jsme se také pochlubili, že 

jsme včera ulovili jelena. To Sama nepřesvědčilo o našich dovednostech a hned nás také nazval 

greenhorny. Nakonec se rozhodl, že si nás vyzkouší a připravil pro nás několik zkoušek, které bychom 

jako zálesáci měli zvládnout – střelbu, postřeh, obratnost, plížení. Všichni jsme se usilovně snažili 

dokázat, že nejsme nezkušení greenhorni, ale nikomu z nás se nepodařilo zvládnout všechny zkoušky. 

V postřehu nejlépe dopadl Gabča, Šimon, Terka, Kuba, Katka a Alex. Našli 4 věci z 12. Sam jen pokroutil 

hlavou a utrousil poznámku: „No, jestli tito jsou nejlepší...“. Ve střelbě se dařilo Jankovi, Béďovi a Terce, 

v plížení zase Magdě a Šimonovi. Byli jsme se svými výsledky upřímně skopojeni, ale Sam nás hned 

zchladil. Prý možná za deset let nebudeme takoví greenhorni...  

Odpoledne nám Sam vyprávěl 

příběh o indiánech. Už jsme skoro i 

zapomněli na příhodu se šípem, ale z výrazu 

tváře Sama jsme poznali, že to nebere na 

lehkou váhu. Proto jsme nic neřekli a 

zaposlouchali se do vyprávění. Indiáni chtěli 

dobít pevnost a již několik dní ji obléhali. 

Posádka pevnosti byla statečná, ale neměla 

dost zásob jídla ani munice, hrozilo, že buď 

pevnost padne do rukou indiánů nebo 

všichni pomřou od hladu. Proto vyslali posla 

se zprávou o pomoc. Byl to zoufalý čin, ale 

přinesl vítězství. Poslovi se podařilo 

proklouznout mezi indiány a přivedl posily a 

vytoužené zásoby. Když Sam ukončil své vyprávění, měli jsme všichni pocit, jako bychom to zažili sami, i 

nohy nás boleli.  

Večer jsme rozdělali oheň a strávili pěknou chvíli vyprávěním o Samovi Hawkinsovi a Old 

Shatterhandovi. Pak se s námi Sam rozloučil a podle svého zvyku nás nazval greenhorny. Naposledy nás 

varoval před Apači a za chvíli ho už nebylo. Pro jistotu dnes posílíme hlídky. 

  



4. DEN – NÁČELNÍK APAČŮ 

Hned ráno jsme se obrátili na hlídky s dotazy, jak proběhla noc. Ale dostalo se nám jen zklamání. 

Nebo úlevy? Usoudili jsme, že to byl určitě jen planý poplach. Dál jsme se o této záležitosti nebavili a 

věnovali se důležité práci.  

A to návrhům pro trať železnice. 

Z naší mapy vláda usoudila, že by krajinou 

mohla vést trať a spojili by se tak dvě již 

vybudované stanice, proto nám zaslala 

nákresy a potřebné instrukce. Bez 

zbytečných řečí jsme se pustili do plánování 

a představovali si budouctnost v osadě. 

Netrvalo dlouho a předložili jsme své 

návrhy, z kterých byl vybrán jeden – 

Bizoních jezdců. Jejich trať byla nejen 

nejlevnější ale i nejkratší, proto byla 

obratem zaslána vládě. Také jsme připojili 

název naší osady Under Rock Village. 

Připomenu i další návrhy, z kterých jsme 

vybírali - Západní Bytíška a Gold Town.   

