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Vážení čtenáři, 

 

 

dostává se vám do rukou sborník prací zaslaných do 9. ročníku literární soutěže pořádané 

Ulitou Blansko, z. s. Letošním tématem „Cesta do pravěku“ jsme zavzpomínali na naše 

předky, cestovali do vzdálené minulosti a prožívali různá dobrodružství. 

 

 

Do soutěže bylo zasláno celkem 63 příspěvků. Příspěvky byly rozděleny do 2 kategorií – žáci 

druhého stupně ZŠ a mládež ve věku 16 –26 let. Kategorie byly žánrově rozděleny na poezii 

a prózu. V rámci kategorie poezie žáků 2. stupně ZŠ bylo zhodnoceno celkem 30 příspěvků. 

V kategorii próza žáků 2. stupně ZŠ bylo vyhodnoceno celkem 13 příspěvků. Příspěvky 

v kategorii mládež ve věku 16 –26 let byly méně početné, v kategorii poezie se sešlo 16 

příspěvků. Do kategorie próza mládeže do 26 let přišly pouze 4 příspěvky, proto bylo 

oceněno pouze první místo. U ostatních kategorií bylo letos oceněno pouze první a druhé 

místo, druhé místo obsadili vždy dva soutěžící. 

 

 

A jak se soutěžícím práce vydařily? To můžete posoudit na následujících stranách. 

  



Poezie žáků 2. stupně ZŠ 
 

Zavři oči 

Berenika Blašková, 1. místo 

 

Zavři oči, splní se to 

a není to jen sen. 

V životě nezapomeneš 

na svůj velký den. 

 

Uvidíš tam dinosaury, mamuty a pralidi 

všichni budou koulet oči, 

až jim povíš, 

cos tam viděl za divy. 

 

Dávej pozor na úrazy, 

aby ses nám vrátil zpět. 

Ještě musíš doobjevit celý velký svět. 

 

V tom stroj času pomůže ti, 

zatáhni jen za páčku. 

S ním budete zdolávati 

každou prudkou zatáčku 

 

Doletíte zpátky domů, 

vyprávět nám musíš všem. 

Jak to v oné zemi chodí, 

jak ses setkal s Šamanem.  



Cesta do Pravěku 

Denis Ellinger, 2. místo 

 

Nevinný nález trilobita, 

Jirka po poznání prahne. 

V čase zpět se vydat 

rozhodně nebude snadné. 

 

Na loďce dřevěné 

čtyři kamarádi plují, 

fantastické dny strávené 

ve stínu plavuní. 

 

Nástěnné malby jeskynní, 

zrození lidského rodu, 

v pravěké době pátrání, 

když pluješ proti proudu. 

 

Čtvrtohory a doba ledová, 

s mamutem shledání - 

zkouška osudová. 

Ještěrů boj hrůzu nahání. 

V druhohorách i prvohorách 

chlapci plní své poslání. 

 

Moře silurské - konečně, 

cesty cíl poznáme, 

trilobit živý - skutečně. 

Děkuji, pane Zemane!  



Mamutí sen 

Samuel Hartman, 2. místo 

 

Včera v noci, měl jsem sen, 

že jsem se stal mamutem, 

ze sna se stala noční můra, 

lovili mě oštěpem. 

 

Chtějí ze mě pečínku 

u velkého ohýnku, 

budou zpívat, budou hrát, 

budou na mně hodovat. 

 

A tak běžím ze všech sil, 

už mám jenom vteřiku, 

děkuji ti budíku, 

že jsi mě zachránil.  



Malý dinosaurus 

Nikolas Bernát 

 

Jednoho dne zrána, 

se stalo velké drama. 

Na svět přišel malý dinosaurus. 

Dinosaurus se měl k světu, 

jako pole plných květů. 

Plno kamarádů měl, 

a přitom nesmutněl. 

Dinosaurus skotačil 

a přitom se nemračil. 

Plný života byl 

a ani chvilku se nenudil. 

Prozkoumával celý svět, 

vyhlazený už je teď.  



V pravěku 

Kamila Dvořáčková 

 

Kdybyste se strojem času přemístili do pravěku, 

mamuti by Vás učili, jak přežít v tom dávném věku. 

 

Nesmíme však zapomínat na pralidi – naše předky, 

mamuty by si lovili, dělali z nich omeletky. 

 

Možná, že by také chtěli naše teplé oblečení, 

protože v ledové době zahřát se moc lehké není.  



Cesta do pravěku 

Eliška Fleková 

 

V dávných dobách pravěku 

Velké zvíře čeká tu 

Čím větší, tím hladovější 

Loví však jen ty menší 

Moře širé všude zuří 

Obývají ho rybí obři 

Ten, kdo je moc zvědavý 

Bude brzo sežraný 

Sopka kýchá do kraje 

Láva brzo roztaje 

T-Rex běhá všude kolem 

Utíkejte honem, honem 

Přesto všude klid a krása 

Dinosaurus stromy spásá 

Kámen z nebe svržený 

Dny pravěku jsou sečteny  



Dinosauří rozcvička 

Adam Franchi 

 

V pravěku se dobře žilo, 

tehdy totiž nesněžilo. 

O to ale neběží, 

hlavní jsou tu ještěři. 

 

Ještěrů zde byly stovky, 

závodili o úlovky. 

Maso, trávu, přesličky, 

nebo ptáky s vajíčky. 

 

Velcí, malí, všichni spolu, 

chodívali k řece dolů. 

Ryby chytat nechtěl žádný, 

kosti v krku měl by záhy. 

 

Tak si aspoň zaplavali, 

aby měli větší svaly. 

Pravidelná rozcvička 

probere i rexíčka. 



V pravěku je zima a mrazivo 

Nikol Gajdošová 

 

Jednou při výletu do muzea 

zmizela nám třída celá. 

Octli jsme se v pravěku, 

tam je ale zima člověku. 

 

Třicet dva žáků s učitelkou Suchou, 

vedle nich zlostně mamuti dupou. 

Náhle vyskočilo něco ze křoví, 

to neandrtálci mamuty loví. 

 

Do toho je nám fakt zima, 

ale protože jsme třída Prima, 

víme si vždy rady 

a neumrznem tady. 

 

Jeskyni si blízko vyhledáme, 

ohýnek tam vykřesáme, 

malby na zdech vytesáme, 

radost z toho velkou máme. 

 

V tom řev strašný uslyšíme, 

komu patří dobře víme. 

Je to tygr šavlozubý, 

snad nás všechny nezahubí. 

 

Učitelka hned vyskočí, 

hořícím polenem zatočí. 

Všichni začnem hlučně řvát, 

to přece tygr nemá rád. 

 

Najednou co to nevidíme, 

v muzeu už zase stojíme, 

na obraz šavlozubého tygra hledíme. 

Jestlipak se do pravěku ještě vrátíme... 

  



Za mamutem do pravěku 

Jana Hájková 

 

Co si tak vzít, 

když jedeš do pravěku? 

Určitě nezapomeň 

na hřejivou deku. 

 

Kdyby sis zapomněl 

vzít s sebou jídlo, 

umět mamuty lovit 

by se ti hodilo. 

 

Jenže… Mamutů je málo 

a jsou ohrožení. 

Tak doufám, že lovit je 

po chuti ti není. 

 

A jestli není, 

tak je to skvělé! 

Můžu ti věřit. 

Srdce máš vřelé. 

  



Pravěk 

Adam Hülle 

 

Pravěk – to byl věk, 

kdy se běhalo po lesích 

a hrávaly se hry na polích. 

V pravěku žili velcí lovci, 

lovili ryby i v noci. 

Pušky tehdy neměli, 

lov jim nešel lehce, 

mamuty a jeleny zabíjeli těžce. 

 

Když mamuta zabili, 

bylo velké slávy, 

dobře všichni věděli, 

že neumřou hlady. 

Rozporcovat mamuta 

nebylo však lehké, 

všichni totiž věděli, 

že má kosti těžké. 

 

Ráno měli mamuta na snídani, 

ale museli si maso šetřit, 

aby jim zbylo i na večeři. 

Pod mamutí kůží dobře se jim spalo 

a s plnými bříšky krásně usínalo. 

O to bylo horší ranní probuzení, 

když po mamutovi kromě kostí 

v jeskyni už nic není. 

  



Pravegetarián Elbert 

Matyáš Jakubec 

 

Elbert bezva kamarád 

zvířata měl hrozně rád 

 

Všichni se jen masem cpali 

Elbert měl své jahody 

 

Všichni se ho vyptávali 

proč jíš hloupé jahody? 

 

Elbert vždycky odpovídal 

mám prostě rád mamuty 

 

Na čelo si ťukali 

Elberta moc neznali 

 

Kdyby jako Elbert byli 

mamuti by ještě žili  



Pravěku, boj se! 

Bruno Klimeš 

 

Co kdybych měl časostroj? 

Pravěku, už se mě boj! 

Ochočil bych medvědy 

a věděl, co pravěcí lidé nevědí. 

S tlupou běhal bych za zvěří. 

Že jsem vše chytil? 

To mi nikdo nevěří. 

 

S mamuty bych se kamarádil 

a po lese s nimi řádil. 

Na schovku bychom si hráli. 

Pokaždé bych vyhrával, 

ale oni se jen smáli. 

Mají to těžké mamuti, 

obzvláště, když jsou při chuti. 

Za palmu se neschovají, 

těžký život prostě mají. 

 

Po večerech u ohýnku, 

starší muži kouřili by dýmku. 

Kreslil bych na stěny uhlíky, 

pro holky i nezbedné klučíky. 

Snídaně? Výšlap na jahody. 

Prostě, pravěk do pohody. 

 

Kdybych ten časostroj měl? 

Moc, moc rád bych do pravěku šel. 

  



Záblesk fantazie aneb cesta do pravěku 

Stella Kopalová 

 

V lese byla tma, 

bouřka hřměla na nebi. 

V domě třískala okna, 

lidé se krčili v naději. 

 

Vtom se zvedl vítr 

a unášel mě pryč. 

Kabátek se mi smýkl 

a spadl mi i klíč. 

 

Náhle vítr ustál 

a já hladce dopadla. 

Když mamut kořist dostal 

pěstní klín jsem popadla. 

 

Mamuta jsem udeřila, 

krev mu tekla proudem. 

a já rychle pochopila, 

kde to vubec jsem. 

 

Utkla jse z místa činu 

na návštěvu k pralidem. 

Zaplula jsem k nim do lidu 

zrovna přišli východem. 

 

Chvíli poté zautočil 

jeden zbrklí jedinec. 

Kopím do mě mírně strčil 

byl to malí kojenec! 

 

Pak už jsem se probudila 

u krbu celá zmrzlá. 

Možná že to byla jen 

fantazie drsná. 

  



Výlet do pravěku 

Jan Kovář 

 

Letadlem jsem se vznesl z novověku 

a přiletěl jsem až do pravěku. 

Mlčky jsem ani nedutal, 

lovili tam mamuta. 

 

Když ho potom chytili, 

oči jim radostí zářily. 

Není to žádná legrace, 

chytit mamuta dá dost práce 

 

Raději už se vrátím do školy 

a s radostí budu dělat úkoly.  



Jiskra 

Eliška Kraftová 

 

Jiskřička jak malá tečka,    Na zdi jeskyně malby se zjevují, 

skoro jako v zimě vločka.    jak lidé venku loví, opěvují. 

        

Studený vítr silně vane,     Dřeva v jeskyni ubývá, 

plamínek ohně tiše plane.    plamen tiše skomírá. 

 

V jeskyni tancují stíny,    Těžká doba nastane, 

venku jezdí posel zimy.    pokud plamen uhasne. 

 

Člověk u ohně se hřeje,    Venku se šelmy shlukují, 

vzácný pocit teplo je.     na chvíli temna čekají. 

 

Celý rok sníh padá,     Bouře se náhle přihnala, 

život v půdě uvadá.     zrůdy na ústup zahnala. 

 

Mamuti venku jdou,     Venku se hrom rozezněl, 

zemí kroky jejich třesou .   když blesk na zem sjel. 

 

Kočka s tesáky, co lámou skály,   Strom vzplanul žárem, 

jak my jenom tehdy žili.    teplo vrátilo se na zem. 

 

Dlouhá je hodina noci,    Lidé rychle ohně se chopili, 

když na pólu vyjí vlci.     zpět do jeskyně si jej ukryli. 

 

Voda klidně korytem si teče,     Jiskřička jak malá tečka, 

k ledovému jezeru se vleče.    skoro jako v zimě vločka. 

  



Pravěk 

Julie Kratochvílová 

 

V pravěku to bylo príma, 

měli velmi chladné klima. 

 

A když je přepadla rýma, 

nebo jim byla moc zima. 

 

Mamuta si ulovili, 

šaty z něho udělali. 

 

A ze všech jeho zbylích kostí, 

klacků, klád, prken a roští. 

 

Příbytky si postavili, 

další pasti nachystali. 

 

Taky jim dalo velkou práci, 

vymyslet civilizaci. 

 

A tak to šlo zas a znova, 

až byla řeč vymyšlena. 

 

Za mnoho let se rozvinula, 

a nová éra započala.  



Pravěk 

Rozárie Kubíková 

 

Všichni aspoň trochu známe pravěk z učebnic, 

ale to vás nikdy nelákalo, dozvědět se o něm víc? 

Třeba jestli trilobiti jsou teď spokojení, 

že se jejich tělíčka obtiskla do kamení. 

 

A co teprve dinosauři, díky nim jsme do pohádek vymysleli draky. 

Velké, malé, zlobivé, ty nejhodnější taky. 

Nebo takoví mamuti namalovaní v jeskyni, 

pravděpodobně v koupelně a možná v kuchyni. 

 

Mohou být pyšní na malíře, 

co načrtli je mrtvé v díře. 

Potom jsme příšli my, lidé, 

kteří převyšují všechno živé. 

 

Byli jsme chytří a taky stateční, 

lovci jsme byli výjimeční. 

Tak snad se naši předkové za nás stydět nemusí, 

že pěkně v teple a pohodlí žijeme si. 

 

Teď už je ale jiná doba, máme jiné zvyky 

a všem pravěkým živočichům můžeme říct jen díky! 

  



Pravěk 

Kateřina Lufferová 

 

Nechtěl bych žít v pravěku, 

neměl bych ani na deku. 

Lidé tam běhali nahatí, 

prostě jen tak, bez gatí. 

 

Pravěké děti ty se měly, 

venku stále dováděly. 

Když však přišel čas spaní, 

tak je jejich milá paní, zavolala ke spaní. 

  



Pračlověk a člověk dnešní doby 

Juliana Matulová 

 

Byl to pradávný věk, 

to znamená, že to bylo dávno, 

kdy na zemi žil pračlověk 

a nebylo jich málo. 

 

Člověk vzpřímený 

a člověk zručný, 

v učebnici k tomu máme zápis 

a není stručný. 

 

Nejprve použil kámen, 

ale když proti zubrovi, 

i kdyby se schoval do křoví, 

byl s ním ámen. 

 

 

Pak zkusil třeba kovy, 

naučil se sbírat plody, 

vařit i lovit. 

Dokonce i využívat vody. 

 

Tak a teď jsme tady, 

oči na displeji, 

v peřinách zabořené brady, 

jídlo smažené na oleji. 

 

Člověk už není, jaký byl, 

odpad vytvořil 

a tím nádheru přírody 

postupně zabil. 

 

Ale všechno se dá ještě změnit, 

to je přece jasné, 

abychom za deset let nemuseli vzpomínat, 

na to co je teď tak krásné. 

  



Dva mamuti 

Eliška Poláchová 

 

Tento příběh bude o Terce, 

která viděla pořad o pravěku v telce. 

Tak se jí to líbilo 

a zachtělo se jí vidět mamuta živího. 

 

Rozhodla se tedy, 

že by s ní mohl jet i Edy. 

A začali plánovat, 

jak budou pravěku kralovat. 

 

Když portál do pravěku hledali, 

dva mamuti se před nimi hádali. 

Jeden říkal druhému, 

že musejí zpět k jejich malému. 

 

Edy s Terkou se dohodli, 

že by jim domů pomohli. 

A tak se rozhlíželi, 

odkud sem pravěcí tvorové nahlíželi. 

 

Najednou uviděli podivný strom, 

do Terky s Edym jakoby udeřil hrom. 

Napadl je skvělý plán, 

že by to mohl být portál sám. 

 

Řekli ahoj mamuti, 

běžte pravěku kralovati. 

Mamuti portálem proskočily, 

a v pravěku se rázem objevili. 

 

Terce už se do pravěku nechce, 

stačí jí vidět ho v telce. 

Mamuta už potkala živího, 

a docela se jí to líbilo. 

  



Pravěká škola 

Natálie Smolová 

 

Všichni žáci v pravěku 

bez ohledu na věk, 

v praškole se učili 

jak mamuty by lovili. 

 

V pralese chodili nahatí, 

prostě jen tak, bez gatí. 

Holky dávaly si do vlasů kosti, 

kluci legrace užili si dosti. 

 

V pravěku nebyly mobily, 

v pravěku nebyly vlaky, 

ještěři po zemi chodili 

a plavali v moři taky. 

 

Sopky si soptily, 

život šel dál, 

kdo by se tehdy 

v pralese bál. 

 

Všichni žáci v pravěku 

nebrouzdali na netu, 

měli plno zábavy 

a starosti házeli za hlavy.  



Ve snu do pravěku 

Jana Suchá 

 

I 

Snažím se usnout uprostřed noci, 

a venku vyjí dva velcí vlci. 

Vlků se bojím, ale nechci se bát, 

a už chci konečně lehnout a spát. 

Chci si už o něčem pěkném zdát. 

 

Chci si zdát o velkých zvířatech,  

chci si zdát třeba o mamutech. 

O mamutech se srstí hnědou, 

o sněhu s barvou bílou. 

chci snít o pravěku. 

 

II 

Náhle ocitnu se kdesi, 

jsou tu zasněžené lesy. 

Všude ticho, žádná auta, 

ani kvítek nikde máta. 

Myslím, že jsem v pravěku. 

 

Jdu tedy tím těžkým sněhem, 

někdy spadnu, jindy se zastavím. 

Nevidím tu žádnou cestu, 

a v dáli ještě pořád nic. 

Kdo mi poví, kam mám jít? 

 

Je tu zima, mrznou mi nohy, 

nikde nevidím tu domy. 

Nevidím tu domy, ani pěkné vily, 

náhle tu proletí dva ostré šípy! 

Strnu, náhle zastavím. 

 

Pomalu otáčím se k nim, 

jsou to lidé? Co já vím. 

Spočítám je. Je jich pět. 

Kudy vede cesta zpět? 

 

Přistoupím k nim, chci se ptát, 

oni se chtějí jen prát, 

Nevím tedy, co dělat, 

začínám se trochu bát. 

Začínám se jich obávat. 

 

Jsou však silní přeprali mě, 

odvádí mě do jeskyně. 

Tam je jich více, tam je jich mnoho. 

Jak mohou asi žíti dlouho? 

Jak vůbec přežívají? 

 

Však, věřte lidi, že mám smůlu, 

chtějí mě opéct na kůlu. 

Ach, ty stvůry nelidské, 

vypadá to se mnou zle! 

 

III 

Probudím se ještě v noci, 

venku vyjí pořád vlci. 

Však už se jich nebojím, 

protože teď dobře vím, 

že to byl jen sen 

  



Cesta do pravěku 

Kristýna Suchyňová 

 

Vynaleznu stroj času, 

uvidím pravěký svět, 

ale před tím poletím, 

tam, pak zase zpět… 

 

Cesta byla úžasná, 

teď vlastním svůj pazourek. 

Do skály jsem naboural, 

vyviklal se mi zoubek. 

 

Bili tam i mamuti, 

nebyli moc milí. 

Byli trošku divocí, 

nebo se jen mýlím? 

 

Konec konců jsem živ a zdráv, 

už nepůjdu pralidem po stopách. 

Budu si o nich radši číst, 

od Eduarda Štorcha každý list. 

 

Stroj času už jsem rozbil, 

nechal jsem tam jednu součástku. 

Kdo ví, snad se tam vrátím, 

a půjdu od začátku. 

  



Cesta do pravěku 

Hana Škrabalová 

 

Na mé cestě do pravěku 

chtěla bych zůstat na věky věků, 

užívat si přírody, 

skákat přitom do vody, 

prozkoumávat různá místa, 

být na cestě optimista, 

dinosaury poznávat, 

nic nebudu postrádat, 

naučím se nové věci, 

jak zatopit bez pomoci, 

udělám tam velkou kličku, 

doma budu za chviličku. 

  



Cesta do pravěku 

Nela Tomášková 

 

Do pravěku cesta dlouhá 

vede nás tam po poznání touha, 

chceme vědět, jak se žilo, 

co se jedlo, co se pilo. 

 

Mamuti a trilobiti, 

jak jen mohli takhle žíti. 

Bez mobilu, elektřiny, 

shánět jídlo – tolik dřiny! 

 

U jeskyně oheň hoří, 

pračlověk si misku tvoří, 

v ruce pěstní klín 

a ve tváři žádný splín. 

 

Tohle byla doba skvělá, 

spousty výhod tehdy měla. 

Čistá voda, čistý vzduch, 

žádný pouliční ruch. 

 

A teď už honem zpátky 

pravěkými vrátky. 

Dneska už se máme líp, 

Bohu za to dík!  



Pravěk 

Eliška Valendová 

 

Byla doba kamenná, 

co to pro nás znamená? 

Táta s bráchou venku v lese, 

máma zatím něco nese. 

 

Oheň praská v jeskyni, 

všude kolem jsou stíny. 

Krásné fresky vidíme, 

ty my dělat umíme! 

 

Táta přišel s mamutem, 

to se ale nažerem! 

Celá naše osada 

velkou slavnost pořádá! 

 

Všichni šťastni jsou, 

že hlady neumřou! 

Já se taky raduji, 

že se doma stravuji. 

  



Pravěká doba 

František Well 

 

Když pračlověk skáče okolo ohně 

nacházíme se v pravěké době 

 

mamut už leží na zemi 

zabili jsme ho kameny 

 

bude dobrá pečínka 

upečeme si mamutí stehýnka 

 

povykování u ohně se ozývá 

dnes bude velká hostina 

 

všichni jsme se dobře nadlábli 

byli jsme už velmi vyzáblí 

 

takhle to šlo pořád dál 

život stále pokračoval 

 

jak nám doba pokročila 

na louce stojí dřevěná vila 

 

 

 

kameny na sebe poskládáme 

pevnější dům si uděláme 

 

už nám stojí vesnice 

a u ní roste pšenice 

 

z ní si chleba upečeme 

hlady jistě nezahyneme 

 

je tam taky zbrojnice 

u té naší vesnice 

 

zbraní tam dáme hromadu 

pro naši silnou armádu 

 

jinou vesnici dobijeme 

pak se slavnostně opijeme 

 

v zemi vládnou kruté boje 

mrtvých jsou už celé voje 

 

tím nám končí čas pravěku 

a začíná doba novověku. 

  



Kdyby byl stroj času 

Magdaléna Zemánková 

 

Jednou si vesele listuju v knize. 

A najednou! BUM! Příběh o Tereze. 

Ta prý vynalezla stroj času, 

no, a jelikož jí nešel děják, 

rozhodla se, že vycestuje do pravěku. 

To víte, ať nedostane pětku. 

A tak si radostně letí časem, 

když v tom spadne a ptá se:,,Kde jsem?" 

Tu vidí mamuty, tu zase sníh 

a zmateně přemítá, jestli nevypila líh. 

A jak se tak rozhlíží, 

vidí hlouček lidí. 

,,Ale co to mají na sobě? 

To je mi cizí." 

Začne cosi čmárat do svého notýsku 

,,Když to ukážu učitelce, určitě dostanu jedničku." 

Ale vtom k ní přiběhne jeden z těch lidí, 

notýsek jí sebere a zase zmizí. 

To už je dávno, 

teď je Terka ve Francii. 

S rodiči pěkně na výletě, 

aby nabrala síly. 

A jak si tak prohlíží nástěnné malby, 

vidí, že to jsou její tahy. 

,,No počkej! Až do pravěku poletím příště, 

to nebudu čekat a notýsek Ti seberu, 

aby jsi už nemohl malovat na stěnu." 

Povídá tiše. 

  



Kniha času 

Kateřina Zouharová 

 

Jednou takhle pozdě večer, 

když jsem opět do knih brečel, 

našel jsem mi neznámou, 

v mé polici schovanou. 

 

Knihu hezkou, ale zvláštní, 

stálo tam: ,,Odpověď máš v ní". 

Zvědavost mi nedala, 

když se mi do rukou dostala. 

 

V té knize se skrývaly, 

hodiny, co tikaly. 

A tak jsem se objevil, 

tam, kde jsem nikdy nebyl. 

 

Když jsem postál jenom chvíli, 

pralidi hned u mne byli. 

A jak jsem se ohlédl, 

mamuta jsem zahlédl. 

 

Snažil jsem se domluvit, 

někdo rozumný tu musí být. 

Pračlověk jen stojící, 

hned mne přetáh palicí. 

 

A jak jsem se probudil, 

zase jsem už doma byl. 

Tu knihu jsem nenašel 

jaké štěstí já to měl. 

 

  



Cesta do pravěku 

Lucie Zouharová 

 

Haló lidi pojďte sem, 

navštívíme pravěkou zem, 

nakoukneme do jeskyně, 

jakpak se tam jí a žije? 

 

Kámen, oštěp, pazourek, 

je tu něco na zoubek? 

Kost mamutí, či bizoní, 

kdopak nám to dnes tak poví? 

 

Ohněm vládl tamní lovec, 

vždyť to byl chytrý neandrtálec. 

Nebyl jen tak bez duše, 

o tom ví jistě i Věstonická Venuše. 

 

Skřeky, zvuky, domluvil se, 

to je však nemožné v dnešním čase. 

Obdiv mám k tomu člověku, 

A teď zase zpátky z pravěku. 

  



Próza žáků 2. stupně ZŠ 
 

Cesta do pravěku 

Tomáš Jašek, 1. místo 

 

 Nad vysokými pahorky pokrytými sněhem vycházelo načervenalé ranní slunce. Jeho 

paprsky se odrážely od velikého zamrzlého jezera, které se táhlo od konce hor až po rozlehlý 

smrkový les plný divoké zvěře. V tomto místě vyčníval nad jezerem malý skalní převis. Ten 

umožňoval jediný dostupný výhled na celé jezero. Pravidelně ho využívali neandrtálci žijící na 

mýtině. 

 A právě i teď tu někdo byl. Na převisu se krčil statný muž a vyhlížel zvěř, která občas 

vycházela z lesa pod ním. Vedle sebe měl připravený dřevěný oštěp s kamenným hrotem. 

Přes sebe měl přehozený pár čištěných kůží, jež ho aspoň trochu zahřívaly. Trpělivě čekal a 

pozoroval východ slunce. Čas ubíhal, a když se blížilo poledne a vypadalo to, že dnes žádná 

zvěř nepřijde, na kraji zamrzlého jezera se objevilo malé stádo zvířat podobné dnešním 

sobům. V čele šel statný samec s majestátními parohy. Byl celý bílý a působil velmi 

odhodlaně. Lovec ještě počkal, než stádo zajde dál na led. Chvíli se na ně díval a vybíral si 

svoji kořist. Pak pozvedl oštěp a ukázal jím směrem k jezeru. Tím dal pokyn dvěma dalším 

lovcům, kteří byli schovaní v keřích za ním a sledovali ho. Opatrně své útočiště opustili. 

Pozoruhodnými skřeky si ujednali svoji taktiku a pak se začali plížit k jezeru. Plánovali totiž 

využít houští rostoucího u břehu, schovat se tam a čekat na vhodný okamžik. 

 Teď už byl každý na své pozici a čekalo se, až se stádo přiblíží jen na pár metrů od 

nich. Lepší podmínky si snad lovci ani nemohli přát. Nastal čas k útoku. Stejný lovec, jenž 

předtím číhal na převisu, zhluboka zařval. Všichni za ním na to reagovali stejným řevem a s 

tím vyrazili kupředu. Ve stádu vypukl zmatek. Muži hnaní živelnou potřebou lovu se k němu 

každou sekundou přibližovali. Rozhodli se pro bílého soba. Mezitím, co ostatní kusy prchaly, 

sob se rozhodl bojovat a ochránit zbytek svého stáda. Byl to velmi odvážný čin, a proto si 

zasloužil velký respekt. Jakmile to lovci uviděli, zastavili se, poněvadž přijít blíž k takovému 

samci bez rozmyšlení by byla jasná sebevražda. A proto bylo třeba myslet. Nakonec padlo 

rozhodnutí obklíčit soba. Typická taktika lovců. Samec se jim ale nehodlal podvolit jen tak. 

