
„AMMOLITE 
aneb 

CESTA ZA POSVÁTNÝM KAMENEM“ 
 

Název vám zřejmě nic neřekne o tématu letošní etapové hry, pokud si zrovna 

„nevygooglíte“ co to je Amollite. 

 

 

Je to však vcelku jednoduché – 

téma je čistě indiánské a týká se 

života indiánů, jejich zvyků, 

překonávání každodenních nástrah, 

jejich ctností a dovedností 

i moudrostí tamních stařešinů. 

 

Táborníci budou dle věku 

rozděleni do tří kategorií na mladší, 

střední a starší. Každá kategorie bude 

mít sice stejný námět i jednotlivé 

etapy, ale obsah bude jiný, 

uzpůsobený věku účastníků.  
 

 

 

A co je to vlastně „Ammolite“ 

Ammolite je drahý kámen, vzniklý přeměnou (trvající více jak 65 milionů 

let), schránek ammonitů, což byli vzdálení předchůdci dnešních hlavonožců 

(chobotnic, sépií, atd.). Prázdné ulity ammonitů klesly do bahna bohatého na 

minerály, ve kterém zkameněly a získaly duhově hrající barvy. Tak vznikl 

organický drahokam nazývaný Ammolite. Spolu s jantarem a perlami je tak 

kamenem, který vznikl na živočišné bázi. 
 

   
 

Jediné naleziště Ammolitů na světě je v kanadských Skalistých horách, kde 

ho jako první objevili indiáni z kmene Černonožců, kteří mu říkali "iniskim" 

neboli buvolí kámen. 



Indiánská legenda o bůvolím kameni 

vypráví příběh mimořádně kruté zimy, kdy 

všichni buvoli zmizeli z okolních pastvin, a kmen 

byl sužován krutým hladem. Mladá, statečná 

indiánská žena se odvážila do lesa a v hlubokém 

sněhu hledala dříví na oheň. V tom zaslechla 

překrásnou píseň, následovala její hlas a pod 

velkým topolem poprvé objevila Ammolite. Duch jí 

řekl, že kámen je silný lék, talisman pro lov buvolů 

a bizonů a že by si jej měla vzít zpět ke svým lidem. 

Žena přinesla Ammolite zpět do tábora svého 

kmene, kde uspořádali slavnostní obřad. Druhý den 

ráno přitáhlo do okolí velké stádo buvolů, kmen byl 

ušetřen od hladomoru a strádání.  

Od té doby mají Indiáni Ammolite zabalený v buvolí kůži ve svém svazku 

léčebných a posvátných předmětů a používají ho při všech svých loveckých 

obřadech. 
 

Jaké etapy nás čekají: 

 Indiánský víceboj (netradiční olympiáda) 

 Noční cesta za šamanem (noční etapa) 

 Hádanky chytré indiánky 

 Obřad dýmky míru 

 Stopování divé zvěře 

 Bledé tváře 

 Indiánské tvoření 

 Indiánská stezka 

 Na divoké řece 

 Zkouška indiánských dovedností 

 Šamanův kvíz 

 Rada starších 

 Na lovu bizonů 
 

 