Také musím napsat o obchodování, kterého jsme se dnes zúčastnili. Trader, obchodník snad se 

vším na co si člověk vzpomene, přišel do našich končin. Z hor sestoupil s kůžemi traper, v lese jsme 

narazili na Mexičana, který obchodoval s buritos a koňmi, u řeky zas na raftera se dřevem. Naposledy 

zmínín indiána. Měnil výhodně kůže za whiskey a tabák. Je smutné vidět indiána, kdysi tak hrdého a 

vážného bojovníka, jak se upíjí a žadoní o whiskey. Možnost skvělého obchodu nás tak zaslepila, že jsme 

si ani neuvědomovali následky. Až později 

jsme si měli přijít na to, že za mnoho 

špatných indiánských činů může ruka 

bělocha a ohnivá voda. K večeru se k nám 

přidali další dva obchodníci a nabízeli 

rozličné zboží, hlavně whiskey, velmi levně. 

Což popudilo našeho sheriffa a začal 

kontrolovat převážené zboží. Nechtěl opilce 

ani darmožrouty v okolí osady. Oba 

obchodníci se objevili i v naší osadě. Nabídli 

nám pomocnou ruku při stavbě železnice. 

Nelíbili se nám, protože jejich chování, i když 

přátelské, v nás probouzelo nedůvěru. Proto 

jsme je odbyli odpovědí, že si vše 

promyslíme a oddechli si, když odešli.  



Dnes jsme uzavřeli dobré obchody a bylo třeba to oslavit! Měli jsme ještě jeden důvod k oslavám 

– Den nezávislosti. Shromáždili jsme se v saloonu, kde se dnes nalévalo zadarmo, trochu pili a pak si 

zkoušeli vzpomenout, jak vypadá vlajka USA. Zábava byla v plném proudu, když se najednou objevil před 

saloonem indián. Jako by ze země vyrostl. Hudba rázem utichla. Co máme dělat, vzít zbraně nebo vyčkat? 

Naše oči se obrátily na nejstaršího muže 

v osadě Pepu, který dnes zastupoval 

sheriffa. Jeho tvář byla klidná, nesáhl po 

zbrani, čekal, co indián poví. Proto i my 

jsme zůstali nehybně stát. Pak indián začal 

svou řeč. Zeptal se nás na mnohé, ale 

nenašli jsme odpověď na žádnou z otázek. 

Ještě dlouho, nám zněli v hlavě jeho slova. 

Půda je naše, dala nám ji vláda. A i železnici 

nám povolila, právo je na naší straně. Nebo 

ne? A co říkal o utlačování indiánů, krádeži 

půdy, zvěře. Nechceme odtud odejít, 

žijeme tady. S těmito myšlenkami jsme se 

uložili ke spánku. Dlouho jsme nemohli 

usnout, ale nakonec nás spánek přemohl. 

 

5. DEN –OSVOBOZENÍ 

Říká se, že ráno moudřejší večera. No, nebylo tomu tak. Nepřipadali jsme si o nic moudřejší než 

včera večer. Čekalo nás rozhodnutí co dál podniknout, již se nedalo odkládat. Zůstat a bojovat s indiány 

nebo odejít. Ani jedna možnost se nám nelíbila. Oblíbili jsme si tuto krajinu, vybudovali osadu, 

naplánovali železnici a teď máme vše opustit?   

Z chmurných myšlenek nás vytrhl 

až Old Shatterhand. Všichni jsme se 

radovali, když jsme ho spatřili, hned jsme 

věděli, že teď vše dobře dopadne, protože 

kde je Old Shatterhand, není se čeho bát. 

Vysvětlil nám, že sleduje bandu zločinců a 

zjistil, že unesli náčelníka Apačů. Bez 

váhání jsme se rozhodli, že pomůžeme 

s osvobozením. Snad nám tento čin 

pomůže obměkčit náčelníka. „Dobrá tedy, 

půjdu napřed, vystopuji bandity a nechám 

vám značky. Zatím se připravte.“ S těmito 

slovy odešel. Uposlechli jsme jeho příkazu 

a pustili se do příprav. Janka každému 



připevnila na záda číslo a rozdala papírky. 

