
Putování s vílou … 
 

Obtížnost: lesní cesta s překážkami 

děti 10+ 

Délka: 60 minut 

 

Vítám tě, milý poutníku 

na počátku tvojí cesty. 

S důvěrou nech se ode mne 

za tajemným pokladem vésti. 
 

Jsem lesní víla Radonka, 

v zeleném tichu přebývám, 

umíš-li ticho zachovat, 

ráda tě tady uvítám. 
 

A kde začít cestu tvou? 

Poradím ti hádankou: 
 

Když jsem mladá bývávala, 

pára tady jezdívala. 

A dneska tu staví tiše 

jen draci z moderní říše. 

Zde hledej známý jehličnan, 

jenž na zimu opadává. 

Dnes vítá tady poutníky 

a na cestu rady jim dává. 

To jméno stromu napiš sem 

a dál jdi se mnou – průvodcem: 
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Od stromu doleva se dej 

pak u kamenů rozjímej. 

Odtud kroky své vpravo stáčej 

a asi 25 kroků kráčej 

ke kolejím a přes ně dál 

a už tě můj les přivítal. 
 

Jestli se v lese trochu vyznáš, 

pak jistou odpověď mi teď dáš: 

Kterých stromů potkáš nejvíce, 

co mají zelené jehlice? 

A které sestry bělokoré 

tu v zimě stojí celé holé? 
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Lidé tu kdysi postavili 

dráhu, co vzduchem běží, 

dneska tu po ní v trávě zbyly 

jen kameny, co v zemi leží. 
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Do mého lesa nepatří 

keř, který u cesty roste, 

u lidských cest a v zahrádkách 

zdobí ho kuličky prosté, 

bílé a krásně praskavé, 

když drtí je dětská bota, 

však moudřejší je je zachovat 

pro ptáčky, až přijde slota. 
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Jméno tohoto kamene 

skrývá v sobě dvě jiná - 

z prvního vezmi jen začátek, 

druhá věc je v něm celá: 

To první značí věc válečnou, 

jež hozena zranit dokáže, 

druhá je potřeba švadlenky, 

bez které šíti nemůže. 
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Zde pozornýma očima 

kupředu musíš pohledět.  

Kde lesní stezka začíná, 

uvidíš tam němě sedět 

strážce, co lidskou rukou vznik: 

malý, kamenný  
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Jen tvá vytrvalost a píle 

dovedly tě až do cíle. 

Odměnou budiž chladná voda 

ze zázračného pramene, 

která všem lidem bolesti 

z údů a kloubů zažene. 
 

Na mapě cestu zpět hledej, 

ze dvou možností si vyber: 

Můžeš se vlastní stopou vracet, 

nebo se jinudy trmácet. 
 

Já se tu s tebou loučím 

a děkuji za pěkný den. 

Jsem moc ráda, že jsem mohla 

dneska býti tvým průvodcem. 
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