Prudce ve sněhu zahrabal kopyty a vyrazil k jednomu z lovců. Ten samým údivem nestačil 

reagovat. Jelenovo paroží plnou silou narazilo do jeho hrudi. Lovce to odhodilo na metr od 

bílého samce. Dalo se očekávat, že ho už nikdo nevzkřísí. Toho využil další odhodlanec, který 

si chtěl vydobýt postavení u svého kmenu. Sob to však očekával. Hodil prudce hlavou 

směrem k lovci a srazil ho také na zem. Když se sob chystal ukončit trápení už tak 

rozlámaného lovce, vzduchem zasvištěl oštěp a zabodl se samci do dlouhého chlupatého 

krku. Sob už ze sebe nevydal ani hlásku, svalil se na led, až to zapraskalo, a bylo po boji. 

 Muk, tak se jmenoval lovec, jenž si takto vydobyl slávu. Jeho rodina byla zajištěna a 

mohla přežít zimu. Vydal se tedy společně s lovcem domů a za sebou táhli zabitého soba. Ve 

vesnici byli přivítáni s jásotem. Tato radost však trvala pouze do té doby, než zjistili, že jeden 



muž při lovu zemřel. Truchlili dlouhé hodiny. Nakonec si ale uvědomili, že se musí tomuto 

neštěstí postavit čelem a myslet na živé členy svého kmene. Ženy začaly zpracovávat soba. 

Maso upekly na ohni, z kostí vyrobily malé nožíky a jehly na šití, kůži opracovaly a upravily na 

oblečení. Paroží si ponechal Muk na důkaz své síly a nebojácnosti, kterou prokázal. Na 

mýtině příjemně praskal oheň a slunce pomalu zapadalo. Za chvíli se rozhostila úplná tma, že 

nebylo vidět ani na krok. 

 V kinosále se rozsvítila světla. 

„Tak co, Martine? Jak se ti líbil ten film?“ 

„No, nic moc. Chudák sob. A co ty na něj říkáš? 

„Podle mě super! Připadala jsem si, jako bych u toho byla. Ale teď už pojďme. Je pozdě a 

zítra to probereme víc…“ 

  



Cesta do pravěku 

Nikola Burgerová, 2. místo 

 

Ahoj, mé jméno je Lili a včera jsem oslavila dvacáté narozeniny. Dostala jsem jako vždy ten 

nejnovější iphone a taky letenky do Los Angeles. Celý život jsem se tam chtěla podívat a stát 

se slavnou. Odlétám už zítra, proto dneska musím zajít do obchodu a nakoupit si spoustu 

oblečení. Od táty jsem na nákup dostala malý příspěvek. Konkrétně dvacet tisíc korun. 

Konečně jsem se dostala do letadla. Při odbavování jsem si musela vystát příšernou frontu, 

stála jsem tam celou čtvrthodinu. Potom jsem si ještě musela připlatit za nadměrnou váhu 

mého zavazadla. Nechápu, kdo určoval ty limity. Je nemožný, aby mi na týden stačilo 

patnáctikilový zavazadlo. No nic, u stevarda jsem si objednala kávu. Tak doufám, že mu to 

nebude trvat dlouho. Jsem totiž dost unavená.  

No, tak tu kávu asi nedostanu, pilot právě oznámil, že jsme něčím proletěli, a tak se máme 

připoutat. V tom okamžiku jsem si uvědomila, že padáme. Nedokázala jsem si zachovat 

klidnou hlavu a začala jsem na celé letadlo křičet: „My padáme! Všichni tady zemřeme! Já 

ještě nechci zemřít!“ 

A potom jsem se rozbrečela. Absolutně jsem nevnímala okolí. Za pár minut jsem ucítila 

náraz. 

Když jsem se probudila, stála nade mnou nějaká cizí žena a zjišťovala, jestli jsem živá. 

Nakonec pád letadla přežili spolu se mnou ještě tři lidé. Jak jsem pochopila, ta žena, co mě 

vytáhla z letadla, se jmenuje Anna. A ti zbylí dva jsou manželé, příjmení nevím, ale jmenují se 

Adam a Eliška. Ale to nebylo podstatný.  

Podstatný bylo to, že tam, kde jsme se ocitli, nebyl signál, wifi, a dokonce ani data. Adam měl 

ale jiný problém, našel brouka a všichni se k němu sběhli. Když jsem se přidala i já, okamžitě 

jsem mu řekla: „Hele, právě spadlo letadlo a my jsme uvízli uprostřed ničeho. Není tady 

pravděpodobně ani čistá voda, opravdu mě nezajímá žádný brouk.“ 

Na to mi ale odpověděl: „Ale měl by tě zajímat. Tento druh se na Zemi vyskytoval pouze 

v pravěku.“ 

To už mi ruply nervy: „Super, našel jste vyhynulý druh brouka, ale já na rozdíl od vás nejsem 

na žádné expedici, takže se vydám na támhle ten kopec a zavolám nám pomoc, protože jak 

jste si jistě již všiml, není tu signál.“ 

„Ten kopec by vám nepomohl. A kdybyste mě nechala domluvit, také byste to věděla. Je 

totiž nemožné, aby se tento brouk v roce 2020 vyskytoval na Zemi. Jediné rozumné 

vysvětlení je, že to, čím jsme proletěli, byl časoprostor. Četl jsem o něm v jedné studii. Takže 

jsme uvízli v pravěku. A jak je známo, v pravěku signál nenajdete nikde.“  

Zůstala jsem na něj zírat s otevřenou pusou. Nakonec to ticho prolomila jeho žena. Řekla, že 

bychom se měli vydat do lesa a najít někde vodu.  

Měli jsme štěstí. V horách jsme našli jeden malý potůček, a jelikož Anna prošla kurzem přežití 

a Eliška s sebou nosila vždy dvě litrové lahve, měli jsme do čeho vodu dát a věděli jsme, jak ji 

převařit. Tedy Anna to věděla a nám nezbylo nic jiného než jí důvěřovat.  

Poté Anna prohlásila: „Ok, takže máme vodu, první bod na seznamu.“ 



„Takže toho bude víc? Já myslela, že když máme vodu, jsme takříkajíc za vodou. Já dneska 

totiž už nikam nejdu. Už teď jsem si zašpinila svoje oblečení a o mých botách ani nemluvě. 

Navíc jsem unavená.“ 

„Ano, máme vodu, takže jsme v pohodě asi tak do večera. Potom ti začne být zima. Tím se 

dostáváme k druhému bodu na seznamu, tudíž k ohni. A třetí bod je taky důležitý…“ 

„Hele,“ skočila jsem Anně do řeči, „s ohněm možná souhlasím, nerada usínám potmě. Ale 

jako třetí bod navrhuji čisté oblečení.“ 

„Jasně, když cestou narazíme na nějaký obchod, můžeš si tam skočit.“ 

Vtom se do rozhovoru přidal i Adam: „Pochybuji, že tady na nějaký narazíš. Jo, a ještě jedna 

věc, bárbíno, jestli si chceš stěžovat, tak s námi nechoď a běž si, kam chceš, ale mi ostatní na 

rozdíl od tebe chceme přežít.“ 

„Anno, mám takový pocit, že ta třetí věc na seznamu je jídlo.“ 

„Jasně,“ odvětila Anna a pustila se do dalšího výkladu. 

„Mám na vás malou otázku, povedlo se někomu z vás do letadla propašovat sirky?“ 

Všichni včetně mě jsme řekli, že ne, ale Anna to nevzdávala. 

„A co zapalovač?“ 

„Ne.“ 

„Ani plamenomet?“ 

„Ne!“ 

„Ok, takže to holt bude trvat delší dobu. Máme štěstí, že nám nádherně svítí slunce. Adame, 

můžu si od vás půjčit brýle?“ 

„Jasně.“ 

„Eliško, zašla byste prosím do lesa pro trochu suchého jehličí, slámy, listí a tak podobně?“ 

„S radostí,“ řekla Eliška, ještě než se rozběhla do lesa. 

„Lili,“ pokračovala Anna, „mohla bys být aspoň trochu užitečná a zajít pro klacíky od 

nejmenších po obrovské klacky? Na podpal. Čím víc toho doneseš, tím líp. Alespoň nám oheň 

vydrží do rána.“ 

„A co budeš dělat ty? Opalovat se?“ 

„Jasně, že ne. Než přinesete materiál, převaříme tady s panem Adamem vodu. A až se 

vrátíte, rozděláme ten oheň a společně skočíme pro něco k jídlu.“ 

A tak jsem šla pro dříví. Našla jsem ho opravdu hodně, vracela jsem se asi pětkrát. Ke konci 

mi pomáhali i ostatní. Jakmile bylo vše nanošené, Anna se pustila do rozdělávání ohně. A šlo 

jí to. Za chvilku bylo hotovo a vydali jsme se pro něco k jídlu. 

Já a Anna jsme šly sbírat nějaké bobule, listy a kdovíco ještě. A Adam s Eliškou šli na lov. 

Z ulomených kusů letadla si vyrobili zbraně a díky Adamovi i nějaké důmyslné pasti. Schoval 

je ale tak dobře, že jsem se bála, abych do nějaké z nich nestoupla. A jestli si myslíte, že 

šmátrat klackem kolem sebe je až moc přehnané, tak není. Jsem radši opatrná a myslím, že 

by nebylo příjemný spadnout do díry, viset pověšená za nohu, nebo ji mít dokonce někde 

skřípnutou. 



Já se tomu naštěstí vyvarovala, ale něco podobného zajíci ne. A tak máme vodu, jídlo i oheň. 

Sedli jsme si proto okolo ohně jako nějací trampové a začali jsme si vykládat a přitom se 

dívali na toho divného zajíce, jak se točí nad ohněm. 

Po jídle jsme si začali zpívat. Každému bylo opravdu fuk, že zpívá falešně. Ta atmosféra mě 

pohltila a já si uvědomila jednu důležitou věc. I když má člověk peníze, drahé oblečení, 

nejnovější mobil a já nevím co ještě, nejdůležitější je být v teple, mít co jíst a pít. A co je 

nejdůležitější, lidi, se kterýma se můžete zasmát a kteří vás přijmou takové, jací jste. 

V tom okamžiku mi někdo zaklepal na rameno. Byl to stevard: „Slečno, promiňte, že vás 

budím, ale objednala jste si kávu.“ 

S vykulenýma očima jsem si od něj vzala kávu a zaplatila ji. Zbytek letu jsem uvažovala nad 

svým snem. A myslím, že právě tehdy jsem přehodnotila svůj život. A když jsem vystupovala 

z letadla, viděla jsem Adama s Eliškou, jak se drží za ruce a oči jim září štěstím. Dokonce jsem 

zahlédla i Annu, jak se nahlas směje nějakému vtipu. Člověk by do ní neřekl, že dokáže 

zachránit životy ostatních lidí. A ještě jedna věc. Z tohoto letadla nevystupovala ta stará Lili, 

co si neváží lidí a zná jen luxus. Z tohoto letadla vystupovala osoba, která se nedívá na to, co 

mají lidi na sobě, ale na to, co mají uvnitř. 

  



Archeopteryx 

Anežka Jirušová, 2. místo 

 

Byl jednou jeden malý kluk Toník. A ten měl strašně moc rád dinosaury. Znal snad 

každého dosud objeveného dinosaura, dokonce i takové ty ptakoještěry, plazy… Ale ze všeho 

nejvíce se mu líbil Archeopteryx, nanejvýš 50 cm velký ptakoještěr, předchůdce našich ptáků. 

A teď to nejlepší: byl býložravý, samozřejmě nějaké to maso snědl, ale jen v podobě hmyzu. 

Toník měl Archeopteryxe rád snad proto, že to byl malý, létavý, býložravý „ptáček“, 

snad proto, že Toník chtěl, až bude velký, být pilotem, možná taky, že Toník nikdy moc maso 

nemusel. To už se nikdo nedozví. 

Každopádně Toníka se jednou ptala ve škole paní učitelka: „Toníku, co je tvůj sen?“ a 

Toník na to: „Asi bych chtěl vyzkoušet, jaké to je být Archeopteryxem.“ 

 

„Kde to jsem!?!? Co…co se to se mnou stalo!?!?“ snažil se křičet Toník, ale místo toho 

se z něj vydral jen jakýsi skřek. Podíval se na svoje ruce, ale místo nich měl křídla. Snažil se 

vzpomenout si, co dělal posledně… Naposledy šel spát… A ještě před tím pomáhal mamince 

s utíráním nádobí… A ještě před tím dělal úkoly do školy… 

Z jeho přemýšlení ho vyrušil strašlivý skřek. Podíval se nad sebe a spatřil obrovského 

T-Rexe. Nevěděl, co má dělat. Snažil se utíkat, ale jeho malinké nohy ho neposlouchaly. 

Roztáhl ruce, že vyšplhá na nejbližší strom, ale uvědomil si, že má vlastně křídla. Zkusil 

vzletět. Ano, opravdu letěl, sice zprvu jen jak když skáče králík, ale zlepšoval se. Nakonec 

nejstrašnějšímu a nejobávanějšímu dinosauru těch dob uletěl. 

Jak letěl, rozhlížel se a lecco si srovnal v hlavě. Pod ním tekla řeka, kterou lemovaly 

jakési starodávné stromy, o kterých se Toník ve škole neučil. Řeka vytvořila takové údolí, 

takže všude kolem byly hory a všude plno zeleně, roztodivných rostlin, stromů a také strašně 

moc dinosaurů, no nádhera! Toník zjistil, že právě svítá. A uvědomil si, že ho začínají bolet 

křídla a kručet v břiše.  

Sletěl dolů, načež si řekl (v duchu), že si dá něco k snědku. Ale co? Podíval se na sebe 

detailněji a zjistil, že je Archeopteryxí mláďátko! ‘Dobrá, takže nějaký hmyz. Hmyz bývá 

většinou u řeky.‘ Rozletěl se k řece. Tam létalo hodně vážek. Toník zjistil, že vážky chutnají asi 

jako karamelové lízátko, ale nelepí. Slupl jich ještě pár a pak si dal trochu kapradí na 

dochucení.  

Jelikož byl mládě, tak dostal chuť si hrát. Nastal problémek, kde a s kým si má hrát? 

Rozhlédl se kolem a zjistil, že většina dinosaurů je tu s maminkami, a že on vypadá tak nějak 

divně bez mámy. Začalo mu být trochu smutno: ‘Co když tady budu na vždycky? Co se se 

mnou stane? Co budu dělat? Normálně bych se někoho asi zeptal, ale tady? Jak to tady 

chodí? Dokážu se vůbec s nimi nějak domluvit?‘ Bylo mu z toho na nic. Řekl si, že to nechá na 

později, že to tu prozkoumá a bude se snažit domluvit s ostatními Archeoteryxi. 

 Podíval se a zjistil, že se nad ním sklání Archeopteryxí máma. Lekl se a málem spadl 

do vody, ale zachránilo ho mámino velké křídlo.  

„Kde ses zas schovával, ty můj mrňousku?“ ozval se odněkud přívětivý hlas.  



Toník se začal rozhlížet, zněl totiž úplně stejně jako mámin hlas. 

 „No, co?“ a štouchl Toníka do ramene mámin velký zobák. „Tak letíme domů, ne? 

Poleť!“ a máma vzletěla, ještě se ohlédla jestli její děťátko letí taky, a už letěli.  

Toník musel zase přemýšlet: ‘ten hlas té Archeopteryxí mámy zní úplně stejně jako 

hlas Toníkovi mámy.‘   

„To nechápu,“ řekl. 

„Co, drahoušku?“  

Toník řekl první slova od té doby, co se objevil v pravěku.  „Aaa… no vlastně… asi nic.“ 

Dál už letěli bez mluvení.  

Doletěli k nedaleké skále, když se mamka snesla do hnízda na strom. A tam na ně 

čekala vajíčka.  

„Mami, ale já se budu nudit.“, vyjelo znuděně z Toníka.  

„Už jsem si říkala, že se ti něco stalo. Po cestě jsi mne ani jednou nepředletěl, nic jsi 

neřekl atd., no jo, za chvíli by měl přiletět taťka s jídlem na oběd. A pak si půjdete dát lekci.“  

„Čeho?“ 

„No přece létání, lovení potravy, zdvořilého vyjednávání a… já nevím čeho ještě.“   

„Ahojky,“ říká tatínek, „stalo se něco zvláštního?“  

„No, jako skoro každý den tadyhle ‘mladý pán‘ se vydal na procházku,“ jako by to byla 

samozřejmost, povídá mamka.  

„Dobrá, tak si dáme lekcičku. Letíme!“  

Taťka vzletěl a Toník za ním. Doletěli jen na tu blízkou skálu a tam se taťka snesl a na 

Toníka křikl: „Pět koleček kolem skály.“ Toník poslechl. Jakmile to dodělal, snesl se na skálu a 

taťka povídá bez jakékoli pochvaly nebo povzbuzení: “ Jsem neznámý Archeopteryx a ty se 

potřebuješ zeptat na cestu k Velké řece.“  

„…Dobrý den,…“  

„No to si děláš legraci. Ty nic nevíš o slušném chování! Takže od záčátku, jako první: 

vydáš skřek, za druhé: zamáváš křídly na upozornění a za třetí: ptáš se! Všechno jasný?“  

„Ano.“ Toník všechno zopakoval a pak taťka povídá: “A teď letíme nachytat něco na 

zákusek na oběd.“  

„Dobrou chuť.“ říká Toník.  

„Ccc…cos to řekl?!?“ hrozí se táta.  

„Dobrou chuť.“  

„To jsem tě vážně nic nenaučil!? Před jídlem se nic neříká, ale až po jídle si pořádně 

říhneš!“  

„Aha…tak já se omlouvám.“  

Pak bylo slyšet jen troje pořádná krknutí. „No a po obědě šupky do postýlky.“ říká 

mamka.  

Než Toník usnul, slyšel ještě pochybovačné hlasy rodičů, že prý se Toník dneska 

choval nějak divně: poslechnul na poprvé, nestěžoval si, byl takový ‘vyjukaný‘… 

 



„Toníku vstávej, škola čeká. Šup, dělej! Trochu jsi zaspal, za pět minut ti jede 

autobus!“  

„Cože!!!?“  

„No makej!“ 

Toník zjistil, že se mu to jenom zdálo. Ale byl to fakt úžasný sen. 

  



Pravěk 

Lenka Dostálová 

 

Zamýšlel se někdy někdo nad tím, jaké by to bylo, kdyby to v pravěku fungovalo stejně jako 

dnes? Asi ne, jelikož kdyby ano, tak by nejspíše vznikl nový bestseller. 

Existovaly by značky oblečení? Politika?  Školství? Práce? Obchodní podniky? Zpravodajství? 

Hierarchie?  Po krátké úvaze jsem dospěla k názoru, že bych Vám to mohla nastínit. 

Pravěk a oblečení… Víme, že se nosívaly kožešiny, že? Systém by tedy teoreticky mohl 

fungovat, že když tedy jeden kmen nosíval kožešinu z králíka, mohl by být lepší nebo 

uznávanější než kmen druhý, jež vlastnil  kožešinu z mamuta. Tudíž by mohl vlastnit i větší 

autoritu a s tím i vyšší postavení v hierarchii.  Tím se vlastě dostáváme do politiky.  

Když jsme už u politiky… Ačkoli se to možná nezdá, politika by mohla mít v pravěku hodně 

důležitou roli…  Volily by se kmeny? Jak by probíhaly volby?  Jak dlouho by zvolený kmen 

vládl? Jaké by bylo státní uspořádání? Podobných otázek mne napadá mnoho… Podstatné je, 

že pojem politika byl pravěkým lidem neznámý, což je dobře.  Nýbrž kdyby byl, tak by nejspíš   

dnes už nikdo nežil, jelikož takový chaos není ani v pavilonu opic. Dle mé představy by 

politika v pravěku byla totalitní ,  státní uspořádání  jak jednotné tak složené, státní  řízení by 

bývaly monarchie s mocí absolutistickou a celá politika byla propojena s náboženstvím, zvyky 

a tradicemi. Což znamená, že například Kmen Vody vládl území u  Stromové říčky a šaman 

kmenu po své smrti předá moc nejschopnějšímu muži ze svého rodu. Jestliže zemře celý 

šamanský rod, konají se souboje o moc, v nichž vítězí nejsilnější muž.  

Než se ale dostane člověk do politiky, prochází školami… V pravěku by se asi nejspíše dívky 

učily od matek šití a podobně a chlapci zase od otců lov. Škola by možná existovala  pouze 

pro šamanský rod a něco jako vysoká škola nebo škola střední by byly maximálně života.  A 

poté je tu práce… 

 

Ta čeká každého. Ano… pravěké ženy, muži dělali práce jakožto šití, vaření, lov… I když 

zajímavá úvaha je nad pračlověkem, pracujícím jako advokátem. Ne ale doopravdy… 

Představte si, že by pralidé vykonávali lidské práce dnešní doby jakožto doktor, ekonom, 

prodavač, ukízeč, kuchař… Velmi zajímavé. Další zajímavou myšlenkou je zaměstnaný 

pračlověk v obslužném zařízení. Skládání do regálu, práce s počítačem, stavění nábytku by 

v té době asi nikdo nerozuměl. Avšak nejzajímavější myšlenkou ohledně práce v pravěku je 

politik. Sice naše politika takhle vypadá, přestože nejsme v pravěku, kvůli tomu tu ale 

nejsme. Ve výsledku by všichni pralidé v dnešních pracích nadělali vícero práce než užitku.   

Vždyť součástí práce je vlastně zpravodajství… Kdyby televize existovaly, byl  by možný i 

výskyt reklam a tím i reklamních agentur. Reklamy jsou dnes vlastně všude a v pravěku by to 

mohlo být o to zajímavější… To by byly reklamy na mamutech nebo veřejné upoutávky? 

Nejspíše by se však věci kupovali podle kvality, než-li stylu nebo trendů. Kdo by vlastně 

moderoval? Rey Koranteng a Lucie Borhyová nebo snad Bohumila Pogrsová? To se můžeme 

jen domnívat… Avšak vysílání by s největší pravděpodobností nemohlo  probíhat,  přestože 



by se někdo mohl sebevíce snažit, vysílání s pralidmi by skončilo  katastrofou( ikdyž dnešní 

vysílání nevypadají jinak). 

No… když ten text zpětně čítám, říkám si, jak je dobře, že by pravěk nevypadal podobně jako 

novověk. Je úžasné, co lidstvo dnes dokáže. Avšak každá strana má svůj rub a líc. Dnešní 

technologie dokáže mnohé(medicína), ale také dokáže rozpoutat chaos a strach(plastická 

trhavina). Pravěk bylo jednoduché období,  kde bylo cílem přežít. Avšak dnes lidé přemýšlejí 

nad smyslem života, honí se za penězi a řeší zbytečné problémy. Někdy je dobré se ale 

zastavit, vypnout, říct si,, Mám se fajn“ a uvědomit si , že v pravěku by to bylo horší… A nebo 

ne? 

  



Hledání mamutů 

Lucie Kratochvílová 

 

Kdysi dávno se v jedné vesnici na severu narodil chlapec. Pojmenovali ho Sik. Už od mala se 

velice zajímal o pravěk a o mamuty. Ti také žili v takové zimě. 

 

Jak tak chlapec rostl, přál si vidět mamuty na vlastní oči. Tolik ho ti neprobádaní tvorové 

fascinovali. Svěřil se rodičům, ale ti mu nevěnovali pozornost. ,,Nemysli na hlouposti, Siku,“ 

říkávali. ,,A pojď nám raději pomoci. Jdi na trh a prodávej vlnu z našich ovcí,“ pobídla Sika 

jeho matka. Ve vesnici bylo chladno, a proto se lidé živili prodejem vlny a kožešin. Chlapec 

vždy poslechl. I tentokrát. Naložil na vozík zboží a vydal se z kopce dolů. Sníh mu křupal pod 

nohama a jako vždycky, když šel na trh, míjel opuštěný dům. Prý kdysi patřil nějakému 

vynálezci. Rodiče chlapci kladli na srdce, aby se domu vyhýbal. Sika ale dnes zajímalo víc než 

dříve, co je uvnitř. Neodolal. Nechal vozík s vlnou na cestě, popadl kámen a hodil ho do okna. 

To se s rachotem rozbilo. Sik se rozhlédl, a když nikoho neviděl, protáhl se oknem dovnitř. 

Ocitl se ve velké čtveraté místnosti. Byla tam zima a pološero. Když si chlapec přivykl na tmu, 

rozeznal siluety nějakých strojů. V rohu pokoje stál dlouhý stůl, na němž byly položeny dráty, 

ozubená kolečka a několik lahviček. Sik přistoupil blíž ke stolu a popadl jedno kolečko. 

Nevěděl sice, co má dělat, ale zasunul ho do škvíry v jednom ze strojů, který vypadal jako 

sáně. Stroj se rozzářil stříbrným světlem. Sik honem nastoupil a stiskl tlačítko na okraji 

sedadla. Potom ztratil vědomí.  

 

Když se probral, byla mu ještě větší zima. Všude bylo sněhu až po kolena a kolem rostl hustý 

jehličnatý les. Brodil se sněhem kolem skály, až došel na okraj lesa, kde se mu naskytla 

neuvěřitelná podívaná. Přes obrovskou louku posypanou sněhem právě přecházelo tucet 

mamutů. Sik byl nadšením bez sebe. Aby ne, když to byl vždycky jeho sen. Zachumlal se do 

svého kabátu a dlouhou chvíli se na ně koukal. Najednou za sebou uslyšel tiché vrčení. Otočil 

se a ztuhl hrůzou. Stál tam šavlozubý tygr. Sik se několik vteřin neodvažoval pohnout. Šelma 

na něj zírala s přivřenýma očima a vyceněnými zuby. Chlapec se odhodlal a rozběhl se zpátky 

po svých stopách. Tygr to nečekal a zaraženě umlkl. Najednou se vzpamatoval a vyrazil za 

Sikem. Ten měl ale náskok. Doběhl ke stroji a sotva popadal dech. Nastoupil a stiskl tlačítko. 

Nic se nestalo. Šelma se blížila a chlapec propadal panice. Ze zoufalství zmáčkl páku na druhé 

straně sedadla a ta fungovala. 

 

Sik se probudil. Zase byl v té ponuré místnosti. Vytáhl ze stroje jedno kolečko a hodil ho do 

kanálu. To, co právě zažil, nepřál nikomu jinému. Vyskočil oknem zase ven a řekl si, že už 

bude rodiče vždycky poslouchat. Jejich rady mají něco do sebe... 

  



Hugo v pravěku 

Karolína Lubeová 

 

V jedné malé vesničce stála základní škola, kam do 6.C chodil 12tiletý Hugo Voříšek. Ve škole 

měl však problém s jedním spolužákem Bártem, který ho šikanoval nejen kvůli tomu, že byl 

Hugo chytrý a zvídavý chlapec, ale smál se mu také proto, že se jmenoval Voříšek. Dostával 

různé přezdívky jako lískáček , vlašáček a místo para ořech mu říkal para Hugo. Což se mu 

vůbec nelíbilo a byl na Bárta velmi naštvaný. 

Jednou, když šel Hugo ze školy, tak hodně pršelo a na obloze se občas objevil blesk. Hugo 

volal mamince, že už se vrací domů ze školy, ale bohužel ho viděl Bárt, rozběhl se za ním a 

telefon mu chťel vyrazit z ruky. Když se o telefon přetahovali, do telefonu uhodil blesk a oba 

kluci se ocitli v podivném lese. Když se Hugo rozhlédl kolem sebe, poznal, že jsou v pravěku.  

Poznal to proto, že se o pravěku učili v dějepise a také poznal pravěké rostliny, které už 

nerostou. Bárt se trochu bál,  ale nechtěl to přiznat . Kluci se chvilku rozhlíželi kolem a 

najednou Hugo uviděl něco velmi velkého  kroužit nad jejich hlavami. 

,,Ale néé!!!“ zvolal Hugo.,,To jee…“  

Než to stihl doříct, Bárta unesl veliký pterodaktyl.  

„Pterodaktyl…“ vydechl velmi polekaný Hugo.  