Před odchodem za záchranou se 

procvičíme v plížení, bystrosti, hbitosti a 

obratnosti. A to tak, že projdeme lesem, 

aniž by někdo zjistil naše číslo ze zad a my 

naopak zapíšeme co nejvíc čísel 

spoluhráčů. Hrajem! Rozběhli jsme se přes 

louku do lesa. Někteří volili taktiku běhu 

pozpátku, jiní se schovávali mezi stany a 

čekali na vhodnou příležitost. Za chvíli i 

poslední hráči zmizeli v lese. I tady museli 

dávat dobrý pozor a chránit si záda. Nejvíce 

čísel zjistila Terka a Janek. Ale i ostatní se 

snažili ze všech sil. Cítili jsme se připraveni, proto jsme hned vyrazili.   

Old Shatterhand mluvil o značkách - šipkách, které nám bude chystat cestou. Zprvu bylo snadné 

je najít, ale čím hlouběji jsme šli lesem, tím bylo stopování obtížnější. Popadané větve se dali snadno 

splést s šipkou, proto jsme i párkrát zabloudili. Málem bych zapomněla! Old Shatterhand nám nechal 

v lese schovanou zprávu, jejíž obsah jsme pochopili až později: Co oko nevidí, ucho neslyší, jazyk 

nerozplete. Nejprve jsme si se zprávou nevěděli rady, nad její důležitostí jsme ale neváhali. Značky nás 

zavedli až k místu, kde bandité strážili 

náčelníka. Poradili jsme se co dál. Určitě 

bude jeden slepý, druhý hluchý a třetí, ten 

asi nemluví. Jak nám nyní přišla zpráva 

vhod, bez ní bychom náčelníka 

neosvobodili. Rozhodli jsme se vyslat 

nejprve zvěda, který zjistí, kolem kterého 

by se dalo nejlépe proklouznout. Jako první 

šel Janek. Plížil se křovím, ale ukázalo se, že 

bandité mají dobrý sluch. Stejně tak 

neuspěla Káťa ani Alex, ale přinesli 

důležitou informaci. Bandita, který se 

nápadně podobal Johance, je slepý! Až 

Elišce se podařilo proklouznout mezi 

bandity a rozvázat  pouta náčelníkovi. Ten beze slova zmizel a nám tak nezbylo než se vrátit do tábora. 

Ani Old Shattrehand se už ten den neobjevil, později jsme se dozvěděli, že pronásledoval velitele banditů 

Goodmena. Museli jsme jen čekat a doufat, že budeme moct zůstat v osadě.  

 

  



6. DEN– INDIÁNI 

Zrovna jsme odpočívali po práci, když jsme uviděli přicházet skupinu indiánů. V čele jsme 

rozeznali náčelníka. Ani tentokrát nebylo z jeho tváře poznat, co zamýšlí a s jakou zprávou k nám 

přichází. Byl s nimi ještě někdo a nebyl to nikdo jiný než Old Shatterhand. Na příkaz zástupce sheriffa 

jsme se shromáždili kolem ohniště a on se zatím vydal přivítat příchozí. Prohodili spolu několik slov a 

zamířili k nám. Společně usedli a na několik minut zavládlo ticho. S napětím jsme očekávali, co se stane. 

Poté náčelník promluvil. Vyjádřil nám svůj 

dík za záchranu, vyzval sheriffa a společně i 

s Old Shatterhandem vykouřili dýmku míru 

jako znak přátelství. Brzy se s námi 

rozloučil, zanechal nám však ku pomoci 

několik svých lidí. S radostí jsme souhlasili 

s jejich přítomností a byli též zvědaví, co 

nového se naučíme. Jen v krátkosti zmíním 

činnosti, které obohatily náš život na 

Západě, protože chci hlavně psát o 

událostech následujících. Zanechaly ve mě 

živé vzpomínky a údiv nad moudrostí 

těchto indiánů.  

 

Indiánka Johy nás učila jak používat oči ve tmě, jak se pohybovat, jak vnímat okolí, bystřit sluch. 

