
Světlušky a vlčata, 

nejlepší šestky, které postoupily ze 

základních kol Závodu vlčat a světlušek 

do pražského kola, 
 

čeká vás plno práce a nebezpečných situací. Zlá 

královna se totiž vrátila a zase usiluje Sněhurce o 

život. Pořád si myslí, že je nekrásnější a když jí 

zrcadlo řekne, že to je jinak, tak je strašně naštvaná. 

Je to hrůza, jak může taková babice škodit hodným lidem, třeba Sněhurce. 

 

Musíte tedy Sněhurce pomoci. Trpaslíci totiž zlenivěli, jenom sedí u počítačů a paří hry nebo 

koukají do mobilů velkých jako pádlo a vůbec se nezajímají, co se děje kolem. A princ, který 

se časem určitě objeví, zatím cestuje po své říši a je v nedohlednu. 

A tak je to na vás. A věříme, že trpaslíci, když uvidí, jak dobře si vedete, se zase vrátí ke své 

práci, budou kopat zlato a stříbro a drahé kamení a budou se zase starat o bezpečí v kraji, kde 

žijí. A tak to má být a tak to bude dobře. 

 

Ale musíte vypadat jako trpaslíci, 

jinak byste v té zemi byli nápadní a 

kdo ví, jak by se to mohlo 

zkomplikovat, když by po vás každý 

pokukoval a divil se, co tam děláte. 

Třeba by to někdo donesl i na hrad 

zlé královně a potom – no to víte, 

ona je schopná všeho a třeba by vám 

i přichystala otrávenou svačinu nebo 

udělala něco jiného nehezkého. 

A tak si každá šestka, která se 

pomoci Sněhurce zúčastní, vyrobí už 

doma trpaslické čepice, přiveze si je 

s sebou a s nimi na hlavě vyrazí do 

kraje. Můžete mít všichni stejné nebo 

každý jinou, to je jedno. Důležité je, že budete vypadat jako trpaslíci a tak si vás tam nikdo, 

kdo o vašem úkolu neví a kdo by vám mohl třeba škodit, nevšimne. 

 

 
 

 

Těšíme se na vás a doufáme, že Sněhurku zachráníte. Nikdo jiný to totiž nemůže udělat. 

   

Pozdravují vás správci trpasličí říše a také pořadatelé závodu 