Na chvíli si oddychl, že je od šikanátora pokoj, ale pak mu hlavou probleskla myšlenka, že je 

v podivném lese úplně sám a také měl o Bárta strach. Chvilku se procházel a pak objevil 

velkou tmavou jeskyni. Vystoupila z ní pravěká holka v dinosauří kůži ušité jako šaty a s kostí 

ve vlnitých hnědých  vlasech.  Představila se jako Jenovéfa. Hugovi připomínala Vilmu 

z Flintstounových, ale nic jí neřekl . Hugo se jí představil a řekl jí, co se stalo a jestli neví, kde 

mají pterodaktylové hnízdo.  Jenovéfa začala mluvit a Hugovi bylo divné, že jí rozumí. 

Jenovéfa ho zavedla za jeskyni, kde se rozprostírala zelená louka, na které stála ohrádka s 5ti 

mladými osedlanými  t-rexy. Jenovéfa na jednoho z nich ukázal a řekla mu, že se jmenuje 

Bonifác.  Nejprve s ním Hugo trochu bojoval, ale pak ho Bonifác poslechl a zastavil se. 

Jenovéfa mu ukázala, jak na něho nasednout a pak ho naučila jezdit. Poté mu Jenovéfa řekla, 

že mu dá najíst a ráno vyrazí k pterodaktylímu hnízdu. 

,,A je to daleko?“ zeptal se Hugo.  

„Hned na protějším ostrově a teď už spi!“ odpověděla. 

 Ráno Jenovéfa vzbudila Huga a šli k ohradě s t-rexi. Nasedli na ně a jeli směrem k velké 

sopce. Jenovéfa mu řekl, že ta sopka není nebezpečná, že už vybouchla a že vybouchne až za 

dalších 100 let. Rychle projeli kolem.  

Když projížděli kolem dvoumetrových kapradin, nemohli se dostat přes stádo stegosaurů, 

kteří si tam v klidu přežvykovali trávu. Hugo se lekl a chtěl se schovat, ale Jenovéfa ho 

poučila:  

,,Neboj, to jsou hodní dinosauři, ty ti nic neudělají.“   

,,Děkuji.„ řekl Hugo.  

Opatrně se proplížili kolem stegosaurů, až doběhli na velkou zelenou louku, kterou protékala 

řeka. 



,,Musíme nechat  Bonifáce a Teodora chvíli odpočnout. Jinak se unaví a nebude se jim chtít 

běžet dál.“ řekla Jenovéfa a z kožené tašky vytáhla dva růžové steaky a hodila je Bonifácovi a 

Teodorovi.  

,,Ti si ale pochutnávají.“ prohodil jen tak Hugo. 

,, Jenovéfo,“ oslovil ji Hugo. ,, Myslíš, že je Bárt v pořádku?“  

,, Pokud ho nesežrali.“ začala se smát Jenovéfa a Huga  to vylekalo.  

,,Neboj, spíš ho odnesla na hraní svým mladým.“   

I když Bárt Huga trápil, přece jen o něj měl strach.  

„ A kam pojedeme teď?“ zeptal se zvídavě.  

,,Teď pojedeme kolem velkého údolí Lalakama, kde žijí  velociraptoři, ale musíme si dávat 

pozor, ti jsou nebezpeční.“ varovala ho Jenovéfa. 

 ,,Aha a čím jsou nebezpeční? “ vyzvídal Hugo.  

,,Víš Hugo, oni jsou totiž masožraví.“ řekla Jenovéfa. 

,,Aha.“ přikývl Hugo. 

 Nasedli na dinosaury a jeli k údolí Lalakama. S dinosaury tam byli velmi rychle. 

 ,,Teď musíme Bonifáce a Teodora  poslat zpátky, jinak se přes veloceraptori nedostaneme. 

Nelekni se, hodím jim velký růžový steak a až řeknu teď, poběžíš za mnou. Jasný?“ poučila ho 

Jenovéfa. ,,Jasný!“ přikývl tak trochu vystrašený Hugo. 

„Teď!“ zakřičela Jenovéfa a hodila velmi velký růžový steak a oba utíkali daleko, dokud nebyli 

v bezpečí. 

 ,,Ufff, málem mě kousnul!“ postěžoval si Hugo. 

,,Nevymýšlej si.“ usmála se Jenovéfa.  

Běželi dlouho, až doběhli k rozlehlé pláži poblíž moře. 

,,A co teď?“ zeptal se Hugo. 

 ,,Teď musíme počkat do soumraku, než se na hladině objeví  hřbety mososaurusů, kteří nás 

dovezou na protější ostrov Holand.“ řekla Jenovéfa. 

Po pár hodinách byl Hugo už velmi nedočkavý. ,,A kdy už to bude?“ otravoval tak trochu 

Hugo Jenovéfu. 

,, Počkej, už to bude, buď trpělivý.“ uklidňovala ho Jenovéfa. Po dalším čekání se začalo 

stmívat a hřbety  mososaurusů začaly vystupovat na hladinu. 

,,To je nádhera! “ rozplýval se Hugo. 

,,Nekřič, jinak je vyplašíš.“ okřikla ho Jenovéfa. ,,Až  řeknu teď, tak skočíš. Jo?“  

,,Jo.“ přikývl Hugo.  

,,Tak připravit a teď skoč!“ vykřikla Jenovéfa a oba skočili na velký hřbet jednoho modrého 

mososaura.  

,,A co teď?“ zajímal se Hugo.  

,,Teď si klidně zdřímni, až budeme na místě, tak to poznáš.“  

Oba se uložili ke spánku. Za nedlouho se ocitli na velmi rozlehlé písečné pláži. 

,,Kde to jsme?“ zeptal se zvídavě Hugo. 

,,Hugo, teď jsme na takzvaném ostrově Holand, kde na velké skále žijí pterodaktylové. Ti, 

kteří ti odnesli kamaráda.“ 



 Hugo se trochu porozhlédl a poté následoval Jenovéfu do velkého zeleného lesa. 

,,Kam to jdeme, Jenovéfo?“ zeptal se Hugo a polekal se. 

,,Neboj, Hugo. To jsou jen brontosauři, velcí býložraví dinosauři, těch se nemusíš bát.“ 

oznámila a oba opatrně prokličkovali mezi obřími nohami brontosaurů, které z pohledu 

člověka vypadaly jako velké římské čtyřmetrové sloupy. 

„Trochu se bojím, aby nás nezašlápli.“ špitl Hugo a dále následoval Jenovéfu, aby ho zavedla 

pryč od brontosauřích nohou.  

Po dlouhém kličkování byli od brontosarů dost daleko. Zanedlouho přišli k velké skále. Hugo 

se hned ptal, jak se ta skála jmenuje a odhadoval jí tak na 250 metrů. 

,,Tahle skála, Hugo, je jedna z největších skal na celém ostrově Holand a jmenuje se Dýlona a 

na úplném vrcholku hnízdí pterodaktylové.“ 

,, A jak se dostaneme až na úplný vrchol téhle hory“? zajímal se Hugo. 

„Neboj Hugo, to zvládneš! Už si někdy lezl po stromech?“ zeptala se Jenovéfa. 

 ,,Hmm … ne!“ zastyděl se Hugo. 

,,To nevadí.  Je to jednoduché.  Polez za mnou.“ vyzvala ho Jenovéfa. 

 Hugo přikývl a opatrně lezl za Jenovéfou, která lezla velmi rychle.  

,,Pospěš si, jinak to do soumraku nestihneme!“  

,,A proč do soumraku“? zajímal se Hugo.   

,,To proto, že právě v tuhle večerní dobu odlétají za potravou.“ odpověděla Jenovéfa Hugovi 

a rychlým tempem lezla dál. 

,,Počkej! Nestíhám tě a navíc už mě bolí nohy! “ zavolal na Jenovéfu, která byla o kus dál než 

on. 

,,Už jen kousek. Polez Hugo.“  

 A Hugo zabral ze všech sil. Po pár výšlapech byli úplně na vrcholku Dýlony. Pak Jenovéfa 

opatrně nahlídla do pterodaktylího  hnízda a uviděla jen spícího chlapce, který byl úplně 

v pořádku bez jakéhokoli škrábnutí. Probudila ho:  

,,Háloooo chlapče, jsi v pořádku? “ 

 Bárt se probral a Hugovi a Jenovéfě poděkoval:  

,,Hugo, chtěl bych se ti moc omluvit za to, jak jsem se k tobě choval a moc vám děkuji, že jste 

mě zachránili.“ 

Pak Jenovéfa  Hugovi podala balíček a řekla mu, ať se neptá co v tom je. Pobídla oba chlapce, 

aby ji následovali a zavedla je na konec velké tmavé jeskyně. 

,,Bylo to s tebou fajn Hugo! Zas se někdy stav. A teď běžte až na konec jeskyně.“  

Kluci se s Jenovéfou rozloučili, poděkovali a pelášili, aby na konci byli co nejdříve. Najednou 

se oba objevili na autobusové zastávce před školou.  

Z malého balíčku, co Hugo dostal od Jenovéfi se stal plyšový zelený stegosaurus. Hugo 

zakřičel, jen tak do prázdna: ,,Děkujiiiii!“ A aniž by to viděl, tak cítil, že se Jenovéfa usmála. 

Trochu ho mrzelo, že on jí nic nedal. 

Bárt už Huga nikdy nešikanoval a naopak se z nich stali dobří přátelé. 

  



Cesta do pravěku 

Adéla a Daniela Ondrovy 

 

Dnes mě čeká nejhorší den mého života. Myslím, že 15 minut strávit se svými 

spolužáky na cestě do školy i ze školy je dostatečný trest, ale dvouhodinová cesta do muzea 

je horší, než když spadne wifi ve škole.  

Po příjezdu jsme zjistili, že budeme muset hodinu poslouchat nudný výklad o 

pravěku. Toto zjištění vedlo některé mé spolužáky k náhlému záchvatu paniky. Příchod 

průvodce spustil další nadávky mých spolužáků, které nedokázala zklidnit ani paní učitelka. 

Proto nás svěřila neochotnému průvodci a zmizela dřív, než stačil vyslovit jakékoliv námitky. 

Než nás průvodce všechny uklidnil a obeznámil nás s pravidly muzea, polovina žáků 

usnula nudou. Průvodce tedy zapískal na ohlušující píšťalku, kvůli které žáky probudil 

z tvrdého spánku. Prohlídka začala. 

První zastávka byla u tří figurín, podobajících se opicím. Průvodce začal se svým 

zdlouhavě nudným monologem. Když mluvil, zmínil se o nalezených kostech pravěkých lidí: 

„…které můžete vidět... Kde jsou!?“ Zlostně nás všechny přejel pohledem. Když vtom se 

k jeho uším doneslo tiché hihňání. Pomalu se otočil a celý zrudl v obličeji upoután 

k dětinskému souboji se vzácnými kostmi místo mečů.  

Poté, co se vzpamatoval z toho, co viděl, rychle vzal kosti chlapcům z ruky a vrátil je 

zpátky na původní místo. Doufal, že si kamera ničeho nevšimla. Průvodce následně řekl: „Co 

byste chtěli vidět a vědět o pravěku?” Z davu se začaly ozývat otázky, dotazy a připomínky. 

Průvodce se ponořil do vášnivého vyprávění o pravěku, který si vytvořil podle svých 

zkušeností a představ. Žáci byli uchváceni dřívějšími zvyky a způsoby komunikace, až se plně 

ponořili do zkoumání pozůstatků z pravěku. Připadalo jim, jako by se právě ocitli v pravěku. 

Neskrývané překvapení se objevilo ve tváři učitelky, když uviděla žáky, jak sedí 

v kruhu kolem průvodce a nadšeně se ho vyptávají na jeho poznatky z doby pravěku. Žáky 

z muzea málem nedostala. 

… 

Epilog - Pohled učitelky: 

Žákům jsem řekla, ať o své návštěvě muzea napíší do čtenářského deníku. Ze všech prací mě 

nejvíc zaujala poslední věta jedné z mých žákyň: „Měla jsem pocit, jako bych zažila cestu do 

pravěku.“ 

  



Cesta do pravěku 

Jitka Růžičková 

 

 Ležela jsem nemohoucně na posteli. Vedle mé hlavy se na obrazovce objevovaly 

mihotavé vlnky tepu mého srdce. U postele postávala moje uplakaná rodina. Z jejich utrpení 

mi bylo na nic. Kdybych neměla tuhle zpropadenou nemoc, nic z toho by se nemuselo stát. 

Není to ale poprvé, co mi srdce vážně ohrozilo život. Jeho aktivita je tak mizerná, že už mě i 

jednou museli oživovat elektrošoky. Mamka si přitom málem vyplakala oči… Teď už ale cítím 

konec. Pomalu se otočím na rodinu. Maminka schoulená v tátově náručí a moje sestřička, 

které je devět a ani pořádně neví, o co jde, mě zkoumá žalostným pohledem. Otočím se 

zpátky a už sleduji pouze svoji srdeční aktivitu. „Píp. Píp. Pí...“ a náhlé výkřiky mé rodiny bylo 

poslední, co jsem uslyšela. 

 

 Pomalu jsem otevřela oči a bezmyšlenkovitě vyloudila z úst: „To je nebe?“ Zmatená 

jsem se zvedla, zapotácela se a zase spadla na tvrdou chladnou zem. Všechno bylo omrzlé a 

od pusy se mi tvořily obláčky páry. Okamžitě mi naskočila husí kůže, protože mě halilo pouze 

lehké pyžamo – a to ještě s žirafkami na kalhotách. Očima jsem svižně přeběhla terén kolem 

mě. Nacházela jsem se v nějakém lese a… 

 „Kde to ksakru jsem?!“ vyrušilo mě z přemýšlení. Bleskurychle jsem se zvedla a 

ohlédla se za sebe, odkud se hlas ozval. 

 „Já myslel, že to po smrti bude vypadat jinak!“ Byl to jakýsi svrasklý čínský stařík 

s kulatými brejličkami na nose. Byl oděn do vytahaného svetru a podivných kalhot 

s oranžovo-fialovými proužky. Krátké vlasy měl prorostlé bílou nitkou stáří. „A kdo seš ty, 

děvenko?“ 

 „Kde jsem se ocitl?“ přerušil nás mužský mladý hlas. Zpoza stromu vykročil směrem 

k nám kluk s vypracovanou hrudí a širšími rameny. Moji pozornost upoutala jeho rozevlátá 

košile rozepnutá do půlky hrudníku. Bylo mu asi kolem dvaceti. „Kdo jste?“ zeptal se s 

výrazem tak zmateným, že ze mě vypadlo: „Já se jmenuji Lucie. Lucie Doležalová.“  

 „Co to je za blábol? Počkat – to je tvoje jméno?“ vybafl stařík. 

 „Jo, to je normální jméno, myslím. Jaké je to vaše?“ Jakmile jsem to dořekla, uslyšela 

jsem další dva hlasy. 

 „Kde to jsem?“ zaskřípal vzdálený ženský hlas. 

 „Co je tohleto za místo?“ zaburácel silný mužský hlas, který už nebyl tak daleko. 

 „Abychom to teda dokončili – jmenuju se Tai-Yang Ping.“ zabrblal nabubřelý stařík. 

Mezitím jsme si s klukem vyměnili pohledy. „Ehm, já jsem Eithan Grey.“ Hezké jméno, 

pomyslela jsem si.  

 „Haló? Kde jste kdo?“ opět ten ženský. Ze dvou stran jsme slyšeli, jak se dva lidé snaží 

dostat k nám. Podle šustění trávy jsem mohla odhadnout, jak daleko jsou.  

 „Tady jsme!“ zakřičela jsem na ty dva. Eithan se zatím rozkoukával a očividně 

zkoumal, kde se nacházíme. Náhle jsem zaznamenala pohyb v křoví vedle mé pravé nohy. 

Ucukla jsem a čekala, co se stane. Z křoví vykročil mohutný ramenatý muž s tvářemi 



ošlehanými větrem. Na sobě měl tmavě modrý tlustý svetr a do chladu upravené montérky s 

černými kšandami.  

 „No konečně jsem vás našel… Kdo vlastně jste?“ 

 „Tohle jsou Tai-Yang,“ ukázala jsem směrem ke staříkovi „a Eithan, je to tak?“ radši 

jsem se ujistila. Jména mi obvykle jdou, ale tahle jsem jak živ neslyšela.  

 „Jo, je to tak. Jak se jmenujete vy?“ usmál se Eithan.  

 „Brynjar Vigharthur. Jsem rybář.“  

 „A kde lovíte ty ryby?“ zeptal se s podezíravým pohledem stařík. „Odkud vlastně 

všichni jste?“ Byla to inteligentní otázka, ale nikdo neodpověděl, protože se zleva našeho 

„kroužku“ objevila žena s pisklavým hlasem. Atmosféra najednou zhoustla. Žena na sobě 

měla světlemodrý hábit, který byl ovšem pocákán krví. Všichni na ni vyděšeně zírali do doby, 

než se znovu ozval Eithan. 

 „Já jsem z Austrálie. Bydlíme s tátou v Sydney.“ 

 „Páni… Já bydlím s rodinou v Ústí nad Labem, v České republice, “ podpořila jsem ho. 

 „Kde je Česká republika?“ zašklebil se Eithan. 

 „Ve středu Evropy. A ta je vedle Ruska. Vlastně Rusko je z malé části součástí Evropy. 

Už víš kde?“ 

 „Jo, už mi to naskočilo!“ pobaveně se zasmál. 

 „Já zase bydlím ve svém rodném městě, které se jmenuje Chuaj-chua. Ale měl jsem 

pocit, že jsem umřel v domě rodiny své manželky a teď jsem tady a živej...“ zachraptěl 

zamyšlený stařík. 

 „Mám ten samý problém. Sebrala mě zdivočelá vlna přímo z lodi,“ zamumlal Brynjar. 

„Jo a jsem z Islandu,“ dodal ještě. 

 „A abyste nezapomněli, že jsem tady taky, tak se představím,“ ozvala se ona žena. 

„Jmenuji se Alyssa Davis. Bydlím v Austinu, v USA. Pracuji na chirurgii, tak proto ta krev. Měla 

jsem při jednom ze zákroků mrtvici… a taky mám pocit, že jsem zemřela,“ připomněla se 

rozpačitě žena, nyní už Alyssa. Celá tahle situace mi přišla směšná a naprosto nereálná, ale 

něco na tom bylo. 

 „Myslím, že je načase začít něco dělat, nemám pravdu? Začala bych prozkoumáváním 

okolí, abychom našli nějaké zázemí. Kdybychom našli vesničku nebo město, bylo by to 

ideální.“ Mysl mi začala opět běžet, leč ještě pořád lehce zmateně. Ostatní trochu pokyvovali 

hlavami, ale jediný, kdo vypadal, že ho to opravdu zajímá a trápí, byl Eithan. 

 „Jo, také by to chtělo nějaké jídlo. Napadá mě jen ovoce, lesní plody, ale v téhle 

zimě? Musíme zjistit, kde bychom se mohli najíst a zeptat se, kde jsme.“ 

 „Dobrej nápad, ale vypadá to tady dost opuštěně,“ zarazil nás Brynjar. 

 „Tak se asi budeme muset rozděl...“ Než to Alyssa stihla dořeknout, ukázal stařík 

prstem kamsi do dáli. Alyssa už se na něj chtěla obořit, ale jen naprázdno otevřela pusu a 

hned ji zase zaklapla. Uslyšeli jsme jakési křiky, neartikulovaná slova, huhlání a chrchlání. Na 

zádech mi naskočila o dosti nepříjemnější husí kůže než doposud. Z návalů strachu nebývalo 

moje srdce šťastné. Bála jsem se, že se skácím k zemi jako poleno, ale srdce neprojevovalo 

jakoukoliv výchylku od normálního tepu kromě přirozeného mírného zrychlení z nervozity a 



strachu. Tai-Yang se mrštně obrátil na nás s Eithanem. Jako kdyby očekával, že dva studenti 

vymyslí geniální plán na záchranu všeho zdejšího lidu. Ale my jsme tam jen šokovaně stáli, 

mysl běžela na plné obrátky.  

 Slunce už usínalo a měsíc ho šel s očekáváním vystřídat. Mezi stromy prosvítaly 

poslední paprsky onoho chladného dne. Pak na nás padl stín jako těžký závoj pavučin. 

Skupina neznámých lidí, která nevypadala moc sehraně, se ovšem obezřetně proplétala mezi 

stromy, kořeny pod jejich nohama lehce křupaly. Naléhavě jsem se podívala na Eithana, ale 

ten stál jako kámen. První reakce z našeho „kroužku“ byla od Brynjara, který se před nás 

postavil se slovy: „Budu vás chránit! Všichni za mě!“ Tai-Yang se zaradoval a udělal, co mu 

bylo řečeno. Ostatní se už tak šťastně netvářili. Alyssa se pomalu odšourala za Brynjarovi 

široce rozpažené ruce a protočila panenky. Já jsem zůstala stát a kamenný Eithan taky. Ta 

uhulákaná nesourodá skupina se už nesla sotva pár metrů od nás. V hlavě jsem si rozmýšlela, 

co jim řeknu. 

 Přišli k nám, ale dali se asi metr odstup. Ten největší z nich se hlasitě udeřil do prsou a 

zařval něco na způsob: „HUJÁ! HÉJ-JA!“ a zbytek to zopakoval. Na sobě měli zablácené a krví 

sem tam pocákané kožešiny. Páchli, až to do nosu bolelo, a ve vlasech měli zapletená ptačí 

pírka, takže to doslova působilo jako vrabčí hnízdo. Čelisti měli vystrčené dopředu jako 

pravěcí lidé. Jako pravěcí lidé...  

 Jako bychom měli propojené myšlenky, jsme se s Eithanem podívali s mírným 

nádechem pochopení na sebe. Zbytek se choulil za Brynjarovými zády.  

 „Ehm… přicházíme v míru. Kdo jste?“ zkusila jsem. Věděla jsem, že mi nerozumí ani 

slova, ale zkusit se má všechno. 

 „Chó cheťé?“ zabrblala malá dívenka vedle větší ženy. Ta ji máchnutím ruky umlčela. 

 „Počkat, „chó cheťe“... Nemohlo by to znamenat „co chcete“?“ Otočila jsem se na 

Eithana a Brynjara. Ti opět nezúčastněně vyčkávali.  

 „My. Se. Chceme. Zeptat. Kdo. Jste.“ hláskovala jsem pomalu. Vypadalo to jako kdyby 

mi rozuměli.  

 „My jšne Hahurchové.“ zahuhlal ten velký. I s jeho očividným úsilí jsem mu sotva 

rozuměla. 

 „Hahurchové?“ chtěla jsem navázat. Pokýval významně hlavou na znamení souhlasu. 

Přátelsky jsem se usmála. 

 „Kdo jšne ty?“ zeptal se nevěřícně. Ukázala jsem na nás s tázavým pohledem. Opět 

přikývl. 

 „My. Jsme… ehm... Skupina. Lidí. Z. Celého. Světa,“ popřemýšlela jsem, co říct dál a 

jak. „Mohli. Byste. Nám. Říct. Kde. Jsme?“ 

 „Na hašem územní,“ zamračil se. 

 „Omlouváme se. My jsme z 21. století. Asi nemáte ponětí, kolikátý je rok, že?“  

 „He?“ 

 Tak nic, pomyslela jsem si. Po pravici toho velkého stál menší, který vypadal chytře a 

mazaně. Potichu mu něco zašeptal k uchu a pak se rychle odtáhl. Ten přikývl a rozmáchl se 

mohutnou rukou směrem k nám. Dva velmi mladí se na nás vrhli s lanem, každý na jednu 



stranu, a obmotali nás. Uzel na konci zavázali tak pevně, až mi ruce odumíraly. Ani jsem 

nestihla něco namítnout, pohybovali se totiž mrštně. Neočekávaně jeden vzadu zařval a 

pozvedl svůj oštěp. Ostatní se v mžiku vydali za ním. Než vyrazil i ten největší, řekl jedné, ať 

zůstane s námi a hlídá. Pak se rozběhl i on a nás tam nechal trčet.  

 „Tak a co teď?“ začal s vyčítavým hlasem Tai-Yang. 

 „Dostala si nás do pěkné bryndy, děvče rozmilé,“ přidal se Brynjar zklamaně. 

 „Hele, myslím si, že vy byste buď udělali to samé, anebo už bychom byli mrtví, tak 

radši držte klapačky a vyčkejme.“ Za Alyssino zastání jsem byla nesmírně vděčná, protože 

moje argumenty by na sto procent nebrali vážně. Alyssa působila velmi přísně, dominantně a 

zkušeně, takže Tai-Yang i Brynjar už pro jistotu nic neříkali. 

 Jak Alyssa nařídila, tak jsme udělali. Jenže se nic nedělo a ruce už mi chladly. Rozhodla 

jsem se pro další zážeh konverzace: „Co. Se. To. Vlastně. Stalo?“ Hlídala nás šlachovitá žena s 

dlouhými rozcuchanými vlasy svázanými do prapodivného copu a oštěpem v ruce. Otočila se 

na mě a změřila hodnotícím pohledem. Když si mě dosyta prohlédla, otráveně zahlaholila: 

„Hlýdci nečli jítlo.“  

 „Co to říkala?“ obrátil se na mě Brynjar.  

 „Něco s jídlem. Asi že hlídači našli jídlo. Nevím, musíš si to nějak vždycky domyslet,“ 

vysvětlila jsem potichu.  

 Žena se na nás nemohla vynadívat. Z mé dedukce jsem usoudila, že jestli se 

nacházíme   v odlehlé zemi, kam nikdo moderní nikdy nevstoupil, nebo nedej Bože v 

pravěku, tak nás musela vyhodnotit jako jakousi podivínskou skupinku lidí – což jsme ostatně 

byli. Jelikož Hahurchové nosili omotané kůže kolem pasu, hrudi a ramen, tak naše oblečení 

působilo asi poněkud… nevšedně. 

 Po chvíli, která mi připadala jako věčnost, žena vzala svůj oštěp a vrhla se na nás. 

Škublo ve mně, až jsem se loktem trefila do Eithana, který na mě vykulil svoje pronikavě 

zelené oči. Žena ale nezaútočila, nýbrž nám přesekla provaz. Jakmile povolil, všichni od sebe 

odstoupili, kdyby nás náhodou chtěla znovu svázat. Tai-Yangovi, kvůli jeho drobnému 

vzrůstu, skončilo lano na krku, a tak měl celou hlavu fialovou. Já jsem si zase mnula svoje 

napůl odumřelé ruce a Alyssa svá ramena. Žena se dravě rozhlédla a jako žába skočila o kus 

dál a rukou nám naznačila, abychom šli za ní. Pátravě jsem pokukovala po ostatních. Z jejich 

výrazů jsem usoudila, že bude nejlepší jít za ní, jelikož nevíme, kde jsme. Brynjar udělal první 

nejistý krok a my jsme ho automaticky následovali. Žena se nenápadně zaradovala a zvesela 

nás vedla. Šli jsme za ní jako ubohá bezmocná káčátka, která o dnešním světě neví ani zbla. 

 Byla to dlouhá a vyčerpávající cesta, při které nikdo ani neceknul. Zatáhla nás do 

zatuchlé jeskyně, ve které byly poházené kůže, klacky a kosti.  

 „Vy jste ti vyvolení? Víte to?“ bafla na nás nenadále žena. 

 „Cože? Kdo jste? O co jde? Jak to, že mluvíte... normálně?“ nechápala jsem.  

 „Správně! Oč tu zatraceně běží?“ přidala se Alyssa. 

 „Klid, uklidněte se. Všechno vám vysvětlím.“ Tohle z nás nečekal nikdo. Zůstala jsem 

stát a čekala, až se trochu uvolní i velmi rozrušený Tai-Yang. Nevěděla jsem, co dělat nebo 

jak reagovat.  



 „Tak tedy začneme. Otázky nepřijímám. Mlčte a dávejte pozor.“ Na pár úderů srdce 

nás nechala čekat, jako by si přitom rozmýšlela, co řekne. „Vy jste lidé, kteří zemřeli ve stejné 

sekundě na Zemi. Dle mé předpovědi byste měli být z Číny, Austrálie, Evropy, Islandu a USA, 

je to tak, ne?“ zeptala se spěšně. „Jo, to jsme,“ odpověděla Alyssa odměřeným hlasem.  

 „Fajn, to mě těší. Teď se do toho můžu pustit. Jsem někdo jako agent, který se zasekl 

při jedné z akcí. Už nebyla cesta zpět. Ale později jsem na jednu přece jen přišla – na vás! 