Indiánky Janka a Janička nás cvičily v hbitosti, v hmatu. U Veve jsme se učili trpělivosti a zručnosti při 

práci s jehlou. Vyrobili jsme si pytlíčky z kůže a ozdobili je korálky. Veve nám přitom vyprávěla o životě 

indiánů a z čeho se dřív, než začal obchod s korálky, zdobily šaty, váčky. Všichni jsme byli velmi 

překvapeni, nikdy předtím jsme neslyšeli o zvířeti, kterého my běloši nazýváme ursonem.  

 

Odpoledne jsme se vydali za indiány 

do lesa. Avšak do cesty se nám postavila 

nepřízeň živlů. Pršelo tak vydatně, že jsme 

museli vylést na strom, aby nás neodplavilo, 

foukalo tak, že jsme si museli lehnout na 

zem a když se objevil oheň, museli jsme 

skákat, abychom ho uhasili. Když jsme 

překonali všechny tyto překážky, v tichosti 

jsme posbírali kousky zpráv. Nesměli jsme 

probudit strážce lesa. 

  



Obsah celé zprávy zněl: 

Všimli jste si, že všechno, co indián dělá, se odehrává 

v kruhu. Je to proto, že Síla Země vždy působí v kruzích a 

všechno se snaží být kulaté. Za starých časů, kdy jsme byli 

silným a šťastným národem, pocházela všechna naše síla 

z posvátného kruhu národa a dokud se tento kruh 

neporušil, národ vzkvétal. Živoucím středem kruhu byl 

kvetoucí strom, oblopený čtyřmi světovími stranami. 

Východ mu dával klid a světlo, jih dával teplo, západ déšť 

a sever, se svým studeným a mocným větrem, poskytoval 

sílu a vytrvalost.  

 

Tato silná slova na nás velmi zapůsobila. Kolik moudra se 

nám za jedno odpoledne dostalo. Bílí lidé se často staví 

proti přírodě, nerespektují její zákony. 

 

7. DEN – INDIÁNSKÉ ZKOUŠKY 

Dnes se mi zdál zlý sen, svěřil se nám jeden z mužů. A máš ve svém vigvamu lapač snů?  

 

Již mnohokrát jsme slyšeli o 

indiánských lapačích snů, ale ještě jsme 

neměli možnost, zkusit si je vyrobit. 

Indiánky připravily barevné provázky, 

bavlnky, korálky a netrvalo dlouho a první 

lapače ozdobily naše domy. Pak jsme šli do 

lesa a hledali klacky asi metr dlouhé, rovné 

a silné. Vybaveni holemi jsme si zahráli hru, 

kde se protihráči snaží vpálit míč do 

soupeřovi branky.   

 

Ale ani ve chvílích trávených ve společnosti indiánů nám nedali pokoj různí vyvrhelové a lumpové 

Západu. Sheriff vyvěsil oznámení, že se v našem okolí potlouká obávaný zloděj Will Sock. Již jednoho 

lupiče jsme dopadli, proto jsme se neobávali, že nebude potrestán a unikne zákonu.  



Když stálo slunce nejvýše a my zrovna oddechovali 

po obědě, přišli k nám indiáni. Ukázali jsme vám, jak žít 

v souladu s přírodou, poznávat ji, rozumět. Jak rozvíjet 

vašeho ducha, cvičili smysly, hbitost, trpělivost. Ukázali 

jsme vám vše co umíme, jak s tím naložíte, je už na vás. 

Běžte lesní cestou, bosí a němí. Pak se vraťte a čekejte na 

nás. Vydali jsme se tedy do lesa, jak žádali. K našemu 

překvapení, připravili pro nás indiáni zkoušky. Bosí jsme šli 

přes kamení, jehličí, prolézali jsme sítí, plnily úlohy a 

nakonec jsme svoje odhodlání a výdrž museli dokázat ve 

zkoušce nejtěžší – přivázáni ke kůlu, bez jediného hlesnutí, 

jsme museli přečkat všechny útrapy. Trochu se stydím, 

když musím napsat, že jen Šimon prošel všemi zkouškami 

a jen jeho ústa zůstala němá. Mnoho zbytečných slov bylo 

řečeno tam, kde nebylo potřeba. Inu, musíme se ještě 

hodně učit.  

