
Depot 

„Tady to zakopeme, a za deset let si pro to zase přijdeme,“ řekl Mamutík Veverčákovi. Oběma už bylo 

více jak 30, což v této době znamenalo stáří, ale chtěli pomoct svému kmenu v bitvě, která měla být 

jasně vítězná pro jejich kmen. Když se oba dva vrátili zpět do tábora, zjistili, že muži už se připravují na 

boj a vybavují se výstrojí. 

Rychle se ozbrojili a vydali se s kmenem do bitvy. Když se válčící kmeny střetly, vypadalo to ze začátku 

na jasné vítězství kmene Mamutík & Veverčák a proto se jejich kmen začal bojovat. Jenže nepočítali 

s tím, že kmen, proti kterému bojují, bude mít posily, které napadly Mamutíka a Veverčáka z boku. 

Bitva trvala asi 2h, ale nakonec ji Mamutík a spol. vyhráli. Když se ale vraceli zpátky, Veverčák umřel 

z fyzického vyčerpání. Mamutíkovi také nebylo moc dobře a ještě štěstí si vzpomněl na ukrytý poklad. 

Ještě, že měl potomky, kterým toto tajemství mohl předat. Povídá: „Hele kluci asi 50 stop od našeho 

tábora je ukrytý poklad, který se musí jednou za 10let vykopat, zjistit v jakém je stavu a zase zakopat, 

je to rituál, který provádíme už asi 50let, protože díky tomu bohové stojí při nás a vyhrajeme skoro 

každou bitvu.“ „Dobře tatínku.“ Odpověděli jeho dva synové Kopčem a Koumáč. Deset let poté, co 

umřel jejich otec, se oba dva synové vydali najít depot, kopali, kopali, ale nic nenašli. „Třeba už ho 

někdo našel před námi,“ povídá Kompčem Koumáčovi. „To není možné, kdo by jen tak kopnul do 

země,“ odpověděl Koumáč. „No tak toho už necháme stejně je to jen nějaký depot,“ řekl Kompčem. 

Ale to úplně zapomněli na to, že ten depot přináší štěstí. A toto se jim šeredně vymstilo. Prohráli 

každou bitvu, ve které bojovali, protože bohové už nebyli na jejich straně. 

Tajemství o depotu kolovalo celých 600let a jistý Armen se o tento depot zajímal celý svůj život, ale po 

desíti letech kopání nic nenašel a ani si nebyl jistý, jestli koal na správném místě. V roce 1830 se o 

tento poklad zajímal Otta Křepelka, ale taktéž tento poklad nenašel. Ale nakonec až v roce 2008 

objevil tento depot 12 bronzových předmětů Vladimír Říha, jenže poklad už ztratil svoji kouzelnou 

moc, a tak ho umístil do českokrumlovského muzea. 
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