Vypočítala jsem si, že v lednu sem přijdou noví lidé z 21. století. Potěšilo mě to, protože sama 

jsem na tuhle misi vyrazila na konci 20. století. Jenže jsem nemohla přijít na to, který leden 

to bude. Čekala jsem tady kolem 27 let, než jste přišli. Už jsem přestala doufat, že se vůbec 

někdy objevíte.“ Krátce se odmlčela. „Nu, tento čas jsem věnovala chování a pokusům o to, 

zapadnout mezi tyhle idioty. A kdyby vám to ještě nedošlo, jsme v pravěku.“ Vyměnili jsme si 

pohledy, jestli se opravdu všichni chytají. 

 „Teď k tomu, jak jste se sem dostali. Již ve 20. století lidé vytušili, že jednoho dne 

nastane nějaký zkrat. Nikdo ale nepřišel na to, jak bude vypadat či probíhat. No, a tak se na 

to zapomnělo. Samozřejmě, že byli i tací, kteří se o to zajímali, ale našla se jich sotva hrstka 

na celém světě. A tato „hrstka“ se rozhodla sestrojit všemi tolik chtěný stroj času. Trvalo jim 

to přibližně 15 let. Protože mezi ně patřil i můj děd, tak mě za pár dní požádal o spolupráci. 

Fungování tohoto stroje mi ovšem vysvětlil velmi stručně. Pak mě naložil do malé kabinky a 

stiskl spoušť. Hlava se mi roztočila šíleným způsobem, až mi z ní málem vyletěl mozek,“ 

pousmála se nad tou vzpomínkou a vzhlédla zamyšleně kamsi do dáli. My jsme tam jen tak 

stáli, šokovaní z téhle „historky“. Já jsem se mezitím třásla zimou, zuby mi drkotaly. Všechno 

se to na mě moc rychle navalilo. Žena si mě všimla, otočila se a chňapla po tlusté kůži. 

Nabídla mi ji a já ji s úsměvem na zmrzlých rtech přijala. Přehodila jsem si ji přes sebe a 

ucítila příjemný hřejivý pocit. Ale asi po deseti sekundách jsem ucítila i její pach…  

 „Ze začátku jsem byla stejně zmatená jako vy. Nevěděla jsem, jak začít. Mojí misí se 

stalo uspíšit objevení ohně. Jenže ten den, kdy jsem přišla, ho už měli. Sice sotva dva dny a 

ani ho nepoužívají, ale měli ho. Přístroj byl nastaven tak, aby mne hned poté dostal zpět 

domů a to se samozřejmě díky tomu nestalo. Zůstala jsem tady trčet s pravěkými lidmi. 

Bomba...“ dokončila sarkasticky část vyprávění. Kulili jsme na ni oči s obdivem. Jak to, že to 

tady tak dlouho přežila? 

 „Vy, jak jsem již říkala, jste se sem dostali tím zkratem – takže jste zemřeli všichni ve 

stejné sekundě. Nikdo asi neví, čím je tento zkrat způsoben a proč se stal. Ale uvědomme si, 

že jsme chytří, ale nepraktičtí lidé uprostřed „hloupých“, praktických lidí. Není to 

obdivuhodné?“  

 „No, no, no, zas taková pecka to taky není. Ale jsem rád, že jsi mi tohleto všechno 

alespoň trochu ozřejmila. Díky!“ zapojil se Brynjar.  

 „Jak se vlastně jmenujete... jmenuješ?“ zajímala se Alyssa. 

 „Maria Moreira. Jsem z Brazílie, v Jižní Americe.“ 

 „Páni, a kolik je ti let?“ užasl Eithan. 

 „Nejsem si jistá, ale zřejmě kolem 47 let. Poslali mě sem ve dvaceti. A co vy?“ obrátila 

se na nás s jistým zájmem. 



 „Já jsem Lucie Doležalová. Je mi 17 let a bydlím v České republice.“ 

 „Eithan Grey, 22 let, Austrálie,“ dokončil bez zaujetí. 

 „Tai-Yang Ping, 71 let, Čína.“ 

 „Brynjar Vigharthur, 57 let, Island.“ 

 „Alyssa Davis, 39 let a jsem z USA.“ 

 

Jakmile jsme se všichni představili, prohlíželi jsme se navzájem a přiřazovali naše věky 

ke vzhledu. Rozpoutala se tak debata, že na tolik nevypadáme a podobně. Maria nás utišila a 

přistoupila k východu z jeskyně. Všudypřítomný les ozařovalo pouze třpytivé měsíční světlo. 

Uslyšeli jsme chraplavé, neartikulované křiky a dusot lidských noh. Rychle popadla pár 

teplých kůží poházených všude kolem. Každému do rukou hodila jednu a sama si jednu 

nechala. Hlasy byly silnější a silnější a Maria se v panice snažila vymyslet nouzový plán. 

Obratně vyskočila z otvoru v jeskyni a my hned za ní. Chvilku jsme šli podél oné jeskyně, ale 

později se stáčela a my pokračovali rovně. Změť hlasů nás pronásledovala, ale u jeskyně se 

rozdělila. Jedna část zalezla do ní a ta druhá, a zároveň větší, část pokračovala. Museli jsme 

se rozběhnout, ale s naším složením to úplně nešlo. Největší problémy padly na Tai-Yanga a 

na mě. Tai-Yangovi bránilo stáří a mně srdeční vada, díky které jsem měla odjakživa zakázáno 

běhat. Dech mi už nestačil a já se zastavila. Stála jsem tam a lapala po vzduchu do doby, než 

si toho všiml Eithan a doběhl pro mě. „Naskoč mi na záda! Rychle!“ nabídl se. Nevěděla jsem, 

co mám říct. Když jsem nijak nereagovala, tak mě prostě vzal za ruce a vytáhl mě. Pak mě 

podebral za nohy a vysadil mě. Nesl mě, jako kdybych nic nevážila. Oči jsem měla zakalené a 

srdce mě bušilo do žeber. Maria už vedla ostatní na uzoučkou stezku lemovanou vysokou 

trávou. Eithan na ni nechtěl zavolat, protože by nás prozradil a ta skupina pravěkých lidí by 

nás našla ještě dřív, než by bylo všem milé.  

 Eithan byl však rychlík, a proto se nám je podařilo dohnat. Dál jsme pokračovali po 

cestičce, která se klikatila kolem vysokých ojíněných borovic. Hlasy se sice trochu vzdálily, ale 

pořád byly moc blízko na to, abychom si mohli odpočinout. Už jsme nemuseli utíkat, ale ani 

jsme nemohli příliš zpomalit.  

 Seskočila jsem z Eithanových zad a moc mu poděkovala s tím, že už dál půjdu sama. 

Opravdu mi moc pomohl.  Trochu jsem si pospíšila za Mariou, abych jí mohla říct o svém 

problému se srdcem. Přijala mě a omluvila se za svou bezohlednost.  

 „Kam to jdeme?“ ptal se zadýchaný Tai-Yang. 

 „Do mého úkrytu. Mám tam všechny věci.“  

 „A jak je daleko? Už bych potřebovala odpočinek.“ ozvala Alyssa. 

 „Padavky, nic nevydržíte… Je to už jen kousek,“ protočila panenky Maria. 

Alyssa se asi urazila, protože se od Marii odtáhla a cestou už neřekla ani slovo. Tak jsme 

alespoň lépe slyšely ony hlasy, které ale postupem času utichaly. Zdejší lidé nám byli 

neustále v patách.  

 Už uběhlo asi půl hodiny a Maria ne a ne zastavit. Pořád jsme potichu cupitali za 

sebou.  



 „A jsme tu,“ překvapila nás znenadání, „Dovnitř, rychle a obratně.“ Zastavili jsme 

před mohutným stromem, v jehož kmeni se vyjímala díra skrz na skrz. Za ní se tyčila menší, 

leč šikovná dutá skalka. Vnikli jsme dovnitř podle pokynů. Kromě Tai-Yanga jsme se museli 

skrčit, protože tu byl nízký strop.  

 Jako poslední sem vlezla Maria a rovnou zamířila hlouběji do skalky. Najednou se 

rozsvítilo světlo. Bylo umělé, což mě nejdřív moc nepřekvapilo, ale potom mi došlo, že jsme v 

pravěku. Ohlédla jsem se za zdrojem. Byla to červená baterka s lehce namodralým světlem. 

„Kde jsi ji vzala?“ zeptala jsem se s údivem. „Součást výbavy,“ pohodila hlavou směrem ke 

stolu s různě poházenými věcmi. Uviděla jsem tam třeba maličký motor, mobilní telefon, 

kusy plechu. „Co to…?“  

 „Už roky se snažím o to, abych opravila tuhletu věcičku. Je to ta malinká část ze stroje 

času. Myslím, že vím, jak to opravit. Ale potřebuji na to víc lidí, jak už jsem ostatně říkala. 

Kdo je nejšikovnější?“ 

Navzájem jsme se obhlídli, ale k ničemu jsme nedospěli.  

 „Tak pojď ty, Lucy. Působíš šikovně...“ ukázala na mě Maria ledabyle prstem.  

 „Když myslíš… Ale byla to tvoje volba, ano?“ upozornila jsem ji. 

Přistoupila jsem k maličkému motoru a čekala na pokyny.  

 „Stůj tady a ani se nehni. Jen sem polož dlaň.“  

Vzala mě za zápěstí a přitiskla mi dlaň na krabičku. Ale to už do skalky lezl jeden ze skupinky 

našich pronásledovatelů. „TADY!“ zařval. Ostatní se okamžitě začali tlačit dovnitř. Zbrkle 

jsem se vytrhla Marii a ucouvla hlouběji do nitra. 

 „Jak hluboké to tu je?“ vybafla jsem na Mariu. 

 „Nijak...“ 

 Byli ozbrojeni jen málo, ale i to pro nás znamenalo smrt. V rukou třímali mocné 

oštěpy a ve tváři se jim zračila jednoduchost a zrada. Jeden z nich zvolal mocným hlasem: 

„HURÉ! HÉJ-JO!“ a vrhli se na Brynjara, který stál nejblíž od nich. Oštěp mu projel hrdlem a 

krev Alysse vystříkla do obličeje. Ohlédla se na nás s děsem v očích. Brynjar se zhroutil k zemi 

a krev stékala po rozbahněné vlhké zemi. Chňapla jsem po prvním předmětu, který mi přišel 

pod ruku, a nastavila ho do obranné pozice. Vzala jsem jakousi kovovou trubku, se kterou se 

dobře manipulovalo. Maria stála za mnou, a tak jsem neviděla, co kuje. Tai-Yang stál jako kůl 

v plotě a nevěděl, co si počít. Popadla jsem ho za ruku a zatáhla ho dál od nich. Další se ohnal 

po Alyssině hrudníku, ale díky Bohu stihla uhnout.  

 „DOST! Stačilo!“ zakřičela jsem z plných plic. 

Jenže tohle na pravěké lidi asi neplatí. Už to na můj vkus zašlo moc daleko. Ze začátku mi to 

tady přišlo spíš jako sranda, ale tohle už bylo přes čáru. 

 Za sebou jsem uslyšela pohyb, pravděpodobně Mariu. Do ruky mi vrazila zapalovač. 

Uchopila jsem ho, abych ho mohla kdykoliv použít. Dostala jsem nápad, ale nebyla moc velká 

pravděpodobnost, že vyjde. Vrátila jsem dlaň na krabičku, naznačila Marii, ať pokračuje v 

procesu a nachystala zapalovač. Maria začala připravovat přístroj, ale to pro ni neznamenalo 

bezpečí. V tu dobu se opět jeden z nich pokusil zaútočit na Alyssu, která se zostra vyhnula a 

silně ho nakopla do holeně. Zaskučel bolestí a zahulákal na své kumpány. Ti se vzedmuli jako 



vlna a   s řevem se vrhli na Alyssu. Vmáčkla jsem se před ni, abych jí mohla alespoň trochu 

uchránit, protože neměla nic, čím by se bránila. 

 Jejich počet se špatně odhadoval, ale bylo jich kolem šesti. Prvního jsem omráčila 

lehce, druhý už byl silnější. Velkou bitku zachránila Alyssa, která někde našla kus ostrého 

plechu a řízla ho do svalnaté paže, kde držel oštěp. Překvapila mě, ale boj nebyl u konce. 

Poslední ránu jsem mu uštědřila do hlavy a on se sesunul k zemi. To už ale byla Maria 

připravená a zavolala na mě: „Lucy, potřebuji tě! Hned!“  

 Nás ale čekal boj s dalšími dvěma a poslední zapojil do bitky i Mariu. S Alyssou jsme 

měly, co dělat. Tihle byli totiž mladí, bujní a samozřejmě svalnatí. Zkušeností sice moc 

nepobrali, ale to jsme využily spíš jako výhodu. O Mariu jsem se nebála, právě naopak. 

Doufala jsem, že až skončí, půjde nám pomoct. Skoncovala s ním dřív, než jsem počítala, a 

tak mne překvapily její rány dlouhým střepem na záda protivníků. Jeden z těch dvou utekl a 

druhý zemřel. Zůstaly jsme udýchaně stát uprostřed maličké skalky a očekávali, až někdo 

něco řekne. Pak jsme si uvědomily, že nám schází Tai-Yang. A pak tam ještě ležel krví nasáklý 

Brynjar. 

 „Nic si z toho nedělejte. Musíme najít Tai-Yanga. Pojďme. Jestli ještě žije, tak ho 

musíme najít, a to co nejrychleji,“ snažila se nás povzbudit Maria. 

Opatrně jsme vyšly ze skalky a prošly skrz stromovou bránu. Uslyšely jsme jenom vzdálené 

pokřiky.  

 „A kde je vlastně Eithan?“ zeptala jsem se znepokojeně. 

 „On není s námi?“ vykulila oči Maria. 

 „Zatraceně...“ uvědomila si Alyssa. 

Cítila jsem, jak se na mě všechno valí. Jako kdybych byla hloupá a zároveň geniální. Hlavu 

jsem měla plnou, a přitom prázdnou pocitů, které se všudypřítomně a nezastavitelně 

mihotaly. Už jsem chtěla jít pryč. Jít domů. Už jsem chtěla… zemřít a mít navěky klid od 

krutého života. Ať se objevíte v pravěku nebo v novověku, jsou zde pořád ti samí lidé, kteří 

nemají soucit, slušnost ani empatii… 

 Vláčely jsme se podél dlouhých kamenů za hlasy. Prsty mi mrzly, zuby drkotaly a hlad 

trýznil. Jediné, co mě drželo při životě, byla představa ranního slunce, které se líně koulelo 

do vysokého kopce oblohy. Za prvních paprsků jinovatka pomalu ustupovala. 

 Cestu jsme odhadovaly pouze podle pachů, krvavých stop zraněných lidí a šustění 

nohou o trávu, takže když jsme najednou žádnou z těchto stop nenašly, začaly jsme 

panikařit. Zatím jsme ale vždy, i když po dlouhých minutách, něco nalezly. 

 Po vyčerpávající trase jsme narazily na maličký tábor. Rozkládal se na mýtince s čistou 

říčkou nedaleko odsud. Na cestě jsme měly dost času na to, probrat plán. Pravěcí lidé se bojí 

ohně, a tak ho prakticky nepoužívají. Což znamená, že Mariina mise není splněna.  

 Alyssiným úkolem bylo nasbírat suché klacíky. Položily jsme je doprostřed tábora a já 

je zapalovačem jednoduše podpálila. Jakmile začaly plameny olizovat suché větvičky, vzplál i 

v nás plamínek naděje, že se vrátíme…  Zavřela jsem oči a vyčkávala, jestli se něco stane. Jen 

jsem po chvíli uslyšela výkřiky. Přidušené výkřiky… Jako střela jsem otevřela oči a rozhlížela 

se po lidech, kteří je vydávali. Jenom podle hlasů jsem poznala Tai-Yanga a Eithana.  



 „Kde jste?“ zavolala jsem. „Eithane! Tai-Yangu!“ 

 „Pchomchoc!“ zařval Eithan jako lev. 

Rozběhla jsem se jeho směrem, ale cestu mi zastoupili muži s oštěpy. Snažila jsem se jim 

podklouznout pod rukama, jenže se mi to nepodařilo. Vzali svoje oštěpy a namířili jimi na 

můj hrudník. Popadla jsem zapalovač a hodila ho rozpálený po nich. Začaly jim hořet kůže a 

já mohla jít dál. Našla jsem je v jednom ze stanů, svázané s roubíkem v ústech. Pomohla jsem 

jim se z nich vymanit a už jsme běželi zpátky k Alysse a Marii.  

 „Kde je Brynjar?“ zeptal se umolousaný stařík. Svěsila jsem hlavu a nechala tu zprávu 

oznámit někoho jiného. 

 „Zemřel...“ pochopila moji myšlenku Alyssa. 

Všichni jsme už jenom čekali. Já, Alyssa, Maria, Tai-Yang a Eithan. Doufali jsme snad v nějaký 

zázrak? Proč jsme se vůbec objevili tady? V čem jsme byli tak výjimeční, že jsme se zrovna 

objevili v pravěku? Jaký to mělo všechno smysl?  

 Ale to už se mi před očima objevily hvězdy vysoko nade mnou a já se vznášela… 

 

 

 

 „A Nobelovu cenu získává… Maria Moriera! Gratulujeme!“ Ze všech stran se ozval 

bouřlivý jásot a aplaus. Byla štěstím bez sebe. Přistoupila k pódiu, vyšla pár schodů a 

převzala si cenu. Úsměv se jí rozléval po tváři. Došla i s cenou před pultík s mikrofonem, ruce 

zpocené.  

 „Ehm… Moc děkuji všem, kteří se podíleli na vzniku tohoto úchvatného stroje. 

Samozřejmě bych tu mohla vyjmenovat členy své rodiny, přátele. Ale já chci vyzvednout jistá 

jiná jména. Jména lidí, bez nichž bych tady dnes nestála. Chci ze srdce poděkovat Brynjarovi 

Vigharthurovi za obětavost, Eithanovi Greyovi za odvahu a chladnou hlavu, Tai-Yangovi 

Pingovi za uvolnění atmosféry a podporu. A zvlášť chci poděkovat Alysse Davis za spolupráci 

a oddanost v těžkých situacích a Lucii Doležalové za neuvěřitelnou odvahu, inteligenci a 

plány, kterými nám pomohla z velmi obtížných situací. Patří vám moje nesmírné díky! Snad 

se za pomoci mého stroje času ještě někdy uvidíme! Děkuji.“  

Nebývá to zvykem, ale i teď lidé tleskali. Nevěděla ani pořádně proč, ale v duchu 

neustále pociťovala přítomnost té skupinky zajímavých lidí, se kterými prožila tak málo a 

zároveň tolik a kteří jí zachránili život.  

  



Život v pravěku 

Nikola Soldánová 

 

Před dávnými lety se v tmavé jeskyni narodil malý chlapeček. Jeho matka i otec byli 

velmi šťastní, protože si dítě přáli. Chlapeček se narodil do velké rodiny, v jeskyni žila 

obrovská tlupa. Otec vynechal lov a šlo se slavit. Všichni muži donesli čerstvé maso, hodovalo 

se až do rána. 

Po třech letech se hoch začal učit novým věcem: řezat, sekat, zapalovat oheň a další 

potřebné práce. Když vyrostl o trochu víc, otec ho začal učit lovit. Vysvětloval mu pravidla: 

„Musíš být potichu a mít nachystaný oštěp!“ Synáček přikyvuje hlavou a otec radí dál: „Až 

budou mamuti dostatečně blízko, napřáhneš se a hodíš oštěpem.“ Syn si v hlavě představí, 

jaké by to bylo, a radostně odpoví: „Ano, tati, už jsem připraven na svůj první lov.“ Dalšího 

rána vyrazili. Když přišli na místo, uviděli velké stádo mamutů. První oštěp proletěl vzduchem 

a zabodl se těsně vedle mamuta do zmrzlé trávy. Všichni pozorně sledovali mamuty. 

Najednou z opačné strany přiletěl další oštěp, avšak ten byl od jiné skupiny lovců. A tak 

začala bitva o území. Otec syna poslal domů, aby oznámil napadení cizí tlupou. Syn nechtěl 

odejít, ale musel to jít sdělit matce a ostatním.  

Dalšího rána se tlupa vrátila, bohužel bez hlavního člena. Otec malého syna zemřel. A 

tak chlapec musel převzít vládu nad celou tlupou. Ale byl svým otcem výborně připraven a 

stal se dobrým vůdcem. 

  



Pravěk 

Jana Švehlová 

 

Pravěk mám ze všech ostatních období nejradši, protože je to něco vzdáleného a 

nedosažitelného.  

Možná je to proto, že příroda tehdy byla krásná, neponičená a na zemi i ve vzduchu to hýřilo 

pestrými barvami, ať už to byla zvířata či rostliny. Po zemi chodila zvířata, která dnes známe 

již jen z archeologických nálezů, například kosti mamutů, nosorožců a pozůstatky koní, podle 

kterých si můžeme jen domýšlet, jak vypadal třeba takový pakůň.  

Naši předkové tehdy žili na stejných místech, kde my žijeme teď a kde máme své domy a 

pozemky. Takovým krásným příkladem je například Stránská skála v Brně, kde v tamějších 

jeskyních byly nalezeny kosti pravěkých ryb a zuby šavlozubého tygra. Příroda tehdy byla 

nádherná, všude byly lesy a sem tam louka.  

V dětství jsem mnohokrát přemýšlela, proč a hlavně jak jsme se změnili. Dřív naši předci lovili 

v lesích zvěř, aby neumřeli hladem, nám teď stačí jen vyjít z domu a nakoupit si, klidně již 

hotové jídlo v supermarketu.  

Občas si myslím, že nejlépe by možná bylo, kdyby nebyly vynalezeny takové převratné 

objevy, jako je například auto, nebo letadlo. 

Kdybych si měla vybrat období, kde bych chtěla žít, tak bych si vybrala právě pravěk. 

  



Výprava do pravěku 

Pavla Švehlová 

 

Jakmile zvonek ohlásil konec vyučování, děti si sbalily věci a vyběhly ze třídy. Vyzvedla jsem 

svého mladšího bráchu z technického kroužku a vydali jsme se do tatínkovy práce. 

Náš tatínek je vědec, který zkoumá pravěk, někdy i raný středověk. Má svou laboratoř v 

brněnském Vědeckém centru, tři ulice od naší školy. Vždy jsme se za ním těšili. Neznali jsme 

nikoho jiného, kdo by uměl všechno tak hezky vysvětlit a říct, proč něco je zrovna tak a ne 

jinak. 

Vrátný, kterého jsme už znali, nás pustil přes vrátnici. Stoupali jsme do schodů. Zastavili jsme 

se ve druhém patře a zaklepali na tatínkovy dveře. Nikdo nám neotevřel, a tak jsme vešli 

dovnitř. 

Najednou se pod námi zahoupala podlaha pokrytá linoleem a my se propadli dolů. Padali 

jsme a padali, vítr nám svištěl kolem uší. A BUM! Dopadli jsme na tvrdou zem, ostrá bolest a 

pak už nic. Oba dva jsme ztratili vědomí. 

Vzbudil nás hlasitý řev a dupot nohou, obřích nohou. Podívali jsme se na zdroj toho hluku a 

nemohli jsme uvěřit vlastním očím, přímo na nás se řítil opravdový mamut! Rychle jsme se 

mu odvalili z cesty a přemýšleli, kde jsme a co tady u všech šavlozubých tygrů děláme. 

Za stádem mamutů běžela skupinka pralidí s loučemi a ostrými oštěpy. Nahnala je k 

vysokému srázu se spoustou kamenů a mamuti spadli dolů. Pralidi vítězoslavně zakřičeli, 

oběhli sráz a vrhli se na mamuty. 

"Kde to jsme? Proč nejsme v tátově laboratoři?", zeptal se zmateně Víťa. Zakroutila jsem 

hlavou. "Nevím, nejspíš jsme v pravěku. Je to celé nějaké divné.... A co když jsme omylem 

prošli jinými dveřmi? Třeba těmi s tou cedulkou VSTUP ZAKÁZÁN? napadlo mně. 

"Možné to je, ale nemyslíš, že by byly zamčené?"namítl. "A jak se dostaneme domů? Kam 

teď máme jít?",,Můžeme jít do nějakého kmene a zeptat se na jídlo a přístřešek na noc. 

Zatím o tom nebudeme přemýšlet, jo? Nějak jsme se sem dostali, tak to musí jít i 

zpátky,"navrhla jsem. 

Tak jsme se vydali za pralidmi, kteří ulovili mamuty, 

a sledovali jsme je celou cestu až k jejich jeskyni. 

Postupně tam dotáhli všechny. Potom začali křepčit 

okolo ohně, smáli se a hodovali.  

Po slavnosti jsem se konečně odvážila oslovit 

jednoho kolemjdoucího pračlověka o jídlo, pití a 

nocleh. ,,No, klidně, místa máme dost.  Náčelník tu 

momentálně není, a jelikož jsem jeho zástupce, 
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jsem pověřen prozatímním vedením. Dáme vám maso z mamuta, bylinkový čaj a spát 

můžete na dvou volných lůžkách s ostatním v jeskyni". ,,Děkujeme moc! Mimochodem já 

jsem Sofie a toto je Víťa,"ukázala jsem na sourozence. ,,Těší mě. Já jsem Statečný mlo, 

"představil se dotyčný. 

Odvedl nás k nemalé jeskyni. Před ní hořel velký oheň a u něho leželo dříví úhledně 

naskládaná na jedné velké hromadě. 

 Když jsme přišli, všichni zvedli hlavy a podívali se na nás. Začali se jeden přes druhého ptát, 

kdo jsme, kde jsme se tu vzali nebo co od nich chceme. Statečný mlok jim vše vysvětlil. Jedna 

pražena nám podala kus čerstvě opečeného mamuta s vodou. Představila se jako Rychlá 

zaječice. Na pračlověčí poměry byla hezká a milá.  

Když jsme se najedli, přišla k nám zvědavá pračlověčí holčička. Ptala se nás, jak se jmenujeme 

a jestli si s ní budeme hrát. ,,No, já jsem Sofie a toto je Víťa a klidně si s tebou budeme hrát. 

Můžeš nám to tady ukázat, jestli chceš," odpověděla jsem. ,,Klidně vám to ukážu a potom si 

můžem modelovat z hlíny, jestli chcete. Jmenuju se Červenka,"souhlasila dívenka. 

Zavedla nás na místo, kde chytali mamuty a koně, když putovali přes toto území.  Ukázala 

nám studánku, ze které berou pralidé vodu, a jezero, ve kterém se koupou.  Nakonec jsme šli 

 modelovat z opravdové hlíny postavičky a sošky zvířat.  

My jsme neznali zdejší zvířata tak dobře jako Červenka, a 

proto jsme radši udělali společnými silami praženu. Něco 

nám připomínala, ale nevěděli jsme co. ,,Ta je!" pochválila 

nám ji Červenka. Sama dělala sošku býčka. Měla šikovné 

ruce. Vypadal, jako by ho dělal dospělý pračlověk. Vrátili jsme 

se se svými výtvory zpět do jeskyně.  

Na večer jsme se uložili ke spánku a přemýšleli jsme o celém 

tom bláznivém dni. 

Ráno jsme se probudili na podlaze nějaké místnosti. ,,Nejsme 

my v tátově pracovně?", zjišťoval Víťa. ,,Samozřejmě že jste!" 

odpověděl nám povědomý hlas. Oba jsme hned vyskočili a 

vykřikli: ,,Tati!"  ,,Jak jsme se dostali do pravěku? A jak zpátky?", ptala jsem se. ,,No, propadli 

jste se mým strojem času. A zpátky jste se dostali tak, že se spojení mezi minulostí a 

přítomností prerušilo. Stroj byl nastavený tak, že se vše, co s ním cestovalo pryč z tohoto 

času, dnes vrátí do mé pracovny." Rozlédla jsem se kolem a na obrazovce počítače jsem 

uviděla fotku sošky venuše a uvědomila jsem si jednu podstatnou věc: tu Venuši jsme udělali 

s Víťou v pravěku a při náhlém přerušení jsme ji tam nechali. Proto nám soška pořád něco 

připomínala! Tu známou Věstonickou venuši! Nemohla jsem tomu uvěřit, ale nejspíš to bylo 

tak. 

KONEC  
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Nejvěrnější přítel 

Mikoláš Valenta 

 

Když se malý vlček Chloupek probudil, máma byla pryč. Všiml si, že je poraněný. Pomalu se 

rozpomínal, co se vlastně stalo. Byla to hrozná rvačka. Teď kolem dokola prázdno, nikde 

nikdo. Byl sám. Úplně sám… Musí najít mámu. Rozběhl se ji hledat.  