 

Shromáždili jsme se s indiány kolem ohně. I přesto, že jsme nedokázali splnit vše, nás indiáni vzali 

mezi sebe. Na důkaz přátelství dostal každý muž i žena náramek a také indiánské jméno.  

Janek – Vítr všech stran 

Béďa – Smějící se hrom 

Eliška – Letící šíp 

Katka – Zpívající líska 

Káťa – Ptačí štěbot 

Sára – Sokolí pohled 

Kuba – Zvědavý svišť 

Šimon – Tiše lovící puma 

Marianka – Malá žabka 

Alex – Kvákající liška 

Magda – Hluboká tůně 

Terka – Modrá vrba 

Gabča – Štědrý zajíc 

 

Indiánka Alča vzala kytaru a společně jsme zpívali písně a když už byla úplná tma a vyšly hvězdy, 

rozloučili se s námi indiáni. Ne však navždy, jistě se s nimi potkáme. Náramky nám budou připomínat 

přátelství i vše, co jsme se naučili.   

 



8. DEN – ÚNOS 

Kdybychom jen tušili, že nás bandité sledují! 

Kdybychom lépe hlídali tábor! Nic z toho by se nestalo. 

Ovšem, stalo se. Ráno při nástupu jsme zjistili, že chybí 

Marian. Neozýval se na naše volání, proto jsme utvořili 

několik skupin a vydali se ho hledat v osadě i blízkém 

okolí. Hlavou se nám honily chmurné myšlenky a 

doufali jsme, že je v pořádku. V lesíku našla Janiččina 

skupina kousek látky. Podle vzoru jsme usoudili, že je 

z Marianovi košile. Látka nemohla v lese ležet dlouho, 

byla ještě čistá a nenavlhlá. Jistě by dobrovolně v noci 

nezmizel z tábořiště, muselo se mu něco stát! Únos? 

Ihned jsme se rozhodli, sbalili nezbytné věci, osedlali 

koně a vydali se mu pomoci. Někdy bylo těžké najít 

další stopu. Proto jsme se vždy rozdělili a prohledávali 

okolí až jsme opět našli správnou cestu. Prodírali jsme 

se houštinami, překonávali horské potoky, zdolávali 

prudké srázy i projížděli vyprahlou prérií. Stále jsme se 

museli mít na pozoru, co nejméně mluvit a sledovat 

bystrým okem okolí. Což se mám vyplatilo. Našli jsme tábořiště – uhlíky ještě nevychladly. Jsou jen pár 

hodin před námi! Nasedli jsme na koně a hnali se vpřed.  

Všichni jsme byli zaskočeni, když na nás Marian 

zpoza stromu zavolal. Náš údiv ale rychle vystřídala radost. 

Vyprávěl nám, že v noci narazil na špehy, které vyslali 

bandité, ti ho zajali a odvlekli. Nakonec se mu podařilo 

utéct a pak bloudil po lesích, až nás uslyšel a našel. Bandité 

jsou určitě poblíž, není radno zůstávat v těchto končinách. 

Opět jsme museli rychle jednat. A rozhodli jsme se 

správně.  

Vydali jsme se po stopách banditů. K večeru jsme 

rozložili tábořiště, určili hlídky a pak po skupinách 

prozkoumávali okolí. Na vyprahlé pasece jsme spatřili zář 

ohně. Pomalu jsme se blížili, byli jsme tak opatrní, Sam 

Hawkins by z nás měl jistě radost. Marian poznal muže 

sedící kolem ohně, byli to jeho únosci. Napínali jsme uši, 

abychom slyšeli, o čem se tak živě baví... Vrátili jsme se do 

ležení zmatení, mnoho slov jsme nezachytili - whiskey, 

koleje, oslavy, pokladna. Naštěstí Pepa, Janička a Veve byli 

také poblíž a slyšeli víc. „Bandité chtějí přepadnout vlakovou stanici Brown valley a ukrást pokladnu!“ 

Zpráva nás znepokojila. „Co tedy uděláme?“ ptali jsme se zástupce sheriffa Pepy. Pepa nakonec rozhodl, 



že zítra se urychleně vrátíme do osady a pošleme zprávu stanici. Když se nebudeme zdržovat, dorazí 

zpráva o nebezpečí včas. Posádka stanice se bude moct na bandity náležitě připravit.  

