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Malý lišák Bubu byl velmi rozechvělý. Zítra se bude konat velká soutěž „Hrdina hor“. Soutěže se 
zúčastní všechna nejstatečnější a nejmocnější zvířata i lidé.



Bubu se chtěl podívat na soutěž a setkat se tam s nejznámějšími světovými hrdiny. Pozorně 
prostudoval mapu. Soutěž se bude odehrávat vysoko v horách, na území kouzelnice-sovy Boran. 
Lišáka Bubu čekal na druhý den dlouhý výlet...



Ten večer usnul Bubu až pozdě v noci. Pozoroval vzdálený vrchol, snil o soutěži a nemohl se 
dočkat rána.



Ráno se probudil brzy, vyčistil si zuby a rychle spořádal snídani. Měl před sebou dlouhou cestu, 
proto se potřeboval vydatně najíst. Snídaně, kterou připravila maminka, byla opravdu výborná.



Bubu slíbil mamince, že bude velmi opatrný a vrátí se domů před setměním, a rychle 
se vydal do hor. Minul louky, prošel kolem kamenitých kopců a najednou, když přecházel přes 
řeku, slyšel někoho volat o pomoc....



Bubu se rozhlédl a uviděl brouka, který spadl do řeky. Břeh řeky byl pro malého brouka tak příkrý, 
že se nemohl dostat z vody ven a zoufale mával nožičkama.



Bubu se rozhlížel po nějaké plovoucí větvi nebo klacíku, ale nemohl najít nic užitečného. Protože 
už nebyl čas na nic jiného, ponořil tedy svůj ocas do ledové vody a volal na brouka, aby se ho 
chytil.



Za chvilku už ležel brouk na trávě a sušil se na slunci, vyčerpaný, 
ale velmi šťastný, že byl zachráněn. Bubu byl také unavený, ale neměl čas odpočívat. Vyždímal 
ocas, ztěžklý nasáklou vodou, a běžel na soutěž.



Brzy před sebou uviděl malého, smutně plačícího zajíčka. Ztratil jednu rukavici a nemohl ji nikde 
najít.



Bubu sice spěchal na soutěž, rozhodl se ale zajíčkovi pomoci. Sklonil svůj velký, citlivý čenich 
k zemi a začal hledat ztracenou rukavici. Zajíček ho s nadějí sledoval.



Po chvilce Bubu našel rukavici zapadlou u cesty. Liščímu čenichu nemůže uniknout nic. Zajíček byl 
velmi šťastný a s úsměvem od ucha k uchu odhopsal k domovu v rukavičkách. Lišák Bubu 
pospíchal do hor.



Při stoupání po strmé horské cestě potkal Bubu tři mravence-hasiče, kteří nesli nové dveře pro 
mravenčí  horské pozorovací stanovistě – místo, odkud mravenci hlídají les.
Dveře byly příliš těžké a mravenci sotva popadali dech.



Bubu se rozhodl, ze jim pomůže, i když věděl, že na soutěž už nedorazí včas. Vzal těžké dveře a 
s pomocí mravenců je vynášel do hor.



Konečně dospěli k mravenčí pozorovatelně a společně se jim podařilo upevnit dveře na správné 
místo. Mravenci se posadili na zem, uvavení, ale spokojení. Bubu byl také unavený, ale nebyl čas 
na odpočinek. Pokračoval v cestě a šplhal na vrchol.



Když konečně dospěl k vrcholu, soutěž byla u konce. Zlomené šípy, terče a meče byly rozsety po 
celé louce ... ale hrdinové byli všichni pryč.



Bubu se posadil smutně na zem. Tak moc chtěl soutěž vidět a setkat se s největšími světovými 
hrdiny a všechno zmeškal.



Najednou uslyšel zamávání křídly. Vzhlédl a uviděl kouzelnici-sovu Boran, jak se k němu snáší z 
výšky. 
„Nebuď smutný, Bubu. Nezmeškal jsi nic zajímavého. Podívej, mám pro tebe něco mimořádného, “ 
a sova dala lišákovi Bubu krystal, na kterém bylo napsáno „Hrdina hor“. Byla to nejvyšší cena, 
kterou bylo možné v soutěži získat. 
„Ale...proč?“ ptal se velmi překvapený lišák Bubu. „Neudělal jsem přece žádný velký hrdinský čin.“
„Copak nějaký hrdinský čin může být větší než ty malé činy které jsi udělal dnes?“ smála se Boran. 
„Zmeškal jsi soutěž, kterou jsi tak chtěl vidět, jenom proto, abys pomohl broukovi, zajíčkovi a 
mravencům. Skutečný hrdina hor jsi ty.“



Lišákovi Bubu se podařilo dojít domů ještě před večeří. Vyprávěl rodičům, co se stalo. Všichni byli 
potěšeni a na lišáka pyšní. Po večeři šel Bubu spát velmi unavený, ale spokojený. Potřeboval se 
dobře vyspat. Zítra na něho možná čeká další veké  dobrodružství a velké činy.
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