 

Po cestě spatřil několik obrovských zvířat. Už je znal a věděl od mámy, že se jim má raději 

vyhnout. Sice snad nikdy neútočí, ale stejně mohou být nebezpečná. Raději šel dál. 

 

Pomalu se stmívalo. Vlček teď kráčel lesem a tiše našlapoval. Ve tmě zablýskaly žluté oči. 

Spatřil zvíře s obrovskými zahnutými zuby. Zvíře se dívalo přímo na něj. Strachy ani nedýchal 

a neodvážil se pohnout. Trvalo to celou věčnost. Konečně zvíře odvrátilo hlavu a začalo 

pojídat cosi mrtvého na zemi. Chloupek si uvědomil, že má taky strašný hlad. Ale zvířete se 

moc bál, tak radši běžel pryč. Začal padat sníh. 

 

V dálce uviděl světlo. Protože mu byla zima, tak se tam vydal.  Doufal, že zde najde ochranu. 

Kéž by tady našel maminku! Uviděl jeskyni a skupinku podivných tvorů bez srsti. Nevěděl, 

jestli má za nimi jít. Neznal je a mohli by být nebezpeční. Chtěl být opatrný, ale už opravdu 

mrznul a hladověl. Šel tedy k nim. ,,Jenom to tam okouknu” říkal si,  ,,možná si mě ani 

nevšimnou” doufal. Když přišel blíž, pocítil teplo a ucítil vůni masa. Potají si ukradl kousek. 

Schoval se s ním za kraj jeskyně, kde bylo teplo a nebyl zde vidět. Vůbec si ho nevšimli. 

Chloupek po jídle usnul. 

 

Druhý den ho vzbudil hluk. Tvorové poskakovali kolem obrovského zabitého zvířete. 

Pozoroval z povzdálí, jak si chystají jídlo. Když odešli, rychle posbíral pár zbytků a dosyta se 

najedl. Takhle to běželo pár dní a nikdo si ho nevšiml. 

 

Jednou, když si jedno jejich mládě hrálo venku, objevilo malého vlčka, jak spí. Najednou se 

Chloupek znenadání probudil. Oba se lekli. Vlček ale cítil pach mláděte, a tak se ho tolik 

nebál a chlapec zjistil, že toto zvíře vůbec není nebezpečné. Postupně si zvykli se na stejném 

místě potkávat každý den. Chlapec nosil Chloupkovi zbytky masa a Chloupek se odvážil přijít 

blíž a blíž. Potom už chodil všude za ním. Často si spolu hráli a stali se nerozlučnými přáteli. 

  



Tajný průchod za mamuty 

Marta Vrbková 

 

V jedné malé vesnici žili tři kamarádi Anička, Honza a Lukáš. Byli to nejlepší kamarádi a 

všechno dělali spolu. Jednoho dne šli ven do lesa. Les byl krásně tichý a byl tu čerstvý vzduch. 

Najednou si kamarádi uvědomili, že se asi ztratili. Honza se snažil někomu zavolat, ale nebyl 

tam žádný signál. Po chvilce Anička uviděla kopeček, a tak na něj vylezli a rozhlíželi se, jestli 

neuvidí domy, ale nikde nic. Začalo se stmívat a kamarádi dostali strach. Báli se, protože se 

ještě nikdy neztratili. 

Večer, když už byla tma, kamarádi zaslechli hlasy. Zaradovali se a utíkali za hlasy. Doběhli na 

malou mýtinku a uviděli uprostřed veliký strom. Znovu se zaposlouchali a hlasy, co slyšeli, 

přicházely z toho stromu. Chvíli přemýšleli, a pak společně vešli do stromu. 

Objevili se na velké louce a nevěděli, kde jsou. Najednou uviděli nějakého kluka oblečeného 

v kůži. Divili se, protože nikdy na vlastní oči neviděli člověka oblečeného jen v kůži. Šli za ním, 

a když došli do tábora, uvědomili si, co se stalo. Dostali se do pravěku. Lukáš z toho byl 

nadšený, protože ho hrozně zajímá dějepis a říkal, že by mohli o tomto období zjistit co 

nejvíce informací, a pak až se vrátí, mohli by se z nich stát celebrity. Anička a Honza byli 

proti, protože se třeba nikdy nevrátí. Kamarádi se společně rozhodli, že se přizpůsobí 

pravěkým lidem, protože tady mohou zůstat navždy. 

Po pár dnech se děti dozvěděli vše o chování, zvycích a naučili se i pravěký jazyk. Dokonce dal 

náčelník Lukášovi náhrdelník s tygřím zubem. Jednoho dne šli na lesní plody. Najednou 

uslyšeli hlasitý výkřik a troubení. Otočili se a uviděli stádo mamutů, jak se na ně řítí. 

Uvědomili si, že je to jejich konec. Když bylo stádo úplně u nich a zahalil je temný oblak 

prachu uslyšeli slabounké volání.  

Probudili se na kopci v temném lese, kde před několika dny zabloudili. Najednou uviděli 

hajného, jak utíká k nim. Hajný je potom odvedl ven z lesa, a pak už museli jít děti sami. 

Celou cestu přemýšleli, jestli to, co zažili byla pravda, nebo jen sen. Ale když Honza uviděl na 

krku Lukáše tygří zub měli všichni tři jasno. 

  



Poezie mládeže do 26 let 
 

Cesta do pravěku 

Adam Létal, 1. místo 

 

Čeká nás dlouhá cesta 

a Vergilius nás doprovázet nebude, 

stali jsme se masou z jednoho těsta, 

která svými těly staví lodě z kamene. 

 

Kolem nás ten levný smích 

zní jak klišé z komedie, 

zahaluje vše okolo jako první sníh, 

podobaje se uštknutí jedovaté zmije. 

 

My už jsme si na to zvykli, 

je to jen další zářez do pažby, 

jako kdybychom zpátky do pravěku cestovali, 

poslední naše city jsme dali do dražby. 

 

Víno zpět ve vodu měníme, 

anagramem našich jmen je zmar a bída, 

do klece s naším svědomím zavřít patříme, 

tam, kde se věčná noc s krajinou líbá. 

 

Jen my a naše zrcadla, 

oslavujeme spolu další Saturnálie, 

lež nám chladné ruce na chvíli zahřála, 

v lampě zbývá pár posledních kapek petroleje… 

  



Cesta do pravěku 

Milan Daniel Dlabal, 2. místo 

 

Viděl jsem svůj odraz v slzách tvých, 

válely se po zemi jako prázdné nábojnice. 

Jak rozeznat od úšklebku prázdný smích, 

když už vlak brázdí kolejnice? 

 

Všechny zvuky naráz ztichly, 

se zbytkem naděje ze skříňky Pandořiny, 

jako by čas přestal mávat křídly 

a my se vrátili zpět do divočiny. 

 

Bílé holubice k nebi vzlétly, 

pod peřím schovávajíce sny naše, 

avšak byla tíživá mlha a my je neviděli 

ten den, kdy ztratili jsme své duše. 

 

Naši bohové jsou krutí a neodpouštějí, 

odnášejí nás pryč a kam, nevíme. 

Cítíme, jak nás plameny pekelné postupně stahují, 

když se v horečnaté noci usnout snažíme. 

 

Snad si jen má mysl se mnou hraje, 

když nám slzy smáčí kůži, tak zrezavíme, 

jako když stádo svého pastýře následuje, 

zpátky do pravěku cestujeme. 

  



Pravěký život 

Jakub Toman, 2. místo 

 

Všechno je tu pravěké 

a stejně pravěká je muzeální skřínka, 

vidím tu obraz pravěkého člověka 

o jeho životě však vůbec žádná zmínka 

 

Myslím, že něco bylo podobné 

i tehdy byla zima 

I tehdy kňučel jeskynní pes 

a měnilo se klima. 

 

Pračlověk bydlel v jeskyni 

a domov měl, i když trochu jiný, 

chodily tam holky pravěké, 

ale nenosily džíny 

 

Malé děti malovaly do sněhu 

obrázky a tajné znaky, 

vítr smazal jim je, stejně jako dnes, 

když vyluštil ty klikyháky. 

 

Z úpatí seběhlo stádo koní, 

A tátové vrhali se do boje, 

Stejně jako dnes když v práci se honí, 

aby nakrmili rodiny svoje. 

 

Zavírám muzeální skříňku 

I když jen obrazně a v hlavě své. 

Myslím, že starosti a věci byly 

i v pravěku dnešku trochu podobné.  



Mamutí chobot 

Martin Hodeček 

 

Se školou v Antroposu koukal jsem na mamuta, 

sleduji mu výbavu a hle vidím chobota. 

Majestátný velký nástroj k čemu mohl být? 

Že by snad chtěl mamut pivo pít? 

V pivovaru tam je teplo, kdo bych tam chtěl žít? 

Když si v klidu v muzeu může pivo pít. 

Mamut silný když si přihne, 

agresivní může být, 

proto radši domorodci něchtěj s ním nic mít. 

Domorodci bojí se ho, 

úkryt hledaj v jeskyni, 

chobotem svým otravuje, 

stále jejich rodiny. 

Chtěl by sosat jako motýl, 

mok svůj vysněný, 

používá opilost jako svoje brnění 

Holdování alkoholu přivedlo mu mrtvičku, 

domorodci daj si večer na něj jednu lahvičku. 

  



Pravěká idyla 

Marie Holátová 

 

To tenkrát jistý Karel Zeman 

natočil jeden prima film. 

Každý z nás byl jím poznamenán, 

do pravěku by se vypravil. 

 

Chtěl jen plout proti proudu řeky 

s přáteli, co jsou víc než důležití, 

poslouchat pterodaktylů skřeky,  

dokud nenašel by počátek bytí. 

 

Když na to myslím, tak si říkám, 

jak by se nám všem asi žilo, 

nemyslete si, že techniky se zříkám,  

jen kdyby vše se v pravěk navrátilo. 

 

Nezáleželo by na znalosti v elektronice. 

Brambory a jablka počítal bys po kusech. 

Všechny události zapsané by byly 

v kronice. 

Místo v autě jezdilo by se na mamutech. 

Konečně by byla jednotná móda. 

Žádné honění se za ideálem pražana. 

Žádné předsudky, není jich škoda.  

Nosili bychom kůže po vzoru Tarzana. 

 

Každý mohl by se stát umělcem, 

když pokreslil by svou část jeskyně, 

obrázky třeba i pod průměrem, 

vždyť dnes obdivujeme je jako bezchybné. 

 

Už žádné sezení v kancelářské kleci. 

Copak vás možnost být venku neláká? 

To a pak představa, jak pravěcí obchodníci  

se pokoušejí prodat pěstní klín pro leváka. 

 

Tak až všechny žárovky navždy nám 

zhasnou 

a někde v jeskyni se spolu sejdeme, 

mám pro vás nabídku dosti jasnou  

a to, že takovýto pravěk si zavedeme.

 

  



Lesní přepadení 

Petr Illovský 

 

Přišel jsem domů ze školy 

a měl bych dělat úkoly. 

Nechce se mi, je to nuda. 

Dlouhá je každá minuta. 

Zapínám si internet. 

Co říká můj online svět? 

Po krátké chvilce zábavy, slyším vítr nekalý. 

Vtom zhasne mi můj monitor. 

Co je to za blbej fór? 

Chvilku čekám, na co, nevím 

co se stalo, už nezměním. 

A tak sedím ve svém pokojíku. 

Bez wifi jsem jak v pravěku. 

Co mám dělat abych zahnal nudu? 

Znamená to, že ven půjdu? 

A co venku? Ptám se sebe. 

Jen hledět na modré nebe? 

Pak mé srdce zaplesá, 

„Mohl bych jít do lesa.” 

Jak opouštím práh dědiny, 

cítím pohled jediný. 

Nevím co se na mě mračí, 

vylézt se to neuráčí. 

Už mizím mezi stromy, 

v dálce slyším hromy. 

Jak jsem mohl zapomenout, 

proč vypadl nám v obci proud. 

Otáčím se na patě a odcházím z lesa, 

v tom za mnou z kopce lítá bestie klesá. 

Už se blíží, co mám dělat, už prochází trnkou. 

A pak jsem si uvědomil, byl jsem přepaden srnkou. 

Všude ticho, nikdo nikde, jen bouře se blíží. 

Kdybych tu byl se svou tlupou tak mi neublíží. 

Rozhlížím se po okolí, všude hledám zbraň. 

U nohy mi leží kámen. Teď mě Bože chraň. 

Sotva jsem ho vzal do ruky, srnka už to otáčí, 

upaluje do dálky, že jí nohy nestačí. 

Jestli to nebyl sen, se radši ještě ujistím, 



před tím než tuhle srnku udělám svou kořistí. 

Počkám však až přejde bouřka a svolám kluky z dědiny, 

teď má srnka po legraci, už nebudu jediný. 

Ulovím tuhle zrůdu, co na duši nechala mi šrám, 

to jen tak sám sobě na cestě domů přísahám. 

A hle, u mého domu, vidím náznak elektřiny 

a mým největším problémem stal se úkol do češtiny. 

  



Zcela normální hodina dějepisu 

Damian Konečný 

 

Františku, už jsem říkal, jakého jsme to měli učitele dějepisu? 

Já vím, že jsi to už milionkrát slyšel. 

No, boty měl vždy tak vyleštěné, že by ses v nich mohl vidět. 

Při každém kroku vydávaly zvuk, jako by šel byrokrat. 

Na první pohled vypadal velmi přísně. Dokonce až výhružně. 

Ve třídě bylo tehdy takové ticho, jako by přišla smrtka. 

Ajajaj, problesklo mi hlavou. 

Ale pak se ukázala jeho pravá povaha 

a naše obavy se rozplynuly jako ranní mlha za jasného jarního rána, 

kdy jiskřivé slunce vyhání tmu i z jejích posledních držav. 

Ale ta naše první hodina dějepisu… 

vypadala asi takto: 

 

Zvonek zvoní 

a žáci se klaní 

učiteli vcházejícímu, 

dveře zavírajícímu. 

Na tabuli visí nadpis pravěk 

ano, i zde žil člověk 

praví pan učitel. 

Tam se lidem nežilo, 

když furt hustě sněžilo 

a oni neměli k dispozici 

ani jednu rukavici. 

Ale ne, teď vážně 

nechovali se k sobě vůbec něžně 

a dělo se tak velmi běžně, 

že dokonce i ženy lovily, 

klacky nad hlavou mávaly 

a pazourky ostrými maso z kostí 

odřezávaly. 

Oheň posvátným pro člověka byl, 

teplo mu dával 

a i když se člověk kouřem málem udusil 

stále ho s láskou ve svém srdci nosil. 

To se tehdy v Africe 

člověk rozmohl velice 

a Zem osídlil. 

 

No že to nebyla špatná hodina?

 

  



Cesta do pravěku 

Lucie Koníčková 

 

Většina lidí říká: 

„Žij přítomností a netrap se minulostí. 

Vydej se vstříc budoucnosti!“ 

 

Jenže minulost nás také láká, 

vždyť právě ta nás spojuje, 

od samotného vývoje. 

 

Ale nejde jen o naši vlastní cestu vzniku, 

lidstvo pátrá zpět v čase, až do pravěku. 

Snažíme se překročit tu časovou řeku. 

 

V dálných časech se snažíme hledat odpověď na to, 

jak ochránit náš budoucí svět. 

Chtěli bychom se poučit z minulých špatných rozhodnutí, chyb, 

abychom jsme se mohli mít v budoucnosti líp. 

 

Ale není to vůbec snadný, 

jak by se mohlo zdát, 

člověk je tvor tvrdohlavý 

a ponaučení z minulosti nemá rád. 

 

Záleží na každém z nás, 

jestli podstoupí svou cestu do „pravěku“, 

zda toto poznání ocení a poučí se z chyb našich předků. 

 

My všichni si tvoříme své dějiny, 

vždyť to je náš úděl jediný. 

  



Pravěký sen 

Ema Kouřilová 

Jednou večer v neděli, 

usnula jsem v posteli. 

Měla jsem vám živý sen, 

jak pravěcí lidé tráví den. 

Začalo to jeskyní 

a v ní hravou partií. 

Lidé se tu tetelili, 

určitě nic neřešili. 

Chodili tam v kůži, 

jako správní muži. 

Malé děti v jeskyni 

a krotká zvířata s nimi, 

hráli si tam v koutku, 

z kostí měli loutku. 

Hygienu neřešili, 

kožich občas vyprášili. 

Z ohně mají všichni radost, 

je z něj teplo, ale starost. 

V dálce vidím přesličky, 

mají u nich rozcvičky. 

Za mamutem běží, 

chlupy se jim ježí.. 

Až uloví mamuta, 

tak to bude dobrota! 

Před mamutem utíkám, 

ze snu právě unikám. 

Sen naštěstí končí, 

s pravěkem se loučím! 

 

  



Cesta do pravěku 

Hedvika Lukešová 

 

Vydejme se nesměle, 

do dob, které neznáme. 

K zastaralým trilobitům 

a vážkám větším nežli dům. 

 

Tak neuvěřitelné, 

když otevřeš oči. 

Všechno zelené, 

až se z toho hlava točí. 

 

Záleží do jakého období se vydáme, 

ale nebezpečné to bude pokaždé. 

Možná i na dinosaury narazíme, 

hlavně ať nás létající veverka neokrade. 

 

Mamut a Diego si vesele vykračují, 

výhled z hor v oblibě mají. 

I na ně si pozor dejme, 

přítel či nepřítel, 

to do poslední chvíle nevíme. 

 

Štěstí nás dnes provází dál, 

zítra se někdo v pralese ztratí. 

Tyranosaurus Rex je všech hrůz král, 

zašlápnutí Brachiosaurem také bolí. 

 

Pravěk je krásný, to jistě je 

na druhou stranu potravou se staneme. 

Pojďme se vrátit, 

minulost je minulostí, 

tu již nic nezmění. 

  



Cesta do pravěku 

Vojta Martinek 

 

Sestrojil stroj času starý vědec, 

do pravěku vydal se bádat, 

zdali se měl člověk dříve jako světec. 

Přemýšlel, jak to mohlo asi vypadat. 

Vylezl ze stroje 

a nohou se zabořil do bahna. 

“Tož huš, co to je?” 

podíval se dolů, ale náhle bota žádná. 

“Bota nebota, lidé dříve také chodili bosí, 

tak proč bych to já nezvládl?” 

Najednou z křoví šustí cosi. 

Doktor se ohlédl. 

Jen co zlé zvíře zahlédl, 

tak jak zajíc utekl. 

Hustým pralesem se prodral, 

kam se to ale vydal? 

Pozdě uvědomil si badatel svoji chybu.“Bože jen ať tady nezahynu” 

V teoriích génius se šťoural, 

praktiku ale nevykoumal. 

Pak za ním bytost veliká, 

přiblíží se ztichounka. 

Vybaví se vědci myšlenka. 

“Ale to je přece uniforma mého společníka!” 

Dost trapně si magistr připadal, 

když z křoví se jeho kolega vyhrabal. 

Žádné zvíře, žádné monstrum. 

Jen kamarád, co měl trochu rozměrům. 

Společně vydali se pak ke stroji. 

A tím náš příběh končí. 

  



Budoucí pravěk 

Milan Musil 

 

Přemýšleli jste někdy, 

že ten náš celý svět, 

bude vlastně pravěkem 

za tisíce let? 

 

Cestování do minulosti 

konečně bude reálné. 

Reálné až tak, 

že do našeho století se člověk propadne. 

 

A podiví se, 

co za svět to kdysi bylo. 

Že ani do Prahy se z Brna během půl 

hodiny nejezdilo. 

A ten dnešní svět, 

že nese desítky miliard lidí, 

kteří po minulém životě se pídí. 

 

Stejně jak pro nás pravěkem je svět, 

kde žili mamuti a dinosauři 

před milióny let. 

 

Výlet už se blíží ke konci, 

ale v poslední řadě chceme nám 

všem pomoci! 

Aby ten náš současný svět, 

byl uchován pro budoucí generaci další 

miliony let! 

  



Sen noci mamutí 

Adéla Šmerdová 

 

Večer jako každý den jdu spát, 

doufám, že se ve snech nebudu bát. 

cítím, jak probouzí mě bolavá záda, 

to otočku v mé posteli si žádá. 

Pod hlavou tlačí mě kámen tvrdý, 

ten z toho divného snu mě vzbudí. 

Všude kolem mě rozprostírá se jeskyně 

a místo své postele ležím na kožešině. 

Z venku slyším zvuky neznámé, 

vykouknu a uvidím věci zcela nereálné. 

Mamut, opice, zvláštní lidé, 

určitě jsem v pravěku, to je nepochybné. 

„Hu ha huu!‘‘ zavolá na mě člověk zdálky, 

v ruce má různé zbraně, asi jde do války. 

Naznačuje, ať jdu s nimi lovit mamuta, 

tohle bude zlatý hřeb mého života. 

Spolu s tlupou velkého obra obklíčíme 

a lovecké rituály společně zatančíme. 

Kroky pro mě složité to jsou, 

padám a ocitám se pod mamutí nohou. 

S křikem probouzím se ve své posteli, 

uff, už jsem myslela, že jsem v prdeli. 

  



O životě pravěkého človíčka 

Viola Špačková 

 

Uplynulo mnoho let, 

když se zrodil pračlověk. 

Podobal se opici, 

na hlavě nenosil čepici. 

Kousek kůže postačil, 

na módu nijak netlačil. 

Domovem mu byla jeskyně, 

obešel se bez skříně. 

Důležitý pro něho byl kamínek, 

bez něhož by nebyl ohýnek. 

K obědu měl mamuta, 

bohužel dnes už ho nemůžeme ochutnat. 

Jak ho asi lákal, 

když do jámy skákal? 

Postačil mu oštěp, kůl 

a medvěd byl v půl. 

Z dlouhé chvíle maloval, 

Když v jeskyních kraloval. 

Čas ho nikam netlačil, 

slunce a měsíc mu postačil. 

V tlupě se družil, 

jaký společný život asi prožil? 

I když dnes žijeme ve spěchu, 

nechtěla bych být ženou v pravěku. 

  



Cesta do pravěku 

David Švec 

 

Chodím na sběr ovoce 

mezi dívkami sám muž. 

Ponížen jsem hluboce, 

že nelovím s muži už. 

 

Však těžko by se lovilo, 

když je člověk bez ruky, 

jež mu zvíře sebralo. 

Pořád mám z toho muky.. 

 

Nezhořkl mi ale svět, 

uhlem maluji po zdech, 

snažím se nakreslit květ, 

i ptáky v hnízdech. 

 

Cítím v sobě kosti tvrdnout, 

i u ohně mi je zima, 

častěji musím si schrupnout, 

Pod dekama koženýma. 

 

Druzi mě podpírají, 

nohy mě zradily, 

všichni jednou umírají.. 

Druzi mě tu nechali. 

 

Mám dlouhé vlasy a vousy 

Už bolí mě i mé rámě 

a opovrhuji sousty 

jsem blázen, zpívám vráně. 

  



Pravěký obraz 

Julie Zarbochová 

 

Šla jsem takhle do muzea 

za obrazem dávným, 

vedle mě tu stojí děda 

v kabátu starodávným. 

 

Přede mnou tu září dílo 

v  prostředí dalekém, 

něco mě tu uchvátilo 

na obraze pravěkém. 

 

Tak tu tiše přemýšlím, 

jaké to tam bylo 

a jak by se nám všem, 

v této době žilo. 

 

Chlapci běží z jeskyně, 

ruce plné praků 

a ženy se snaží, 

udržet oheň u táboráku. 

 

V dálce vidím hlouček mužů 

křičících uta uta, 

neboť právě chytili 

obrovského mamuta. 

 

Pravěká etapa už je však dávno za námi, 

ale vrátit se tam skrze obrazy, 

v tom nám přece nikdo nebrání. 

  



Pravěký čaroděj 

Petra Zoubková 

 

Sedím u vody a 

pravěká žena za mnou přisedá, 

začíná povídat o tom, 

jaká to byla příhoda. 

 

Bylo horko a každý hlad měl, 

vypadalo to, že nikdo na nic nemyslel. 

Mamut před námi utíká, jaká to byla beznaděj. 

Najednou se před námi objevil čaroděj. 

 

Jeho kouzelná hůl nám pomohla, 

vydávala mnoho světla. 

Najednou nebylo nikde nic, 

až po chvíli se zjevilo hejno slepic. 

 

Všichni byli šťastni, že jídla je dost, 

čaroděj nám zajistil jasnou budoucnost. 

Od té chvíle bylo jen radosti, 

a já neměla o jídlo žádné starosti. 

  



Próza mládeže do 26 let 
 

Přežít 

Tally (pseudonym), 1. místo 

 

Utíkám, co mi nohy stačí, a neohlížím se zpět. Vím, že se blíží, neboť je mnohem 

rychlejší než já. Zaúpím. Proč si musel vybral zrovna mě? Snažím se běžet rychleji, ale nohy 

mám zmrzlé jako rampouchy a pomalu je přestávám cítit.  

Zakopnu o kus ledu a začnu se kutálet dolů z kopce. Snažím se najít nějaký záchytný 

bod, cokoli, co by mi pomohlo se zastavit. To se mi však nepodaří, a tak se řítím dál, až 

nakonec zůstanu ležet na rovinatém terénu jako mrtvola. Skutečně si tak prvních pár chvil 

připadám.  

Jsem celá zhmožděná a bolí mě hlava. Otevřu oči a první, co spatřím, je tábořiště 

s ohništěm uprostřed. Není to však má skupina, tyhle lidi neznám. Dostanu strach a schovám 

se za nejbližší strom. Rozhlížím se kolem sebe, všude to vypadá stejně – zamrzlá krajina, kam 

se podívám. Jakým směrem se mám dát? A kam se poděl ten ničema, který mě 

pronásledoval? 

„Kdo jsi?“ 

Vylekaně sebou trhnu. Pohlédnu na chlapce, jenž stojí o dobrých pár metrů dál. 

Spadne mi kámen ze srdce, když zjistím, že to není můj pronásledovatel.  

„Ztratila jsem se,“ odpovím upřímně. 

Dvakrát mě sjede pohledem shora dolů. Zřejmě se mě pokouší analyzovat a zjistit, 

zda pro něj mohu být nebezpečná. Nebezpečí totiž číhá na každém kroku. „Blíží se tma,“ 

řekne, „můžeš zůstat do rána s námi.“ 

Nečeká na odpověď a rovnou mi pokyne rukou, abych se vydala za ním. Já se ale stále 

opírám o strom a držím se ho jako své poslední naděje. Zadívám se nahoru na kopec, kde 

pořád může vyčkávat můj pronásledovatel. Ta myšlenka mě přiměje dát se do klusu a dohnat 

chlapce. 

Dělám malé krůčky a schovávám se za jeho zády. Lid skupiny, ve které přebývá, si mě 

měří pohledem. Celá se třesu, a proto si musím pořád připomínat, že musí být přece dobří, 

protože jinak by mi nenabídnul tady zůstat na noc.  

„Přivedl jsi dezert.“ Něčí ruka mě stáhne k sobě a já zděšeně vykřiknu. Lísá se ke mně 

svou tváří a já na obličeji cítím jeho drsné chlupy.  

„Nech ji být,“ uslyším říkat chlapce. „Tahle není jídlo, ztratila se.“ Jídlo? To ne, to musí 

být… 

„Jsme kanibalové a ty jsi přived jídlo,“ odpoví muž, jenž mě stále svírá v rukou. 

Snažím se mu vyvléct, ale drží mě příliš silně. 

„Zrovna jsme večeřeli, tak ji pusť.“ 

Stisk povolí a já se utíkám schovat do nedaleké jeskyně, kde se ocitám ve dvakrát tak 

velkém nebezpečí. Obklíčí mě pět mužů, jejichž hladové pohledy mi zpomalují srdce. Chlapec 



mě doběhne a opět svým druhům vysvětluje, že nejsem jejich druhá večeře. Ale proč se mě 

zastává? 

Zavede mě hlouběji do jeskyně. Posadíme se do rohu dál od ostatních k malému 

ohništi, které nás má alespoň trochu zahřát. Mnu si ruce a dýchám si na promrzlé prsty. 

Chlapec mi podá kost obalenou zbytkem masa. Jakmile si uvědomím, co mi to právě 

nabízí, zvedne se mi žaludek. Odvrátím se, čímž mu dám najevo, že jeho pohoštění odmítám. 