Již brzy jsme všichni usnuli tvrdým spánkem. 

 

9. DEN – ZPRÁVA 

 

Po rychlé snídani, sbalení a uklizení 

lesního tábořiště jsme se vydali zpět do 

osady. Na bandity jsme už nenarazili, jistě 

odjeli ještě za svítání. Proto jsme se nesměli 

zdržovat. Lidé ze Brown Valley Station se 

musí dozvědět o nebezpečí, které je čeká.  

 

Jediné co nás po cestě trápilo, byl nedostatek 

vody a úmorné horko. Projížděli jsme vyprahlou prérií, na  

nás i na koně padala únava. Když se před námi zničehonic 

objevila osada, únava zmizela a místo ní jsme cítili sílu a 

odhodlání. Zrychlili jsme. A naše úsilí bylo odměněno. Lidé 

v osadě Karasín byli milí, jedna stará žena nás pohostila 

ovocem zvaným meloun a též nám dovolila doplnit zásoby 

vody ze své studny. Po posilnění jsme vystoupili na 

rozhlednu. Naskytl se nám skvělý výhled po okolí. Tam za 

tím kopcem je i naše osada.  

Ta část cesty, kterou jsme měli ještě před sebou, nebyla dlouhá, ale náročná. Inu, kopce které 

jsme při hledání Mariana sešli, jsme teď museli vyjít. Srdce nám povyskočilo radostí, když jsme opět 

procházeli známými lesy a když jsme zahlédli osadu, skoro jsme se dali do běhu. Sheriff s několika 

osadníky nás šli přivítat. Ani se nám nechtělo věřit, že od našeho odchodu uběhl tak krátký čas. Rozhlíželi 

jsme se kolem a hledali, co se v osadě změnilo. Naši druhové však byli netrpělivý a chtěli vědět o všem, 

co se událo. Když jsme se zmínili o ohrožené stanici, sheriff ani na chvíli nezaváhal a rozhodl, že zprávu 

musíme stanici napsat okamžitě.  



10. DEN – OSLAVY 

Ráno do naší osady dorazili dva inženýři, aby překontrolovali naplánovanou trať pro železnici. 

V saloonu rozložili plány a dali se do práce. Nechali jsme je tedy a věnovali se svým věcem. Rozhodli jsme 

se oslavit šťastný návrat z výpravy, proto bylo třeba vyzdobit osadu a připravit program. Pustili jsme se i 

do výroby masek ze sádry.  

 

Z čilých příprav nás vytrhl až 

příchod Old Shatterhanda. Přinesl zprávu 

od náčelníka. „Náčelník je znepokojený. 

Vidí, že stavba skrz jeho území pokračuje.“ 

Oba inženýři byli překvapení, nevěděli nic o 

událostech v naší osadě. My jsme ovšem 

věděli vše. Poslední dny nám přinesli tolik 

nečekaných zvratů, že jsme zapomněli i na 

úmluvu s náčelníkem. Když jim ale Old 

Shatterhand vše vysvětlil a ukázal apačské 

území, rozhodli se plán změnit. Společně 

jsme vymysleli novou trasu, která apačské 

území obešla.  