Celou dobu jsem věděla, že nedaleko tábora mé skupiny žije skupina kanibalů, kteří jsou 

hrozbou pro celé okolí. Nejednou byli někteří naši lidé uneseni a druhý den jsme našli jen 

zbytky jejich kostí jako připomínku, že kdokoli další může být na řadě.  

„Každý máme svůj způsob, jak přežít.“ 

„Jíte i něco jiného?“ Nevím, proč jsem se na to zeptala, protože nic, co by řekl, by 

nezměnilo skutečnost, že pojídají vlastní rod. 

„Jíme všechno. Bohužel tahle krajina začíná pustnout, proto jsme se rozhodli, že se 

v nejbližší době vydáme na jih. Čekáme, až tudy jako každé jaro budou procházet mamuti. 

Letos jich chceme dostat do nejvíc, abychom na cestě k novému domovu měli dostatek 

potravy.“ 

„Vždycky můžete sníst někoho ze skupiny,“ když slyším, jak ze mě ta slova vychází, 

plna jedu a opovržení, rychle si překryju ústa dlaní. Vystavuji se riziku, že mě ten chlapec 

přestane bránit a předhodí mě jeho lidem. 

Zúží oči, neřekne však ani slovo. Lehne si na bok do skrčené polohy a mně dojde, že je 

naše konverzace u konce. Udělám totéž a nohy si přitáhnu co nejblíže k tělu, abych se 

přestala klepat zimou. Ignoruju pocit hladu a pokouším se usnout. 

 

Ještě před východem slunce mě vzbudí křik a hlasité rány. Ospale se kolem sebe 

rozhlížím, snažíc se zjistit, co se děje. Chlapec je už dávno na nohou a bez jakéhokoli slova 

utíká ven z jeskyně. Dostanu strach a vyškrábu se na nohy. Tělo mě bolí po tom včerejším 

pádu. 

Vyjdu ven z jeskyně a první, co uvidím, je stádo mamutů řítící se naším směrem. 

Kanibalové již útočí a snaží se pokořit ty, které zapadli do zakrytých jam. Část z nich hází 

oštěpy, vlastně každý člověk má nějakou zbraň – kromě mě. Vrátím se do jeskyně, kde 

popadnu první klacek, který mi přijde pod ruku. Nesnažím se útočit, naopak se stejně jako 

jiné ženy běžím schovat do jejich úkrytu. Jejich nesouhlasný pohled mi rozbuší srdce. Zemřu 

jako oběť?  

Nevím, jak dlouho to trvá, ale nakonec přeci jen ten ruch ustane. Chycení mamuti 

jsou dávno mrtví. Lovci oslavují svůj úspěch a poté se začnou chystat k odchodu. Svůj úlovek 

naloží na dřevěné sáně. Už ho stihli rozporcovat za pomoci nástrojů z kamenů, dřeva a kostí, 

protože jedině tak bude možné ho převést do jejich nového domovu.  

Nikdo si mě nevšímá, klidně bych mohla utéct a vrátit se ke své skupině. Mohlo by ale 

trvat věčnost, než bych ji našla. Chlapec měl pravdu; naše krajina je opravdu pustá a zůstat 

by mohlo znamenat smrt. Konečně začínám chápat jeho slova. Smrt z vyhladovění je pořád 

smrt a já vím, že přesně to mě čeká, jestliže se rozhodnu v tomto údolí zůstat. 



První skupinka lovců vezme do rukou provazy táhnoucí sáně a vyrazí kupředu. Najdu 

chlapce, který je teď mým jediným přítelem, a po jeho boku se vydám napříč novému životu. 

Můj hladový žaludek nám zpívá do cesty. Dostanu kus masa a tentokrát ho s vděkem 

přijímám.  

Každý máme svůj způsob, jak přežít. 

  



Nesmiřitelní cestovatelé 

Daniel Hoang 

 

Kdysi dávno existovala prastará kultura pokročilou technologií. Byli technicky tak kupředu, až 

si tím jednou přivodili svoji vlastní zkázu. Ostrov, na kterém se nacházelo hlavní centrum této 

kultury, byl údajně během jednoho dne ponořen na dno moře. Podle legendy se bydliště této 

civilizace nacházelo na takzvaném rozcestí mezi třemi kontinenty. Asií, Afrikou a Evropou. V 

dávné minulosti byly totiž tyto tři kontinenty spojeny i zemní plochou, nebylo tak mezi nimi 

žádné moře. Jak však plynul čas, hladina řek stoupala, až nakonec vznikla obří vodní plocha 

mezi těmito kontinenty, která je dnes známa jako Středozemní moře. Někteří lidé věřili, že 

na dně Středozemního moře leží ruiny tohoto dávno zapomenutého pravěkého světa. A pár 

lidí dokonce i věřilo, že se pod mořským dnem nachází jakýsi podzemní svět, ve kterém lidé 

této prastaré civilizace stále žijí.  

Pod mořským dnem, v podzemí, pod všemi, opuštěni a zapomenuti celým světem. Údajně na 

povrchu Země neexistoval žádný důkaz o tomhle světě, pouze legendy, a jak je nám všem 

známo, legendy nikdy neumírají a žijí tak dlouho, dokud existuje alespoň jedna osoba, která 

věří, že je ten příběh pravdivý. Ani tato legenda naštěstí nebyla ještě mrtvá. 

Byl tu jeden cestovatel a dobrodruh, který právě hledal jednu prastarou relikvii. Ta se měla s 

největší pravděpodobností nacházet na jednom tropickém ostrově v Indickém oceánu, kam 

se lidé z pevniny vydali jen jednou za celý život. Celý ostrov měl být obývaný pouze 

prastarým kmenem domorodců žijící stále starým způsobem života odděleni od okolního 

světa. Tento statečný cestovatel jménem Max Green byl rozhodnutý najít tu posvátnou 

relikvii a doručit ji do své země, kde by mohla být obdivována celým světem. To byl alespoň 

jeho plán, nebyl však jediný cestovatel s plánem.  

Hned jakmile Max vstoupil do prastarého chrámu na tomhle ostrově, kde se měla tato 

posvátná relikvie nacházet, potkal tam někoho, koho neměl vůbec rád, a ta druhá osoba ho 

zrovna taky neměla moc v lásce. Byl to další cestovatel a dobrodruh, jeho jméno bylo Danny 

Hudson. Tento člověk měl stejně velkou zálibu v objevování jako Max a jeho cíl byl docela 

očividný. Hodlal rovněž získat starou posvátnou relikvii, neměl však v úmyslu ji nechat 

vystavit do muzea, aby ji mohl obdivovat celý svět, chtěl ji pouze přidat do své soukromé 

sbírky. Jeden by řekl, že to byl zloduch v tomhle příběhu, na druhou stranu, představit něco 

celému světu bylo v mnoha případech nebezpečné. Tohle mohl být jeden z takových případů.  

Když se ti dva cestovatelé setkali, nebyli z toho zrovna nadšení, jelikož to nebylo poprvé, co 

se ti dva takto setkali. Už na sebe takto v minulosti narazili mnohokrát, a tak se znali velmi 

dobře. Byli to typičtí rivalové ve svém oboru, kterým bylo objevování prastarých vzácných 

artefaktů, mezi němi patřila i tato relikvie. Byli to ti největší nepřátelé v mnoha ohledech, a 

tak asi nebylo žádným překvapení, že na sebe narazili a na tomhle místě. 

“Co tady sakra děláš?” Ptal se rozhořčeně Max. 

“Jako obvykle bych chtěl vědět to samé o tobě.” Odvětil Danny. 

“Mám takový dojem, že jsem tady byl první.” 



“Tak to bude nejspíš pouze dojem, protože první jsem tady byl já. Nakonec já mám přece to 

nejrychlejší letadlo.” 

“Ty máš možná to nejrychlejší letadlo, ale já mám zase nejrychlejší čuch. Právě proto vím, 

kde ta posvátná relikvie leží.” řekl vychloubačně Max. 

Jenomže mu to vůbec nepomohlo, Dannyho to akorát naštvalo ještě víc. Přišel tedy na řadu 

otevřený souboj, tak jak na to už byli oba zvyklý. Nejdříve se rozběhli směrem k hlavnímu 

sálu chrámu, kde byla relikvie uložená. Jakmile ji spatřili, věděli, že je čeká ještě tvrdý duel. 

Ten lepší si měl z tohoto duelu odnést trofej v podobě té vzácné relikvie. Byla to zlatá soška s 

obličejem nějakého prastarého boha z dávných časů. To naznačovalo nezměrnou hodnotu 

této relikvie, a tudíž i velkou motivaci pro oba cestovatele. Něco takového mohl být ohromný 

úspěch v jejich oblasti, hlavně by je mohla čekat velká sláva za objev takové vzácné 

pozůstalosti.  

Avšak tahle soška byla jen jedna, což se zdálo být až moc málo pro tyhle dva, kteří se o ni 

handrkovali. Oba sošku totiž uchopili zároveň a následně se o ni přetahovali. Tuhle opičárnu 

zastavily až náhlé zvuky signalizující příchod divokého kmene. Něco takového nevěstilo 

vůbec nic dobrého, takže museli oba z tohoto místa co nejdříve zmizet. Rozhodli se proto, že 

poběží pryč společně, avšak pouze do chvíle, kdy to bude nutné. Takže běželi oba dva 

stejným směrem i tempem, jelikož se ani jeden z nich nechtěl pustit té vzácné sošky. Jakmile 

se dostali pryč z toho chrámu, chtěli se už oba rozdělit a jít si každý svou cestou. Problém 

však byl, že ani jeden z nich se nechtěl pustit té sošky, a tak hádka začala znovu. Tentokráte 

však z toho vyšli nerozhodně, neboť každému zůstala v ruce jedna půlka té vzácné sošky. To 

byla na jednu stranu velká škoda, na druhou stranu však každý z nich něco získal. I když se 

tedy ukázalo, že ta soška nebyla z pravého zlata, a nejspíš asi ani nebyla nakonec tak cenná. 

Jejich potíže však tím nekončily, jelikož se k nim domorodci pomalu blížili, a tak museli oba 

dva zase přidat do kroku. Danny mířil rovnou na molo jezera, kde na něj čekalo jeho 

obojživelné letadlo. Uháněl co to šlo a dostal se do letadla v poslední vteřině. V tu samou 

chvíli na Maxe čekal jeho kolega, kterým byl Africký řidič čekající na Maxe v údolí se svým 

malým náklaďáčkem. Max se akorát musel nějak dostat dolů do údolí na stezku, a to tak že 

rychle. Příslušníci domorodého kmene už na něho doléhali, Max byl však natolik vynalézavý, 

že popadli obrovský palmový list a svezl se po něm z kopce až rovnou do údolí na stezku, 

odkud rychle naskočil do nákladového prostoru náklaďáku.  

Domorodci se přirozeně snažili náklaďák s Maxem dostihnout. Dokonce na něho vystřelili 

několik šípů, ale marně, nemířili dost přesně. Max se na ně akorát díval a vysmíval se jim, 

zatímco seděl spokojeně v nákladovém prostoru. Ještě spokojenější byl, když s ním náklaďák 

zajel rovnou do nákladového prostoru trajektu, kterým se Max dostal na tento ostrov 

domorodců. Jakmile trajekt i s malým náklaďákem na palubě odplul, byl Max definitivně v 

bezpečí, stejně jako Danny, kterému se povedlo se svým malým obojživelným letadlem 

vzlétnout pryč z ostrova. Oba dva se radovali, že se jim povedlo ukořistit alespoň polovinu 

toho, co měli, nakonec měli alespoň něco s čím se mohli pochlubit zpátky ve svých 

domovech. 



Měli tedy pocit, že tato výprava nebyla úplně zbytečná, jelikož oba dva unikli s nějakou 

kořistí. Jediní, kdo byl nespokojený, byli příslušníci toho domorodého kmene, kteří měli 

hlídat chrám. Bohužel pro ně, neodvedli dobrou práci, protože spatřili naše cestovatele až 

příliš pozdě. Na druhou stranu, těžko tento kmen vinit, jelikož byli tito dva dobrodruzi až moc 

zkušení a mazaní. 

Jakmile se oba vrátili do svých domovů, začali slavit, i když v tomhle případě byl jejich úspěch 

pouze poloviční a to doslova. Max neměl v úmyslu provést to, co původně zamýšlel, jelikož 

jeho vzácná relikvie byla neúplná, a tak ji pouze dal svému dlouholetému příteli a vědci, který 

tuhle relikvii podrobil pečlivému průzkumu. Díky tomu přišel na pořad dne senzační objev. 

Uběhly dva dny, co Max poslal polovinu sošky na analýzu ke svému příteli do národní galerie, 

a Maxe kontaktoval nějaký tajemný cizinec, který přišel za Maxem až do jeho domu a podělil 

se s nim o dost divné příběhy. 

Tyhle příběhy byly divné pouze ze začátku, nakonec totiž Max uznal, že na těch příbězích 

něco je. Tento cizinec se mu představil jako starý vědec, který kdysi dávno poslal 

archeologický tým do vnitrozemí Afriky, aby tam našli takzvaný osmý div světa. To znělo 

Maxovi směšně, ale později usoudil, že něco takového by mohlo znamenat obrovský úspěch 

v jeho kariéře objevování starých předmětů. 

Hlavní problém však byl, že Max vlastnil pouze jednu půlku této sošky. Aby mohl Max 

podniknout plnohodnotnou výpravu, musel vlastnit i tu druhou polovinu. Max usoudil, že 

kontaktovat svého soupeře by bylo zbytečné, protože ten by nevydal nic ani pro svoji matku. 

Max však usoudil, že by se dala podniknout nějaká výzkumná cesta i na základě informace na 

jedné polivině sošky. 

Mezitím prováděl Danny svůj vlastní výzkum. I on byl totiž kontaktován tajemným expertem 

v tomhle oboru. Tento cizinec měl na Dannyho značný vliv, tudíž měl Danny dojem, že na 

něco podobného možná čekal celý svůj život. Samozřejmě byl vůči tomu i docela podezíravý 

a nevěřil úplně všemu, co mu tenhle expert řekl.  De facto jediná věc, která na tom všem 

Dannyho zaujala, byl značný finanční obnos a obrovský úspěch v historii celého světa. 

Právě proto se Danny rozhodl zabalit si věci a vydat se na svoji zatím nejnebezpečnější cestu. 

Tentokrát byla na dosah nesmrtelná sláva, což činilo tuhle cestu nad míru vzrušující. 

Obyčejně cestoval Danny sám, ovšem tentokráte se rozhodl, že neponechá nic náhodě a 

musí za každou cenu uspět, tudíž se rozhodl vzít sebou na tuhle expedici i svoji sekretářku. 

Přirozeně, že než to provedl, proběhla o tom zajímavá konverzace. 

“Takže Lucy? Vy jste expert v oblasti starých Afrických kultur, říkám to správně?” Ptal se 

přívětivým hlasem Danny své sekretářky. 

“Ano, a jsem překvapená, že jste si toho konečně všimnul.” Pronesla lehce uraženým hlasem 

sekretářka Lucy. 

“To víte, taky jsem blázen do historie. A zrovna teď mám před sebou senzační cestu, takže 

bych byl hrozně rád, kdyby jste mě na ní doprovázela.” 

“A to jako proč?” zeptala se Lucy podezíravě, “Pokud vím, vždycky cestujete raději sám. Proč 

chcete najednou, abych jela s vámi?” 



“Jak jsem říkal, jste expert a já potřebuji někoho, kdo se vyzná i v geografii. Takhle výprava je 

pro mě až moc důležitá, než abych ji pojal svým obvyklým lehkovážným způsobem. Nerad 

bych to zvoral a rád bych z této výpravy získal co nejvíc.” 

“Zajímavé. Mluvíte tak vážně, až je skoro těžké uvěřit, že jste to opravdu vy. V čem je 

háček?” 

“V čem by měl být háček? Je to zkrátka hodně vzácný artefakt, který musíme najít a přinese 

mi spoustu peněz.” 

“Dobrá, teď už to chápu. Jde o peníze.” 

“A o co jste si myslela, že jde? Samozřejmě, že jde o peníze. Co jiného má v životě cenu?” 

“Lidský život.” 

“To je jen levná náhražka za peníze.” Mávnul rukou Danny a potom už se začal společně s 

Lucy připravovat na svoji veledůležitou výpravu, která měla změnit celou historii současného 

světa. 

Nejdříve se Danny s Lucy vydali lodí do Egypta, a odtud pokračovali africkým expresem dál 

do vnitrozemí, kde měli provést svůj první průzkum. Danny vystoupil z vlaku plný energie a 

očekávání. Jeho výraz jasně říkal, že vůbec nepochyboval o tom, že udělá velký objev. 

Hned zatím šla vrávoravým krokem Lucy, která tahala všechny jejich zavazadla, přitom na 

Dannyho naštvaně křičela. 

“Když jste mě požádal, abych vás na této výpravě doprovázela, tohle nebylo přesně to, co 

jsem měla na mysli. Myslela jsem si, že budu váš rádce a odborný asistent a ne váš osobní 

nosič.” 

“No tak dobře, já vám trošku pomůžu.” řekl Danny naprosto klidně a hned na to sebral Lucy z 

krku dalekohled, se kterým se okamžitě začal dívat po okolí. 

Krátce na to spatřil věc, kterou hledal, a tak radostně zavolal na taxikáře na druhé straně 

silnice. Nastoupili oba do taxíku a jeli rovnou k Egyptským pyramidám, kde měl Danny najít 

své první vodítka, které ho měli dovést až k tomu velkému objevu. Danny tak započal své 

pátrání, které překvapivě nemělo nic co dělat se sfingou ani s hlavní pyramidou v Gíze. 

Hledali totiž své stopy v té nejmenší a nejméně slavné pyramidě. Podle Dannyho bylo jasné, 

že by nikdo neukryl ta největší tajemství na to nejočividnější místo. Něco takového mělo být 

ukryto někde, kde by to nikoho ani nenapadlo, a tím místem měla být ta nejmenší pyramida. 

Uvnitř se jim povedlo odhalit pár zajímavých věcí. Jednou z nich byl popis staré Egyptské 

historie, který nebyl uvnitř pyramidy kompletní.  

To nutně neznamenalo, že by mělo být snad nějaké tajemství ukryté v chybějícím článku 

historie, znamenalo to pouze, že existovala doba, která nebyla řádně popsána a 

zdokumentována. V tomto časovém úseku se tak mohlo stát prakticky cokoliv. Například to 

mohla být doba zázraků a nikdo se o tom neměl dozvědět, což by vysvětlovalo, proč obraz 

této doby nikdo nevyryl na zeď pyramidy. Události této doby nebyly vytesány ani uvnitř 

sfingy či dalších pyramid. Byla to doba 3050 před našim letopočtem.  

Mnoho historiků věřilo, že tohle byla doba, kdy se začala Egyptská kultura plně vyvíjet. Menší 

počet egyptských historiků se domníval, že byl Egypt pokročilou kulturou mnohem dříve 

před touhle zmíněnou dobou. Taková známá legenda rozšířená mezi lidmi říkala, že období 



před rokem 3050 p.n.l. bylo až příliš temné a odehrálo se v něm spousta věcí, na které 

nejsou dnešní Egypťané až moc hrdí. To bylo přesně něco, co měli Danny a Lucy v úmyslu 

zjistit. Chtěli získat nějaké informace o této zapomenuté generaci Egypťanů a vypátrat, co 

byla jejich tehdejší kultura zač a co se s nimi nakonec stalo. Taky mohli díky tomu zjistit, jaký 

vliv měla tato prastará kultura na tu Egyptskou současnou, a hlavně na tu, která následovala 

těsně po tom, co se civilizace před obdobím 3050 kompletně ztratila.   

Danny si byl vědom toho, že tuhle informaci v Egyptě nezíská, a proto se vydal v rámci svého 

pátrání do hlubších částí Afriky. Jeho další zastávka byl přístav na řece Nil v Jižním Súdánu, 

odkud Danny s Lucy vyrazili na říční plavbu do džungle ve vnitrozemí. Danny doufal, že najde 

takzvaný ztracený proud řeky Nil, na kterém se právě měli nacházet ruiny prastaré civilizace, 

kterou hledal. Danny byl celkem zklamaný, když se mu nepovedlo zjistit nějaké bližší 

informace v té malé pyramidě, jelikož mu bylo řečeno, že právě tam měl najít to, co hledá. 

Na druhou stranu, mohlo se třeba jednat i o jinou pyramidu, a právě tu teď hledal ve 

vnitrozemí Jižního Súdánu. 

Po dvou dnech na řece, se oba dostali do potíží kvůli silným proudům divoké řeky Nil v těch 

nejodlehlejších částech pralesa. Poprvé se dostali do takové kritické situace, která mohla 

klidně skončit jejich smrtí.  

Nakonec měli štěstí a zvládli se z této nebezpečné situace dostat. I když museli bojovat s 

krokodýly a následně se svou lodí spadli z vysokých vodopádů. Díky tomu se však dokázali 

dostat až do údolí, kde se jim povedl provést znamenitý objev. Nemohli uvěřit vlastním očím, 

když spatřili za hustými keři údolí mohutné mramorové stavby. Objevili tam obrovský 

labyrint v řeckém stylu, což bylo velmi divné.  

“Jak je to možné?” Divila se Lucy, “Vždyť to nedává smysl. Co dělá taková věc ve středu 

Afriky?” 

“To je velmi dobrá otázka, proto bychom to měli co nejdříve zjistit. Jdeme!” řekl sebejistě 

Danny a šel směrem k bráně do labyrintu. 

“To myslíte vážně? Chcete, abychom se ztratili?” 

“Ne, chci abychom zbohatli, a právě proto musíme jít dovnitř, abychom odkryli to velké 

tajemství, které se tam skrývá.” 

“Copak nevidíte ten labyrint?” 

“A vy snad nevidíte, že tohle je přesně to, co hledáme. Teď jsme to našli, a vsadím se, že 

uprostřed tohoto bludiště se nachází velký poklad v podobě osmého divu světa.” 

“V tom případě si tam běžte sám.” 

“Ale no tak! Nebude to zase tak hrozné. Jestli vás to uklidní, můžeme se přivázat klubkem 

provázku a najít si podle něho cestu zpátky.” 

“Tak dobrá.” 

Lucy tedy souhlasila, a tak šli oba dovnitř rozsáhlého labyrintu, i když vypadal dost hrozivě  a 

zrádně. To však Dannyho nezajímalo, jediné co viděl, byla sláva a bohatství, které mohl najít 

uvnitř labyrintu jako hrdinové v antické mytologii. Když někdo vidí jen slávu a bohatství, jen 

stěží dokáže vidět nebezpečí přímo před ním. To nemusel být nutně i tenhle případ, ovšem 

všechno tomu nasvědčovalo. Už při prvních krocích v bludišti byli oba dva přepadení temnou 



atmosférou labyrintu. Jako by uvnitř bludiště pobýval nějaký duch, který tam žil po celá 

staletí. Všichni lidé - pokud vůbec nějací - prošli tímto labyrintem v minulosti, byli najednou 

všichni uvnitř společně s Dannym a s Lucy. Ne fyzicky, ale pouze duchovně. Jakoby jejich mysl 

byla vytesaná na každé stěně labyrintu a mluvila k nim. Nebylo třeba zmiňovat, že to 

vytvářelo na některých místech hrůzostrašné momenty. Zvlášť pro Lucy, Danny byl převážně 

zaslepen vizí obrovského bohatství, což ho alespoň na chvíli zbavilo strachu. V některých 

chvílích byl však i on na pochybách, zda by se neměl vrátit zpátky. To dokazovalo, že i on byl 

jenom člověk, který akorát hledal dobrodružství. Když se nacházeli někde uprostřed toho 

rozlehlého labyrintu, Danny začal slýchat podivné zvuky a to byl první bod zlomu, kdy se 

začal dost strachovat. Najednou byl naprosto v pozoru a sledoval všechno kolem sebe. 

Snažil se okamžitě připravit na nejhorší a s úzkostí očekával nějakého neznámého vetřelce, 

který se přiřítí přímo na něj. Jakmile Danny ucítil přítomnost narušitele ve své blízkosti, 

zaútočil. Po tomhle útoku byl Danny dost překvapen, když zjistil, na koho to vlastně skočil. 

Byl to Max Green, a to překvapení bylo opět vzájemné. 

“Co tady zatraceně děláš?” Zeptal se Danny. 

“Mohl bych se tě zeptat na to samé.” Odpověděl bleskově Max. 

“Dobrá, chápu. Vypadá to, že jsme zase v té samé situaci. Co kdybys mi prostě řekl důvod, 

proč si přišel do této odlehlé části džungle?” 

“Proč mi to neřekneš jako první ty?” 

 “To víš, že jo! Já ti řeknu, proč jsem tady přišel, a ty začneš úplně novou výpravu. Nejsem 

včerejší.” 

“To já taky ne! Vypadá to, že se ani jeden z nás nedozví důvod toho druhého. Pokud tady 

nejsme opět kvůli té samé věci, jak se domnívám.” 

“Poprvé je tvé myšlení správné.” 

Pak najednou uslyšeli ten křik. Bylo to volání Dannyho sekretářky Lucy. Ta totiž něco objevila 

uprostřed labyrintu. 

“Pojďte sem rychle!” Zavolala na ně. 

A jak Danny tak Max přispěchali rychle do středu labyrintu, kde našli Lucy a taky Maxova 

malého synovce, který přišel s Maxem, aby se naučil, jak se stát archeologem. Zatím byl pro 

něj Max dobrým učitelem. Povedlo se jim totiž učinit nevídaný objev právě uprostřed tohoto 

prastarého bludiště. Tam se nacházel nějaký podivný mechanismus, který vypadal jako 

zámek skrývající tajné dveře do podzemí. 

“Skvělá práce Lucy!” Zvolal vesele Danny, “Za to vás povýším. Vypadá to tedy, že člen mojí 

výpravy tady byl dříve, a tudíž patří tento objev mně.” 

“Popravdě tenhle kluk mi pomohl tohle místo najít. Bez něj by jsem se nejspíš ztratila.” 

Přiznala Lucy a pohladila Maxova synovce po vlasech. 

“Vy vážně nevíte, kdy mlčet, že jo?” Okřiknul Danny svoji sekretářku. 

“Takže to vypadá, že v této výpravě pokračujeme oba.” řekl šťastně Max. 

Hned na to všichni začali vymýšlet, jak rozbít ten zámek a dostat se do podzemí. Poté co se 

jim povedlo ten složitý mechanismus rozluštit, železný poklop v zemi se najednou začal 

otevírat. Najednou se přede všemi v zemi otevřela díra s dlouhým schodištěm vedoucím 



ještě hlouběji do země. Vypadalo to, jako by to vedlo do nějakých podzemních kobek, neboli 

snadná cesta, jak promarnit svůj život. Naši hlavní rivalové však viděli slávu a bohatství 

čekající na ně v tomhle podzemí, a tak se oba dva vydali směrem dolů. Tam je následovali i 

jejich spolucestovatelé, kterým se však dolů moc nechtělo. Neměli ovšem jinou volbu, 

protože jim bylo jasné, že ani Dannyho ani Maxe nelze přesvědčit. Mohli klidně zůstat 

nahoře, ale ani tahle možnost se jim moc nezamlouvala, jelikož by se celou dobu jen 

strachovali. 

Poté co vstoupili všichni dolů a šli postupně dál směrem dolů po schodech, uvědomili si, že 

tohle místo je mnohem větší, než si uměli představit. To byl taky důvod, proč se rozhodli 

rozdělit. Nakonec stejně se neměli navzájem moc rádi, tedy akorát Danny s Maxem. Usoudili, 

že to je skvělá výmluva, jak se toho druhého zbavit. Tohle místo vypadalo jako další labyrint a 

dokonce ještě daleko sofistikovanější. Celé tohle místo se zdálo být jednou obrovitou 

budovou v podzemí. Jak tak vnímali jednotlivé tvary chodeb a dívali se na malby na stěnách, 

bylo jasné, co to bylo za budovu. Byla to pyramida a to dost zvláštní druh, podzemní 

pyramida. 

Danny si uvědomil, že ta pyramida, o které mu vyprávěl ten odborník a řekl mu, že uvnitř ní 

najde všechny odpovědi, nebyla tou malou pyramidou v Egyptě. Mohla to být defacto 

kterákoliv pyramida v Africe, a s největší pravděpodobností to byla právě tahle. Tuhle 

informaci měl i Max a právě díky tomu se mu povedlo najít i tohle místo. Byl očividně v 

historii a v geografii daleko zběhlejší než Danny a toužil prostřednictvím maleb v této 

podzemní pyramidě zjistit další indicie. Než to však stihl udělat, stalo se něco hrozného. Celá 

podzemní pyramida se najednou dala do pohybu, jakoby byl aktivován nějaký bezpečnostní 

mechanismus, který se spustil krátce poté, co do pyramidy vstoupili naši hrdinové. V té chvíli 

se Danny i Max poprvé přestali zajímat o velkou slávu a bohatství a začali se zajímat o své 

životy. Sice přišli konečně k rozumu, avšak to neznamenalo, že byli v bezpečí, to ani zdaleka.  

Museli jednak hodně rychle, jinak mohli říct sbohem jak svým objevům, tak i svým životům. 

Danny se svojí sekretářkou a Max se svým synovcem utíkali každý jinou cestou směrem dolů 

do těch nejnižších pater tohoto podzemního bludiště uvnitř pyramidy. To se mohlo zdát 

směšné, jelikož utíkali stále více dolů, čímž si ještě snižovali své šance na cestu zpátky 

nahoru. V tomhle případě se to však zdálo být jediný způsob, jak zachovat své životy, proto 

utíkali ještě níž až na samotné dno pyramidy, kde spatřili nějakou podvodní řeku. 

Pravděpodobně se jednalo o ztracený proud řeky Nil, který také hledali. Byla to dvojitá 

radost, protože když spatřili tuhle řeku, usoudili, že to může být jejich jediná cesta, jak z této 

podzemní pyramidy ven. A jelikož byli v takové bezvýchodné situaci, rozhodli se všichni 

skočit na malou kánoi, která byla uvázána podél podzemního břehu řeky, jakoby ji tam někdo 

nachystal přímo pro ně. 

Následně pluli po proudu řeky do neznáma, kde objevovali podzemní svět, svět pravěkých 

časů. Byla to neuvěřitelná zkušenost pro všechny z nich. Poté, co po nějaké době spatřili 

světlo, jejich naděje na záchranu opět ožila. Usoudili, že to nemusí být až tak složité dostat se 

zase na zemský povrch. Nebyli si však jisti, zda se jednalo o zemský povrch, alespoň ne o 

takový, jaký znali. Jakmile vyjeli z toho na první pohled nekonečného tunelu, spatřili konečně 



nejenom světlo ale i nápadně barvitou scenérii. Skoro se jim nechtělo věřit, že jsou stále 

několikset metrů v podzemí, protože najednou bylo všude světlo, jako by byl jasný jarní den 

a co víc, tam dole byla tak krásná panenská příroda, což bylo dost divné. Připomínalo to 

cestu do středu země, až na to, že tohle nebyl žádný střed země, tohle byl svět, který 

existoval po několik tisíc let a za tu dobu zůstal naprosto nedotknutý. Alespoň to tak na první 

pohled vypadalo. 

Další otázkou bylo, zdali se na tomhle místě nacházeli nějací obyvatelé. To se zdálo podle 

Dannyho a Maxe dost nepravděpodobné. Navzdory tomu, že na tomhle místě byl dýchatelný 

vzduch, jako kdyby tam byla zabudovaná klimatizace. Celá ta situace byla dost podivná, a to 

ještě nebylo všemu konec, další záhady na sebe nenechali dlouho čekat. Po pár minutách 

totiž spatřili na pobřeží řeky vrak lodi, a nevypadal ani tak staře. Nebyla rozhodně starší než 

sto let, což působilo celkem děsivě. Po pár kilometrech se rozhodli vystoupit ze své malé 

loďky na pevninu tohoto záhadného světa, aby mohli podrobněji prozkoumat okolí. 

Krátce poté, co vystoupili z kajaku, narazili na další podivnou věc. Bylo tam rozdělané ohniště 

a kolem něho menší dřevěná stavení. Jako by tam někdo bydlel po několik let. Bylo tak jasné, 

že tu budou další potencionální trable. Všichni začali tedy hledat lidi, kteří by zde mohli žít. 

Mohlo se klidně jednat pouze o jednoho individuála a stejně tak se mohlo jednat o celý 

kmen, nebezpečný kmen, s tím museli vždycky počítat. 

Po hodině hledání byli všichni překvapeni dvěma staršími muži. Jednalo se o vůdce dvou 

archeologických výprav, kteří se vydali do této části země před třiceti lety, a tak byla nakonec 

záhada vyřešená. Alespoň ta s vrakem lodi a taky se Danny s Maxem dozvěděli, kdo je to 

vlastně poslal na tuhle výpravu. Dva experti, z nichž jeden navštívil Maxe a jeden Dannyho, 

vyprávěli příběh o dvou výpravách, které se vydali do Afriky před třiceti lety a nikdy se 

nevrátili. 

Danny byl totiž o této výpravě informován jedním bohatým obchodníkem, který pátral po 

ztraceném světě schovaném v těchto končinách. Taky řekl Dannymu o té výpravě, kterou 

vedl jeden dobrodruh z Ameriky, jeho jméno bylo Edward Sandress. A právě tenhle 

dobrodruh byl jedním z těchto starších pánů, které zde našli. 

Tím pádem se celá záhada vyřešila i pro Maxe, který si myslel, že sem Dannyho poslal stejný 

člověk jako ten, který navštívil Maxe po analýze v galerii. Muž , který přišel za Maxem, byl 

starý archeolog z Britské univerzity a byl to člen jedné Britské expedice. Ti hledali ztracený 

proud Nilu, ale nakonec našli ještě něco jiného, alespoň jedna část skupiny. část skupiny se 

totiž oddělila a právě v ní byl i ten nejzkušenější člen této výpravy, kterým byl jeden z 

nejlepších archeologů v celém Spojeném království. Jmenoval se Anthony West a byl to ten 

druhý starší muž, kterého našli v tomhle podzemním světě. Všichni ostatní členové výprav 

údajně zahynuli, takže s Americké výpravy zůstal pouze Edward a z té Britské části zase 

Anthony.. Bylo to celkem zvláštní seznámení, ale něco takového si člověk nevybere. 

“Takže vy dva se znáte? Myslím tedy, znali jste se ještě předtím, než jste skončili zde.” Ptal se 

Danny Anthonyho a Edwarda. 

“Ano.” Odvětil Anthony, “Vlastně jsme byli takový rivalové, jelikož já jsem byl člen Britské 

expedice.” 



“A já byl člen Americké expedice,” doplnil ho Edward, “pro nás to bylo něco jako závod. 

Vyhrát měl ten nejlepší.” 

“A kdo měl být ten nejlepší?” Zeptal se Max. 

“To je jednoduché.” Usmál se Anthony, “Ten, který by našel důkaz existence pravěké 

civilizace.” 

“A to je přesně to, na co se teď díváme.” Podotkla Lucy. 

“Je to možné.” Uznal Edward, “Problém je, že se odtud nemůžeme dostat.” 

“To je celkem znepokojující, ale já jsem tady přišel, abych si odnesl důkaz sebou, takže se jen 

tak lehce nevzdám.” Pronesl rozhodným hlasem Danny. 

“Myslím, že neexistuje nic nového, co byste mohl zkusit, a my to nezkoušeli už před vámi. 

Obávám se, že neuspějete, příteli.” řekl zklamaně Anthony. 

“řekl bych, že ve vaší době jste nevlastnili něco jako satelitní telefon, a to je přesně to, co 

hodlám použít.” Chlubil se Danny načež zjistil, že je mu jeho mobil úplně k ničemu, protože 

na tomhle místě nebyl žádný signál. 

“Zatraceně!” Zvolal Danny, “Dobrá, takže když je nás tady tolik, pojďme dát hlavy 

dohromady, dřív nebo později musíme přece přijít s nějakým dobrým plánem. 

“To není špatný nápad.” Souhlasil Max, “Začal bych s tím, že najdeme cestu ven.” 

“To je skvělý nápad!” Vykřiknul trošku ironicky Edward, “Co si asi myslíte, že se tady 

pokoušíme za těch posledních třicet let, co jsme tady, udělat? Zjistit, jak tu vypěstovat jabloň 

nebo co?” 

“No dobře, chápu.” Omlouval se Max, “Jen jsem si říkal, že třeba opravdu může existovat 

něco, co jste ještě nezkusili nebo vás to ani nenapadlo.” 

“V pořádku, tak schválně zkuste něco říct a já vám hned řeknu.” Vyzval ho Edward. 

“Tak jo, tohle nám nijak nepomůže.” Vložil se do toho Danny, “Pojďme se vrátit zpátky k té 

pyramidě, odkud jsme přišli a zkusme zjistit, jestli odtamtud nevede nějaká cesta ven. Třeba 

už to podivné zemětřesení uvnitř pyramidy přestalo.” 

“Počkat!” Zarazil se najednou Anthony, “Vy jste se zde dostali přes pyramidu?” 

“Ano. Jak jinak?” Divil se Danny, “Já myslel, že tak jste se tady dostali i vy.” 

“Dobrá, možná jsme nevyzkoušeli úplně všechno.” Uznal Anthony. 

 A tak se zkusili dostat zpátky k té podzemní pyramidě po proudu té tajemné řeky. I když byla 

celkem škoda opustit tenhle neuvěřitelný pravěký svět tak brzy, neboť to okolí vypadalo 

kouzelně a byla to bezesporu ta nejúžasnější věci, jakou kdy všichni ve svých životech viděli. 

Tohle byl rozhodně lepší poklad, než si mohli Danny s Maxem kdy přát. Nepotřebovali objevit 

žádné zlato ani drahé kameny, tohle bylo něco mnohem lepšího. Vidět podzemní svět, který 

kdysi existoval na povrchu země před tisíci lety. Bylo to smutné, ale takhle už historie 

fungovala. Vlastně to korespondovalo s nápisem, který Max spatřil na jedné z maleb uvnitř 

podzemní pyramidy, a který ho docela zaujal. Ten nápis zněl asi takhle, tedy potom co ho 

Max dokázal přeložit do svého jazyka z toho pravěkého. 

“Na světě není nic vzácnějšího, než vidět jak se vytváří dějiny. Není to ani tak obtížné, 

protože dějiny mají tendenci se opakovat.” 



Celkem impozantní vidět něco takového. Bylo to vytesáno před tisíce lety prastarým 

jazykem, který se trošku podobal latině a staré řečtině, tudíž pro Maxe nebylo tak těžké 

vydedukovat správný překlad. Nakonec Max byl přece taky zkušený archeolog. Po hodinové 

plavbě kajakem se dokázalo teď už šest dobrodruhů vrátit zpátky do podzemí pyramidy, 

zanedlouho přišla ovšem další pohroma. Nejdříve se jejich kajak kvůli masivním vlnám, dostal 

na mělčinu řeky a následně ho proud odhodil přímo směrem ke zdi pyramidy, kde se kajak 

roztříštil na několik kousků. Naštěstí naši přátelé dokázali z toho kajaku vystoupit ještě v 

době, kdy byl kajak pár vteřin na mělčině řeky. Všem bylo jasné, že to podivné zemětřesení 

uvnitř pyramidy ještě neskončilo. Důležité bylo, že se jim alespoň povedlo najít cestu zpět do 

pyramidy, problém však teď byl najít odtamtud cestu ven, zatímco se strop pyramidy třásl. 

Hledali východ v několika chodbách, o kterých si mysleli, že je dovedou ven, ale ani jedna z 

nich je ven nedovedla. 

“Tohle je směšné!” Vykřikl Danny, “Nemůžeme jít tou samou cestou, kterou jsme přišli?” 

“A co asi myslíš, že se tu snažíme, ty idiote?” Křičel na něj Max. 

“My se snažíme? Jak to, že jsem si toho nevšiml?” Reagoval Danny. 

Po několika dalších krocích narazili na neuvěřitelně hlubokou propast vedoucí ještě hlouběji 

do podzemí. Propast se naneštěstí nacházela na cestě, kam chtěli jít, a kde věřili, že se bude 

nacházet východ. Stáli tedy na místě a přemýšleli, jak se dostat na druhou stranu přes tuhle 

nekonečnou propast, jelikož most tam žádný nebyl. Nebyla tam ani žádná lana a nikdo se 

neodvážil přes takovou dálku přeskočit. čelili tak další bezvýchodné situaci, alespoň na první 

pohled, protože nakonec i tady se jim povedlo najít řešení. Anthony měl u sebe stále lano z 

dob, kdy ještě objevoval tuhle oblast, a tak lano hodil na druhou stranu. Povedlo se mu na 

druhý pokus smyčku lana zachytit za jeden z nosníků na druhé straně. Poté se rozhodl s 

pomocí lana skočit na druhou stranu. Povedlo se mu to, i když to působilo strašidelně, hlavně 

pro další osobu, která se měla s pomocí lana přenést na druhou stranu. Nakonec se to však 

povedlo všem, a tak mohli čelit dalším bezvýchodným výzvám. Brzy totiž přišla další, poté co 

prošli dlouho chodbou pyramidy. 

V té chvíli se totiž opět celá pyramida začala měnit do jiného tvaru tak jako předtím. Kvůli 

tomu se totiž začali uzavírat všechny vchody do dalších chodeb a komnat pyramidy. Když si 

to všichni uvědomili, začali se vážně strachovat, že můžou v této pyramidě uváznout na věky, 

a právě proto začali všichni zběsile utíkat. Teď už alespoň věděli přesně, kterou cestou jít, 

protože neměli ani jinou volbu, šli prostě tam, kde se zrovna zavírali dveře. Během minuty 

prošli přes sedm komnat, u kterých se vždy postupně zavíraly padací dveře přesně ve chvíli, 

kdy přes ně jen tak tak proklouzli. Prakticky pokaždé se jim přes tyhle padací dveře povedlo 

dostat na poslední chvíli. Hned jak byli všichni na druhé straně, tak dveře naposledy zaklaply 

a už se dál neotevřely. To byla zkušenost plná adrenalinu, zkrátka nikdy se člověk necítí tak 

napjatý, jako když mu jde o život. To byl právě ten případ a když naši přátele procházeli 

osmou komnatou, spatřili tam samé lesklé věci, poklady. To bylo něco, čeho si každý z nich 

všiml. Dokonce se na všechny ty poklady tak zadívali, až všichni úplně zapomněli, že jim jde o 

život, protože pyramida se dál měnila a všechny její vchody a východy se i nadále zavíraly. 

Naštěstí mezi nimi byla jedna osoba, která měla stále všechny své smysly pohromadě. Byl to 



Maxův malý synovec, který všechny okřikl a rázem se všichni vrátili z nebe zpátky na zem a 

začali znovu utíkat směrem přes padající dveře do další komnaty.  

Potom co prošli další dlouhou komnatou, dostali se nečekaně až k nějaké rouře, do které 

všichni vklouzli a následně po ní sjížděli směrem dolů ohromnou rychlostí. Připomínalo to 

tobogán a zvlášť Maxův synovec si to náramně užíval. Pro všechny ostatní to však byl jízda 

hrůzy, jelikož neměli ani tušení, kam tahle na první pohled nekonečná roura vede. 

Představovali si ty nejhorší možné věci, které by se mohli nacházet na konci této jízdy. 

Například tahle roura mohla vést do nějaké temné kobky, odkud už nebudou mít žádnou 

šanci uniknout anebo hůř, mohli by se takto propadat až navěky. Třeba tahle roura vedla 

napříč celým jádrem planety a posléze by vypadli až někde do hlubokého vesmíru. Tenhle 

nekonečný tobogán najednou změnil směr a na pár chvil se všichni řítili směrem nahoru. 

Nakonec je tahle roura všechny vyklopila v nějaké jámě plné písku. To byla alespoň jejich 

první reakce, ale ještě než se mohli zorientovat a zjistit, kde se to vlastně nacházejí, tak je 

tohle místo najednou doslova vystřelilo pryč. Takže byli všichni opět v pohybu a tentokráte 

se všichni nacházeli pro změnu ve vzduchu, až nakonec přistáli v koruně nějakého velkého 

stromu. Ve chvíli, kdy tam přistáli, Maxův synovec zvolal: “To byla skvělá jízda! Nepojedeme 

ještě jednou?” 

“Ne v tomhle životě.” Odpověděl neprodleně Max. 

Posléze si všichni uvědomili, že byli vystřeleni z nějaké sopky. S něčím takovým rozhodně 

nepočítali, nakonec však byli všichni vděční za to, že byli stále naživu a nebylo ani tak 

důležité, jak se dostali zpátky na zemský povrch do nějakého Afrického pralesa. Ta 

nejdůležitější věc byla, že mohli pokračovat dál, byli zpátky nohama na zemi a byli ještě 

odhodlanější dokončit tuhle výpravu a zjistit víc informací o tom velkém pokladu, který měli 

objevit, neboť Max i Danny věřili, že musí existovat ještě něco víc, co po této pravěké kultuře 

zbylo. Věřili, že tu bylo ještě něco, co by se mohlo nacházet i na zemském povrchu. Jakmile 

se dostali zpátky do civilizace, přemýšleli, kam půjdou dál. Nejdříve však chtěl Max poslat 

svého synovce prvním letadlem zpátky domů, ovšem Maxův synovec odmítal odejít. 

“Děláš si srandu, strejdo? Teď v žádném případě nechci odejít.” Pronesl Maxův synovec, 

“Tohle je zatím to nejlepší léto, jaké jsem kdy zažil. Přece neodejdu teď, když to začíná být 

zajímavý. Přece si mi i ty sám říkal, že se mám od tebe naučit, jak být správný archeolog a 

tahle zkušenost by pro mě byla cennější, než cokoliv jiného, co můžu zažít do konce svého 

života. Přece bys mě teď o tohle nepřipravil?” 

Na to Max nemohl nic jiného, než souhlasit, jelikož si okamžitě představil sám sebe, kdyby 

byl v pozici svého synovce. Max byl přece jenom nakonec rád, že jeho synovec změnil na 

tuhle výpravu názor, a už si nemyslel, že stráví jenom další nudnou dovolenou se svým 

strýcem, nýbrž začal si svého strýce daleko víc vážit. 

Všichni tak byli opět na cestě odhalit tuhle velkou záhadu pravěké civilizace. Naši přátelé 

měli v rukou význačnou věc, kterou našli uvnitř podzemní pyramidy. Byly to prastaré mapy 

vytesané na zdech pyramidy, které spatřili, když hledali cestu ven. Lucy totiž pár takových 

map vyfotila na svém malém přenosném fotoaparátu. Ostatně díky němu vyfotila i prastarý 

svět v podzemí, odkud zachránili Anthonyho s Edwardem. Právě tyto fotografie měli rovněž 



posloužit jako důkaz, že skutečně našli ztracený pravěký svět. Jejich výprava však nebyla u 

konce, neboť stále nezjistili, co se vlastně s tímto prastarým světem stalo a kde by se mohli 

nacházet případní potomci této staré civilizace. A co víc, stále nevěděli, co měl být ten velký 

poklad, který měl představovat osmý div světa. Mělo se jednat o nějakou truhlu plnou zlata 

nebo snad něco daleko cennějšího?  

Pokud ano, kde jinde by se mohl tenhle poklad nacházet? Odpověď měli naleznout pouze v 

případě, že se jim povede najít tohle místo na prastarých mapách z pyramidy. Další problém 

však byl, že neměli ani ponětí, jaká místa jsou na této staré mapě zobrazená. Když dali 

všechny fotky této velké mapy dohromady a poskládali ji tak, jak by asi měla vypadat, stále 

se nemohli dohodnout na tom, jaké místo na tomhle světě tahle mapa ukazovala. Podle 

někoho mapa ukazovala svět v podzemí, proto vůbec nekorespondovala se současnou 

geografií světa. Na druhou stranu tehdy přece ještě tento prastarý svět existoval na pevnině, 

takže to byl nesmysl, navíc na téhle mapě bylo zobrazeno i moře, pokud to tedy chápali 

správně. Problém však byl, že i tehdy mohl svět vypadat jinak, a tudíž i jeho geografie a jeho 

mapy byly naprosto jiné. Na mapě byl křížkem zobrazen jeden malý ostrůvek, podle čeho 

všichni usuzovali, že se na tom ostrově nachází ten jejich poklad. To byla jediná věc, kterou 

věděli jistě.  

“Dobrá, tak si pojďme shrnout všechno, co víme.” A Danny ukázal na mapu, “Budeme 

předpokládat, že tohle je Afrika, vypadá to jako její jihovýchodní část. Vedle ní je nějaký velký 

ostrov, nevíme však co je to za ostrov. V dnešní době v této oblasti ani žádný ostrov není.” 

“Počkat!” Vykřikl Max, “A co Madagaskar?” 

“Na Madagaskar je to podle mě až moc velké.” Prohlásil Anthony, “I když...předpokládejme, 

že dřív byla pevnina větší a hladina moře byla o dost nižší, což by znamenalo, že i 

Madagaskar byl rozlohou mnohem větší ostrov. V tom případě by to klidně mohl být 

Madagaskar.” 

“Tak dobrá,” řekl Edward, “pokud to je Madagaskar, ten ostrov s křížkem leží asi takových 

200 mil severovýchodně od Madagaskaru.” 

“Ano s tím by se už dalo pracovat.” Uznal Anthony, “Vypadá to jako skutečná lokalita a není 

to ani moc daleko odtud. Pokud si obstaráme letadlo, můžeme být do rána tam.” 

“Chcete s námi vážně pokračovat?” Zeptal se starších cestovatelů Max, “Nakonec, byli jste 

třicet let uvězněni v pravěku. Nechcete se vrátit domů a kontaktovat své rodiny a přátele, že 

jste naživu?” 

“Mladý příteli, zrovna teď stojíme na prahu velkého objevu, přece si nemůžeme dovolit jít 

teď domů. Kromě toho, na to bude dost času až dokončíme tuhle výpravu.” řek sebejistě 

Edward. 

Tak tedy nebylo co řešit a po krátkém odpočinku vyrazili na další cestu. Vzlétli ze Súdánského 

letiště s malým sportovním letadlem, a hned jakmile se nacházeli nad mořem, pozorně se 

dívali všude kolem sebe. Hledali malý ostrov, který se měl nacházet zhruba 200 mil 

severovýchodně od Madagaskaru. Naskytla se tu i myšlenka, že hledaný ostrov zobrazený na 

staré mapě, mohli být Seychely, i když jejich lokace na mapě by zrovna moc neodpovídala 

skutečné poloze. Usuzovali však, že ani tato prastará mapa nemusela být naprosto přesná. 



Na druhou stranu moc nevěřili tomu, že by se údajně taková pokročilá civilizace mohla splést 

v takovém oboru, jakým bylo vytváření map. Rozhodli se tedy mít trošku víru a dál pozorovali 

oceán. Mohlo se klidně jednak o malý ostrůvek, který lidstvo naprosto přehlédlo a nikdo o 

něm neměl žádné informace. čím déle hledali, začínali si myslet, že je to zbytečné. Ten ostrov 

mohl být klidně za tu dobu několik set metrů pod mořskou hladinou a nebyl už vůbec 

viditelný. I tohle všechny napadlo, nakonec však tuhle myšlenku zavrhli, jelikož hned na to 

spatřili v dálce malý ostrov, který snad ani nešlo přehlédnout.  

Všichni si nejdříve mysleli, že je to snad nějaká fatamorgána, uvědomili si však, že to byl 

skutečný ostrov. Ostrov, který vyřazoval tak velkou energii, a i přesto byl stále zahalen 

tajemstvím. Opatrně na tomhle ostrově přistáli, načež začali hledat místní obyvatelstvo. 

Nemuseli čekat dlouho, protože hned po přistání je přišlo přivítat několik lidí na místním 

letišti. Bylo celkem evidentní, že na tomhle místě si svých návštěvníků vážili, anebo se 

jednalo možná o něco úplně jiného. Danny, Max a ostatní byli vřele přivítání dokonce i 

samotným vládcem tohoto ostrova. 

“Vítejte, cestovatelé. Už tady na vás čekám.” Prohlásil vládce. 

“Vážně? Jak je to možné?” Zeptal se překvapeně Danny. 

“Bylo nám předpovězeno, že se to jednoho dne objevíte, abyste spatřili, jak se vytváří 

dějiny.” 

“Už zase, vytváření dějin.” Prohodil Max, “A stále nemám ani ponětí, co to znamená.” 

“Však se to brzy dozvíte.” Usmál se vládce a následně je vzal na prohlídku celého ostrova. 

“Neměli bychom se ho zeptat na ten poklad?” Zeptal se všech potichu Danny, aby ho 

panovník neslyšel. 

“Raději bych ho nejdřív nechal mluvit, třeba se od něj dozvíme, co se tady vlastně děje.” řekl 

Anthony. 

Prohlédli si tak tento krásný ostrov, který disponoval technologií dost podobnou té současné 

v jejich světě, akorát měla mnohem lepší design. Největší záhadou přirozeně bylo, jak mohla 

nějaká Africká země mít tak pokročilou techniku, v některých aspektech až natolik 

pokročilou, že převyšovala i tu současnou. Jakoby na tomhle ostrově existoval úplně nový 

svět. Všichni byli ohromeni takovými skvělými vynálezy, jakými byli létají vlaky nebo budky 

na asistenční sebevraždu. 

Hlavně pak i obvyklou technologií, kterou známe, například na ostrově existoval vyspělý a 

propracovaný dopravní systém. Jezdili tam po celém ostrově tramvaje i trolejbusy. Byli tam 

také letadla a i jejich budovy vypadaly elegantně. Přesto všechno naši hrdinové museli 

neustále myslet na to, že tu něco nehraje. Nemohli však přijít na to co a vládce tohoto 

ostrova jim to zatím taky moc nepomáhal odhalit. Spíše naopak, mátl je ještě víc každou další 

větou o tomhle ostrově. Jakoby toho všichni věděli čím dál tím méně. Například jim vládce 

popisoval, jak tento ostrov vzniknul a jaké byly první kroky k vybudování takové vznešené 

komunity. Jakoby vyprávěl historii celého světa a současnou historii, tak jak ji naši přátelé ani 

neznali. Bylo to čím dál tím divnější a něco to i našim hrdinům připomínalo. Po této 

prohlídce, měl Max důležitou otázku. 

“Co je to támhle na tom kopci uprostřed ostrova? 



“To je nejvyšší vrchol na ostrově. Je to sopka.” Odpověděl vládce. 

“To myslíte vážně?” Zarazil se Max. 

“Obávám se, že ano. Když jsme začínali tohle město stavět, sopka nebyla aktivní. Později 

jsme objevili určité elementy nasvědčující tomu, že sopka by mohla být aktivní. Jistě to však 

nevíme. Prozatím se nic nestalo, takže usuzujeme, že se nic nestane ani v nejbližší 

budoucnosti.” 

“No když to říkáte.” řekl Max, ale klidný nebyl. 

Když šli poté všichni na procházku sami bez vládce, začali vážně diskutovat o tom, co se to 

nejspíš děje. Jejich tok myšlenek byl však rázem přerušen něčím děsivým.   

Najednou se ozvalo mírné zahřmění, všichni měli pocit, jako by se země třásla. To jasně 

říkalo, že je něco špatně a to něco byla podle všeho sopka, která byla nejspíš zase aktivní. 

Podívali se tak z dálky na sopku, která vypadala jako těsně před erupcí. Pozorovat sopku však 

nebyl vůbec čas, jelikož v tu chvíli se pod nimi začala lámat zem. Nikdo nechtěl věřit, že se to 

opravdu děje, na zemi byla prasklina, která se pomalu ale jistě rozšiřovala. Všichni se tedy 

dali na útěk, jelikož se země začínala otřásat tak silně, že začali padat i okolní stromy. Teď 

nebyl čas na odhalování dalších záhad, museli opět utíkat o svůj život. Všichni tedy utíkali 

směrem k autu, které našli na parkovišti nehlídané a odemčené. Jednalo se nejspíš o 

turistický vůz k dispozici zdarma pro návštěvníky ostrova.  

Jakmile se všichni dostali do auta, Max šlápl na pedál a ohromnou rychlostí hledal 

nejrychlejší cestu na letiště. Praskliny na zemi způsobené sopečným zemětřesením se totiž 

zvětšovaly a postupně si propracovávali cestu k našim hrdinům uhánějícím ve voze, aby je 

mohli pohltit. Všichni tušili, že je pouze otázka času, než se ty praskliny rozšíří po celém 

ostrově, až nakonec vznikne jedna obří propast zkázy, která pohltí úplně všechny na ostrově. 