 

Oslavy mohly začít! Nejprve se nám představily holky se svou scénkou Jak náčelník Smrdutý Lilek 

ke svému jménu přišel. Marika hrála náčelníka, Magda Lilek, Katka vypravěče a Marianka smrad. Pak 

přišla na řadu scénka O tragické lásce Divoké Jane a Divokého Billa, kde hlavní ženskou úlohu citlivě 

zahrál Alex. Dále hráli: Marian (Divoký Bill), Janička, Terka, Eliška, Kačka. A nakonec jsme se nasmáli u 

scénky Jak Vostrej Joe likvidoval vosí hnízdo.  

 

Jejich příběh mě tak zaujal, že vám 

ho převyprávím. U Sáry v domě se 

zabydlely vosy, tak požádala Joa, aby je 

vyhnal. Nejprve to nebyl žádný problém, 

Joe přemáhal jednu vosu za druhou, ale pak 

se objevila královna. Gigantická královna! 

Ale i tu po dlouhém boji porazil a dostal za 

odměnu sladký med. Hráli: Janek (Joe), 

Sára, Gabča (vosa), Šimon (vosa) a Béďa 

(vosí královna).  



Ještě dlouho jsme se smáli, Béďa nám musel předvést královnin baletí pochod znovu, tak 

podařené představení to bylo. Náhle se v osadě objevil Sam Hawkins. Pozvali jsme se ho, aby se k nám 

připojil, on ale odmítl. Tvářil se vážně, nikdy dřív jsme ho tak neviděli. Po chvilce mlčení spustil: „Vy si tu 

oslavujete a osada potřebuje vaši pomoc!“ 

Z jeho slov jsme vyrozumněli, že stejně jako 

my vyslechl plán banditů. Dostalo se nám i 

pokárání za naše hlučné počínání okolo 

ohně a stopování. Štěstí, že bandité měli 

něco vypito, jinak by nás jistě prohnali. Po té 

odešel, ani nás nenazval greenhorny, tak byl 

rozmrzelý z našeho počínání. Sam nám 

zanechal více otázek než odpovědí. Ukončili 

jsme tedy oslavy a začali se připravovat na 

pomoc stanici. K večeru přišla šifrovaná 

zpráva ze stanice. Žádali pomoc, protože 

neměli dostatek munice a zásob. Jejich 

žádosti jsme vyhověli a ještě ten večer jsme 

jim dovezli vše co potřebovali. 

 

11. DEN – BROWN VALLEY STATION 

Stanice měla přislíbenou pomoc kavalérie. Všech 30 mužů dorazilo i se svými veliteli ještě v noci. 

Ovšem dali se lstí zlákat a za rozbřezku se 

pustili za bandity. Těm se povedl opravdu 

podlý kousek a kavalérii odlákali daleko od 

stanice. Naštěstí byl velitel stanice prozíravý 

a dal nám včas zprávu, abychom dorazili. 

Část našich mužů se vrhla na opravu 

vytrhaných kolejí,  čímž pomohla cestujícím, 

ale hlavně stanici, protože ve vlaku bylo i 80 

ozbrojených dělníků, další očekávaná posila. 

Opevnili jsme stanici a poslali menší 

výpravu, aby dovedla zpět zbloudilé vojáky. 

Velitelé kavalérie byli podezíravý, bylo těžké 

je přesvědčit o tom, že jsme čestní muži. 

Pomohlo až správné heslo. Když byla 

stanice dostatečně připravená, v tichosti jsme očekávali bandity. Pohledem jsme zkoumali okolí a čekali, 

kde se objeví. Vyslali jsme i pár vyzvědačů, kteří měli zjistit, odkud budou bandité útočit.  

 



Nejhorší pro nás ovšem bylo čekání. Mnozí z nás 

propadli neklidu a začali si hlučně povídat. To je pak musel 

přednosta stanice napomínat. Útok banditů začal náhle. 

S hřmotem se vyřítili z lesa a pálili na všechny strany. 

V okamžiku získali sklad munice, uhlí, jídelnu a pak 

zaútočili na samotnou budovu stanice, kde byla ukryta 

pokladnice. Snad tato naše porážka způsobila, že jsme se 

semkli více k sobě a společně bok po boku jsme bandity 

porazili. Lstivému vůdci banditů Goodmenovi se podařilo 

utéct, ale i toho jsme nakonec přivedli před spravedlivý 

soud.  

 

Zpět do Uder Rock Village jsme se vraceli s dobrou 

náladou, vítězstvím, ale také s mapou. Snad k pokladu? To 

jsme se od banditů nedozvěděli. Ale jistě to zjistíme, zítra 

vezmeme lopaty a prokopeme to tady skrz na skrz.  

 

12. DEN – POKLAD OLD DEATHA 

Hned ráno jsme se sesedli kolem mapy a snažili se odhalit její tajemství. Co znamenají ty znaky na 

okraji? Kraj jsme poznali okamžitě, kříž na mapě značil místo, kousek od naší osady. Jak jsme teď byli rádi, 

že máme okolí prozkoumané a známe každý kout. Nedočkavě jsme vyběhli do lesa hledat poklad.   

Jedna mapa a tolik hlav! Ale nebudu napínat. Po dlouhém hledání jsme našli zakopanou truhličku 

a v ní velký peněžní obnos, prsten a dopis. Bylo v něm napsáno toto: 

 

Příteli, 

kdysi jsem i s bratrem Hansem zkoušel štěstí, 

jako stovky jiných, na zlatých polí a štěstí se 

na nás taky usmálo a zbohatli jsme. Společně 

jsme začali obchodovat. Pak mě moje 

hráčská vášeň a láska k whiskey brzy obrala 

o všechny peníze. Po té, co jsem přišel o svůj 

podíl, zadlužil jsem i svého bratra, takže 

přišel na mizinu. Já jsem utekl na západ a 

stal jsem se pistolníkem a zálesákem. Mnozí 

na západě mne znají pod jménem Old Death. 

Setkal jsem se i se slavným náčelníkem 



Apačů Vinnetuem a jeho bílým bratrem Old Shatterhandem. Při jedné z výprav jsem za pomoc od přítele 

získal tento poklad, který jsem chtěl dát svému bratrovi a odčinit tak svoje chyby. Hazardním hrám jsem 

se až do této chvíle vyhýbal, ale setkat se s mým bratrem se mi už nepodařilo.  

Hledajíc bratra, nosil jsem poklad neustále sebou v koňském sedle. Teď už mi nezbývá mnoho sil. 

Vydávám se na svou asi poslední výpravu proti obávanému banditovi. V předtuše, že bych nepřežil, 

zakopávám tento poklad. 

Doufám, že ho najde statečný westman a dobrý muž a mého bratra Hanse Kleina vyhledá. Toto je moje 

poslední přání. 

Old Death 

 

13. DEN – HANS KLEIN 

Brzy ráno jsme nasedli na koně a vydali se hledat 

Old Deathova bratra Hanse. Měli jsme pouze pár útržků o 

místě jeho pobytu. Ale neváhali jsme a pátrali v mnohých 

městech Ameriky, v Bostonu, St Luis, Kansas City, Santa Fé, 

San Franciscu,  až se nám konečně podařilo zjistit jeho 

adresu. Vše dobře dopadlo a my se vrátili do osady, kde 

nás čekal poslední táborák.  

Aby nám bylo veseleji, připravili jsme scénky a 

napsali tolik dopísků, že ani krabice nestačila. A když 

slavnostní oheň hořel, vzpomínali jsme na vše pěkné, co 

jsme zažili. Nakonec jsme ocenili vítězné skupinky sladkým 

překvapením (1. místo Rudí koně, 2. místo Divoši, 3. místo 

Bizoní jezdci) a dostali upomínkové listy.  

Nastala noc a my se pomalu odebírali do svých 

stanů. U táboráku zůstala jen hlídka a pár dalších nespavců 

a tiše si povídali a snažili se říct si vše, co během tábora 

nestihli. Vždyť se uvidíme až zase za rok! 

 

 

 

 

Podle pravdivých událostí, napsala Veve 



 

 