Zatím zemětřesení ničilo všechno na zadní části ostrova, ovšem pomalu si vytvářelo cestu na 

druhou stranu do centra ostrova, kam právě mířila naše skupina cestovatelů. To znamenalo, 

že mělo kolabovat spoustu velkých budov a Max si posléze nebyl jistý, kterou cestou se má 

vydat, ostatní mu však pomohli najít tu správnou cestu do centra ostrova. Bylo jasné, že musí 

z ostrova za každou cenu uniknout, protože tohle zemětřesení nevypadalo, že by se mělo 

zastavit jen po pár menších prasklinách v zemi. Zemětřesení vyvolané sopkou se s největší 

pravděpodobností nemělo zastavit, dokud nebude celý ostrov zničen. Max hledal tu 

nejrychlejší cestu na letiště, když projížděl centrum, zjistil, že nebyli ani zdaleka jediný, kdo 

mířil na letiště. Před nimi se objevila ohromná kolona aut a autobusů, přes kterou se nedalo 

za žádnou cenu projet, alespoň ne příští hodinu. Tou dobou by však už byli všichni pod vodou 

pohlcení ohromným zemětřesením. Auta přijížděla ze všech směrů ostrova a neexistoval 

žádný způsob, jak je objet. Nebylo času nazbyt, protože se k nim bezedná propast blížila 

postupným vytvářením prasklin v zemi, a tak museli všichni rychle opustit svůj vůz. Vzápětí 

vyskočili všichni na střechu svého vozu, a hned poté skočili na střechu dalšího vozu, který stál 

před jejich vozem. Jakmile to udělali, jejich vůz spadl do díry vytvořené zemětřesením, 

zachránili se tak na poslední chvíli. Nebyl však čas na žádný oddech, hned na to následoval 

dlouhý běh po střechách všech ostatních vozů uvíznutých v dlouhé zácpě. Postupně 



přeskakovali ze střech automobilů a razili si cestu přes tuhle dopravní zácpu směrem na 

letiště. 

Zemětřesení stále nejevilo žádné známky toho, že by se mělo zastavit, právě naopak, bylo 

stále silnější a v zemi se vytvářely stále větší a větší díry. Několik lidí rovněž vystoupilo ze 

svých vozů v dopravní zácpě, avšak buď natolik zpanikařili, že utíkali špatným směrem, nebo 

nebyli schopni skákat tak obratně, aby se vyhnuli své vlastní zkáze. Zato Maxova skupina si 

počínala nad míru dobře, alespoň pro zatím. Dokázali po střechách vozů proskákat přes celou 

velkou kolonu aut, načež hodlali přes jedno větší auto doskočit až na střechu trolejbusu, 

který se už nacházel za kolonou aut, pouze stál kvůli další vytvářející se koloně. Všichni si 

tedy navzájem pomáhali na střechu trolejbusu, jako první na něho vyskočil Danny a ten 

následně pomohl nahoru všem ostatním co nejrychleji, protože se mohl trolejbus každou 

chvíli zase rozjet. Poslední, kdo zůstal stát ještě na střeše auta jedné dodávky, byl Max a ve 

chvíli, kdy tam už stál sám, dodávka se najednou začínala propadat do země. Danny podal 

Maxovi ruku na poslední chvíli a za pomocí všech ostatních i ho vytáhl na střechu trolejbusu, 

který se dal hned na to do pohybu. Dodávka, na které ještě před chvíli všichni stáli se 

mezitím propadla hluboko do podzemí. Všichni byli pro tuhle chvíli v bezpečí, museli však 

neustále sledovat, kterým směrem trolejbus jede. Najednou Maxův synovec sedící na střeše 

trolejbusu vepředu zvolal: “Podívejte se všichni za sebe!” 

Sopka uprostřed ostrova začala najednou zuřivě vybuchovat a vytvářela dojem té největší 

biblické katastrofy. Všechno mělo být ještě horší, to už nebylo jenom zemětřesení, ale také 

žhavá láva valící se přes celý ostrov ničící vše, co nebylo zničeno zemětřesením. Situace 

nabila na intenzitě, když najednou trolejbus zabočil jiným směrem, než bylo letiště. Trolejbus 

byl totiž připojený k drátům a ty zkrátka vedli jinou cestou, proto museli všichni změnit 

trolejbus. Jakmile se objevili na křižovatce, spatřili v dáli další trolejbus, který měl projet 

kolem nich. A tak ve chvíli, kdy projížděl kolem, všichni na jeho střechu bleskově naskočili. 

Během tohoto rychlého hromadného skoku málem Maxův synovec upadnul mezi dva 

trolejbusy, avšak Edward ho dokázal na poslední chvíli zachytit za jeho rameno a vytáhnul ho 

na střechu druhého trolejbusu. Všichni pak bedlivě sledovali, zdali tento trolejbus pojede až 

k letišti. Trolejbus sice mířil na letiště, avšak vyskytly se další trable. Dráty trolejbusu pomalu 

končili pár metrů před nimi a nevedli bohužel až k letišti, to se nacházelo ještě pár stovek 

metrů před nimi.  

A jelikož zemětřesení stále sílilo a vytvářelo další díry v zemi mnohem rychleji, což bylo 

demnostrováno zničením už poloviny ostrova, neměla skupina dobrodruhů šanci, pokud by 

na letiště jen utíkala. Naštěstí Lucy zahlédla v dálce autobus jedoucí kolem stejným směrem, 

kterým jel trolejbus, a tak mělo dojít k další výměně. Tentokráte se jednalo naštěstí o 

poslední výměnu, protože autobus už nebyl omezován žádnými dráty, které končily ve 

středu města, a navíc tento autobus jel přímo na letiště.  

Všichni si mohli oddechnout, ale pouze na chvíli, protože za chvíli spatřili v dálce letiště. 

Mohli jasně vidět jak všechna letadla na letišti odlétala z letiště pryč a vypadalo to, že tam 

pro ně nakonec ani žádné letadlo nezbude, i když mělo být jedno z těch letadel jejich. 

Naštěstí tam však jejich letadlo stále bylo, to ovšem mohla být pouze otázka času, než ho 



může někdo použít, aby si zachránil život. Pokud šlo o lodě, tak ty už všechny z tohoto 

ostrova odpluli sotva se dala sopka do pohybu. Jejich letadlo byla poslední naděje, navíc se 

už jednalo o poslední letadlo, které na letišti bylo. Nečekali tedy na to, až autobus zastaví 

přímo u hlavní haly letiště. Když autobus projížděl kolem jedné menší budovy na letišti, 

všichni ze střechy autobusu skočili na střechu této malé budovy u letiště. Odtamtud se 

dostali dolů díky plotu, a hned na to běželi přes runway rovnou ke svému malému 

sportovnímu letadlu. 

Naštěstí tam stále bylo a nikdo kolem nich ani nebyl, jelikož s tímto letadlem přistáli na rohu 

letiště. Zemětřesení postupovalo bez zastavení dál směrem k letišti, a tak museli jednat zase 

rychle. Poté, co se všichni rychle usadili dělali všechno možné, aby mohli letadlo nastartovat 

a co nejrychleji vzlétnout. Nešlo to však tak rychle samozřejmě. Danny a Anthony nemohli za 

žádnou cestu letadlo zvednout, Max už začínal být hodně nervózní. 

“Tak co? Můžete už to letadlo zvednout, prosím?” 

“A o co si myslíš, že se tady asi snažíme? Chceme rozdělat oheň na tábor nebo co? řekl 

Danny panickým hlasem. 

Bylo na něm až moc vidět, že je taky hodně nervózní. Když se snažil nahodit motor letadla, 

všiml si, jak se k letišti pomalu blíží láva ze sopky společně s těmi obřími dírami v zemi. 

Dokonce už i celá hlavní budova letiště se propadala ve svých základech přímo do země. 

Opravdu nebylo moc času a letadlo stále nejevilo žádné známky života. Najednou se však 

ozval ten sladký zvuk motoru a všichni se začali radovat. Stále však s letadlem nevzlétli, místo 

toho se začali s letadlem pohybovat směrem zpátky. 

“Proč couváme?” Ptal se zmateně Max. 

“Protože potřebuji co nejdelší dráhu, abych mohl vzlétnout.” Vysvětlil Danny. 

“Dobrá, budu ti věřit.” 

Danny couval dál, ale pak si najednou uvědomil, že jestli bude dál couvat, tak už by nemusel 

s letadlem zůstat na pevné půdě, jelikož se země za ním pomalu propadávala dolů, a tak mu 

musela k vzlétnutí stačit i krátká dráha. Danny doufal, že to bude dost na to, aby vzlétnul. 

Poté, co narovnal letadlo na správnou polohu ke vzlétnutí, rozjel se s letadlem kupředu po 

runwayi a pomalu přidával rychlost. Samotná runway se už za jejich letadlem začala 

rozpadat, nikde už nebyla žádná další letadla, ani žádní další přeživší. Zdálo se, že byli úplně 

poslední živý na tomhle ostrově. Všichni uvnitř letadla byli naprosto potichu a dýchali tak 

těžce z toho velkého napětí. Bylo to teď nebo nikdy. Mohli buď z tohoto ostrova odletět živý 

nebo by se jejich letadlo neodlepilo od země a oni by byli pohlceni zemětřesením a žhavou 

lávou. Letadlo se dostalo do vzduchu ale jen na chvíli, potom se znova dotklo svými koly 

země, a tak se Danny snažil zatáhnout za páku trošku silněji. Už se pomalu blížili ke konci 

runwaye a bylo jasné, že jestli nevzlétnou teď, tak už nikdy a sjedou s letadlem přímo do 

moře. Runway začala padat dolů do moře, posádka letadla doslova ztrácela půdu pod 

nohama, Danny toho však dokázal využít, a jak se povrch části runwaye naklonil přímo před 

nimi směrem nahoru, vytvořilo to takový jakoby kopec, po kterém Danny směřoval letadlo a 

využil ho jako pomocnou sílu ke vzlétnutí. Nakonec se jim povedlo odlepit se od země, 

letadlo vzlétlo a bylo ve vzduchu. Všichni si konečně oddechli, měli totiž za sebou neskutečné 



momenty. Danny krátce na to vyvážil letadlo ve vzduchu, aby letěli rovně a pohodlně. Potom 

už se mohli všichni jen podívat za sebe a sledovat, jak se celý ostrov kvůli zemětřesení 

naprosto rozložil na několik částí, které se ovšem také pomalu potápěli na dno moře. 

Jeden prosperující ostrov byl tak zničen během půl hodiny. šlo tomu těžko uvěřit, ale bylo to 

tak. Jediné věci, které po ostrovu zbyli a plavali na hladině moře, byli drobné předměty a 

kusy papíru s nějakým nápisem. Všechny zbytky země a kusy budov byly roztaveny lávou, 

která se celá rozlila do moře, kde po ní zůstala obří skvrna, jako by se tam vyléla nafta. 

Kromě tohohle nezbylo po ostrově nic, všechny úchvatně vypadající budovy byli společně s 

ostrovem na dně moře. Všichni tedy právě spatřili katastrofu biblických rozměrů a to z první 

ruky, něco takové nemůže prohlásit každý. Jak to tak Max pozoroval z okna letadla, zamyslel 

se nad tím. 

“Myslím, že už jsem něco takového viděl. I když ne takhle na vlastní oči samozřejmě. 

Nepřipomíná vám tohle něco?” Ptal se všech Max. 

“No jasně, že ano.” Odpověděl Danny, “Přesně takhle prý byla kdysi zničena Atlantida. Kam 

tím směřuješ?” 

“No právě, to je ono. Nezdá se vám to všem nějaké divné?” Ptal se Max úporně dál. 

“Na druhou stranu, trošku ano.” Uznal Danny, “nehledal bych v tom ale žádnou spojitost 

jenom proto, že se stalo to samé jako v legendě o Atlantidě. Navíc Atlantida nebyla skutečná, 

nebo snad ano?” 

“Možná, že ano.” Prohlásil Max, “Nejde tu však pouze o to, že se právě na dno moře potopil 

celý ostrov. Jde o ty lidi, kteří žili na tom ostrově. Měli naprosto stejné atributy jako 

obyvatelé Atlantidy. Taky se považovali za pokročilou společnost a věřili, že jsou výjimeční. 

Jejich vládce dokonce prohlásil, že jsou budoucnost tohoto světa. Všichni jsme přece viděli, 

jak vyspělou technologii vlastnili, jejich znamenitou kulturu, jejich propracovaný městský 

systém. Jejich lokalita, osamocený ostrov uprostřed oceánu. Přesně jako Atlantida, a jejich 

vyhlazení, výbuch sopky a následně zemětřesení, které celý ostrov potopilo na dno oceánu 

během jednoho dne. Tady to trvalo sotva půl hodiny a celý ostrov zmizel. Pořád si všichni 

myslíte, že to je jenom náhoda? Možná, ale faktem zůstává, že to co jsme teď viděli, mělo 

něco společného s tou věcí, po které pátráme.” 

Tahle promluva přiměla všechny v letadle k zamyšlení. Nakonec uznali, že je to až moc 

zvláštní, že tento ostrov potkal totožný osud, jako civilizaci na ostrově v legendě o Atlantidě. 

Najednou však nebyl na přemýšlení o Atlantidě čas, protože se něco opět dělo s letadlem. U 

motoru se totiž ozval dost znepokojující zvuk. 

“Co se to děje?” Zeptal se Max. 

“Dochází nám palivo.” Odpověděl Danny. 

“To si snad děláš srandu?” Divil se Max, “Vždyť jsme sotva vzlétli.” 

“Nejspíš ta nádrž nebyla plná.” 

“To snad není pravda! A to sis nevšiml dřív?” 

“Omlouvám se, ale neměl jsem čas navštívit benzínku, protože jsme v tu dobu utíkali před 

zemětřesením.” 



To však situaci nijak neměnilo, neměli žádné palivo, což znamenalo, že měli zanedlouho opět 

přistávat. Všichni se tedy začali připravovat na nepříjemné přistání na vodě. Moc dlouho v 

bezpečí nezůstali a před nimi byla další překážka, která měla prověřit, zdali budou žít nebo 

ne. Uběhlo deset minut a letadlu došlo rezervní palivo, a tak začali pomalu ale jistě klesat. 

Danny se snažil ze všech sil provést co nejjemnější přistání. Jediné místo, kde mohl přistát, 

byla bohužel voda, naštěstí měli sebou v letadle nafukovací člun, který se jim v tu chvíli 

celkem hodil. Toho přirozeně využili a jakmile byli s letadlem dole, tak z něj okamžitě 

vystoupili a člun se krátce na to sám nafouknul. Měli tedy nakonec zase štěstí, zůstali naživu. 

Věděli však, že nejbližší pevnina byla míle daleko. I když pluli s člunem směrem k pevnině, 

obávali se, že to může trvat i několik dní, než se k pevnině dostanou.  

Měli však opět štěstí, protože za pár hodin narazili na obří vojenskou loď plující do Somálska, 

všichni tak byli zachráněni. Poté, co kapitánovi lodě vysvětlili svoji situaci, Danny a Max ho 

úporně žádali, aby nasměroval svou loď tam, odkud přišli. Chtěli jim totiž ukázat zbytky toho 

ostrova pokročilé společnosti, která se zrovna potopila na dno oceánu. Jelikož to byla jen 

mírná změna kurzu na cestě do Somálska, kapitán jim vyhověl a nasměroval svoji loď přímo 

tam, kam mu řekli podle souřadnic, které si dobře zapsali. Jakmile se na tohle místo dostali, 

čekalo je velké překvapení. Lépe řečeno najednou si nebyli zcela jisti, zdali tohle bylo to 

správné místo, protože se zde nenacházelo vůbec nic. Měli přitom u sebe mapu, na které 

měli přesně zapsané všechny informace včetně zeměpisné šířky a délky, nebyli si však už 

úplně jistí, jestli jsou tyto informace správné. Nehledě na to, že nemohli ani vizuálně podle 

místa s jistotou určit, zdali se tento ostrov nacházel právě tady, protože všechna místa v 

pustém oceánu vypadala prostě stejně. I když byla pravda, že takovou obrovskou lávovou 

skvrnu by asi žádná loď jen tak nepřehlédla. V tom Anthony promluvil a podle jeho slov bylo 

jasné, že žádný důkaz o tomto ostrově už nenajdou. Přesně tak se stalo, kapitán byl sice 

odhodlaný najít zbytky neznámého ostrova, což by mu přineslo také nemalou slávu. Ať 

hledali jak hledali i později za pomocí vrtulníků, žádné zbytky tohoto ostrova nenašli. Hledání 

bylo tedy ukončeno. Všichni se vrátili zpátky do svých domovů, včetně Dannyho a Maxe, 

kteří byli z této expedice nakonec zklamaní, i když dokázali projít neuvěřitelnými věcmi. Bylo 

jim líto, že si z této výpravy nic hmatatelného neodnesli, kromě pár fotek mapy a 

podzemního místa, které byly ovšem označené veřejností za podvrh, jelikož se mohlo jednat 

o cokoliv. Pokud šlo o fotky toho podivného ostrova, tak ty z fotoaparátu záhadně zmizeli, 

jako by tam ani nikdy nebyli. Nemohli tedy nijak dokázat, že učinili velký objev, a tak usoudili, 

že si vším tím nebezpečím prošli naprosto zbytečně. 

Alespoň to si mysleli do té doby, než se domů vrátil i Anthony a Edward, aby se znovu sešli se 

svými blízkými. Okamžitě jak je jejich blízcí spatřili, byli v šoku, až z toho málem omdleli, 

protože podle jejich slov, Anthony a Edward vypadali úplně stejně jako v den, kdy zmizeli. 

Jakmile se to Danny s Maxem dozvěděli, málem z toho omdleli taky, jelikož se domnívali, že  

když Anthony a Edward zmizeli před těmi třiceti, tak byli taky mladí archeologové a v tom 

podzemním pravěkém světě pouze zestárli. Pak si ale oba uvědomili, že ty dvě expedice byli 

složené z těch největších a nejzkušenějších odborníků v oboru, a tak bylo celkem logické, že 



se na těchto výpravách nacházeli starší muži. Takovou možnost však do té doby nevzali v 

potaz, protože je to zkrátka vůbec nenapadlo. 

Co však stále nedávalo smysl bylo to, že nezestárli a právě to dokázalo, že jejich objev té 

podivné společnosti byl skutečný. Tohle byl prostě neprůstřelný důkaz něčeho 

nadpřirozeného a potvrdilo to legendu o prastaré kultuře žijící na rozcestí Evropy, Afriky a 

Asie. Také to mělo co dělat s legendou o Atlantidě. Najednou se z Dannyho a Maxe stali ti 

nejšťastnější dobrodruzi na světě. Byla tu však ještě jedna věc. Stále nerozuměli úplně tomu 

nápisu  vytesaném na malbách podzemní pyramidy, a taky tomu, jaký poklad to vlastně měli 

objevit a jaký význam měla ta velká katastrofa na tom ostrově. Hlavně to, proč se to stalo 

před jejich zraky, a hned na to vše zmizelo jako kdyby se to ani nikdy nestalo, a i přesto 

všechno si to oni stále zřetelně pamatují. Zkrátka jim to nedávalo smysl, a tak o tom ještě 

dalších pár dnů přemýšleli. Nakonec se jim přece jenom povedlo odhalit ten skutečný 

význam. 

Ten popis, který jim říkal, že to nejcennější je, když vidíte, jak se vytváří dějiny, což není tak 

složité, protože dějiny mají tendenci se opakovat. To bylo právě přesně to, co zažili během 

tohoto dobrodružství. Viděli jak se vytvářejí dějiny. Historie se odehrála přímo před nimi a 

oni sledovali celý její proces. Byli tou skutečností doslova omámení a uvědomili si, že v té 

oblasti oceánu nemůžou najít nic, jelikož ten ostrov se tam nejspíš potopil už před několika 

tisíci lety. A možná tam ten ostrov nebyl vůbec a nikdy tam znovu nebude, to jenom oni ho 

mohli spatřit, protože si prošli celým tím procesem historie. Oni byli ti vyvolení, kterým bylo 

umožněno spatřit jak se vytvářejí dějiny. Objevili ztracenou Africkou pyramidu v podzemí a 

taky pravěký svět pod povrchem země. Mezitím se dějiny odehrály přesně tak, jako se staly 

několikrát předtím. Nebyla to pouze zkáza ostrova, ani zmizení pokročilé společnosti během 

jednoho dne, byl to taky nekonečný souboj mezi dvěma stranami usilující o ten největší 

úspěch. Dva rivalové, kteří jsou ochotni pro výhru udělat cokoliv. To přímo symbolizovalo jak 

Danny a Maxe, tak i Anthonyho a Edwarda. To opět pro jednou dokázalo, že se historie 

opravdu opakuje pořád dokola a nedá se to vůbec zastavit. 

  



Cesta do pravěku 

Milan Kocanda 

 

Zrovna jsem surfoval na internetu, četl si oblíbený blog a chatoval s kamarády, když 

se z kuchyně vedle mého pokoje ozvalo: „Zítra pojedeme k babičce na Vysočinu, tak nastav 

budík na sedmou ráno.” „Skvělý,” říkám si pro sebe maximálně ironicky. Moje matka byla 

touto novinou poměrně nadšená, jedná se přeci o její vlastní maminku, ale pro mě to 

znamenalo něco, čehož jsem se každý půlrok obával a z čeho se mi dělala husí kůže jen při té 

představě. Sám jsem tyto návštěvy nazýval cestami do pravěku a opravdu jsem se netěšil. 

Nebylo to proto, že bych babičku neměl rád, ale pro člověka jako jsem já, závislého na 

elektronice, taková návštěva bývala několikahodinovým utrpením, které se táhlo snad více 

než poslední páteční hodina ve škole. Večer před odjezdem jsem ještě naposledy informoval 

kamarády na síti o své zítřejší nepřítomnosti. Přišlo mi to, jako kdybych psal závěť a se svými 

kamarády se už nikdy neměl setkat. 

 Hned ráno po zazvonění budíku se maminka vehnala do mého pokoje se slovy: 

„Vstávej, za dvacet minut jedeme, tak se rychle nasnídej a obleč.” Snad nikdy jsem nezažil 

takovou nechuť vstát z postele, pocit srovnatelný s tím, když se ve škole píše písemka z 

matematiky, nebo když otec zavelí k práci na zahradě. Moje oblíbená snídaně, rohlík s 

máslem a s medem, mi prakticky vůbec nechutnala, protože jsem věděl, co mě neodvratně 

čeká, ať se děje cokoliv. Marně jsem čekal na záchranu v podobě nějakého telefonátu, kdy by 

nám řekli, že silnice jsou neprůjezdné a k babičce se nemůžeme dostat. 

 „Babička bude ráda, že tě uvidí,” povídala maminka hned poté, co jsem se usadil do 

auta, a pak už jsme se vydali na cestu, která trvá vždy asi hodinu, záleží na tempu jízdy. 

„Nebudeme tam dlouho, že ne?” zeptal jsem se  naléhavě maminky, která se pousmála a 

odpověď si nechala pro sebe. 

 Babička bydlí na kraji malé vesnice, která čítá asi 20 obyvatel, a pojmy jako internet 

nebo počítač jsou pro každého obyvatele španělskou vesnicí. Zato se denně věnují 

činnostem, které jsou pro mě, mladého člověka z města, naprosto nepředstavitelné. Život na 

vesnici, nebo dokonce práci na statku, znám pouze z filmů a z vyprávění, ale i tak si dokážu 

představit, jak nesmírně náročný tento styl života musí být a jaké starosti to obnáší. 

 „A  je to tady,” pomyslel jsem si, když jsem u silnice, jež byla na pokraji sjízdnosti, 

uviděl pobíhat husy a slepice, které nevěnovaly žádnou pozornost projíždějícímu autu. Po 

pravé straně se mi za okénkem mihla cedule s názvem Chýstovice, která byla tak vybledlá 

několikaletým působením slunečních paprsků, až nebyla k přečtení. A to už jsme s maminkou 

vstoupili do pravěku, protože elektřinu měla asi půlka domů z vesnice, což mi připadalo 

naprosto nemyslitelné. 

 Už jsem po předešlé zkušenosti věděl, co mě čeká, v první řadě mi babička s velkým 

úžasem poví, jak moc jsem vyrostl, a pak mi nabídne buchty, ty nejlepší jaké znám.  „Aspoň 

něco,” řekl jsem si tiše při pomyšlení na ty čerstvé buchty.  

 Vše proběhlo dle mého očekávání, po zazvonění se rozrazily dveře a babička bez 

váhání vypustila z úst tu dlouho očekávanou větu, maminka nemohla jinak, než její tvrzení 



kvitovat. „A jak to jde škole?” ptá se babička. „No dobrý,” povídám, ale maminka se na mě 

podívala s vyčítavým pohledem, protože jsem skoupý na slovo a ani jí doma toho víc 

neprozradím. Prvních pár minut návštěvy pro mě plyne docela rychle, babička se s nadšením 

vyptává, co je u nás nového a sama někdy prozradí nějaké noviny z její malinkaté vesnice, 

kde se všichni znají, jako by byli jedna rodina. Pravou podstatu cesty do pravěku jsem si vždy 

uvědomil až později. Neuplynulo ještě ani 10 minut a už jsem začínal mít první tendence 

sahat si do kapsy pro mobil, abych alespoň na chvíli unikl babiččinu jednostrannému výkladu, 

ze kterého se stalo pomlouvání celé vesnice. Mobil však po ruce nebyl, musel jsem ho na 

rozkaz maminky nechat doma.  

 Moje babička je známá především tím, že má vždy co na práci, a ta musí být hotová 

včas. To znamená, že pokud se objeví nějaká návštěva, tak proč by nemohla také ta pomoci s 

nějakou prací. Připadalo mi to až k nevíře, že pokaždé, když jsem za babičkou přijel, tak 

nutně potřebovala doplnit tlak v čerpadle na vodu. Práce jako taková mi nevadila a bylo by 

mi z principu proti srsti, kdybych nechtěl staré ženě pomoci, když mě žádá, ale také to 

obnášelo řadu pro mě náročných překážek. Nakonec jsem se odebral splnit své pracovní 

úkoly se slovy: „Spolehni se, babičko, zvládnu to.” 

 Sestupoval jsem  po schodišti, které vede do přízemního patra a s každým schodem 

mi připadá, že prostupuji hlouběji a hlouběji zpět v čase. Na zdech místy chybí omítka a ve 

vzduchu visí vůně zatuchlého stavení. Po sestupu posledního schodu jsem se ocitl v dílně, ve 

které jako by se zastavil čas. Po pravé straně je červený ponk se svěrákem, skříň plná nářadí a 

pavouků, kteří si dokonale užívají zatuchlého prostředí a klidu. Hned při dalším kroku jsem 

málem zakopl o starý pytel plný brambor, který byl děravý jako sýr. Prvním úkolem bylo 

probojovat se k čerpadlu přes směsici všemožného harampádí, kterým celá místnost 

oplývala. „Jako v pravěké džungli,” říkal jsem si docela nahlas, když jsem si klestil cestu dále. 

Opravdu to bylo jako v pralese, avšak místo dinosaurů kolem mě bylo plno osminohých 

kamarádů a hustý porost představovaly prachem zanesené staré věci. Babička, ačkoliv byla 

velice pečlivá na úklid, příliš pozornosti přízemní místnosti nevěnovala, což také výrazně 

zpomalovalo můj postup vpřed, tak mi aspoň čas utíkal rychleji. 

  Když jsem se dostal do vedlejší místnosti, která byla starou kuchyňkou, tak jsem si 

uvědomil, jak moc se svět za poslední roky změnil. Na levé straně místnosti byla stará kamna 

na vaření, pod kterými se topilo dřevem, vedle starý dřez, uprostřed židlička a lavor, ve 

kterém se dříve lidé koupali, když si na kamnech ohřáli vodu. Uvědomil jsem si, že 

nejmodernějším zařízením mojí babičky byla stará lednička a kupodivu barevná televize, 

kterou moje babi měla jako první v okrese, a že pro starší lidi žijící na vesnicích je pojem 

„internet” něco jako sprosté slovo. Přesto však lidé dokázali být šťastní, ne-li šťastnější než 

my, lidé rozmazlení nejmodernější elektronikou, která nám sice ulehčí v některých ohledech 

život, ale odtahuje nás od reálného světa. Po krátkém zamyšlení jsem usoudil, že bych se měl 

pustit do díla, protože místnost byla plná pavouků, které nemám zrovna rád, a chtěl jsem s 

nimi trávit jen tu nejkratší nutnou dobu. 

 V rohu u čerpadla jsem našel starou hustilku s vyraženým nápisem „CCCP”. Jako vždy 

jsem musel pumpovat dvakrát do sta, aby voda tekla babičce co nejdéle. Jelikož jsem ještě 



mladý a plný sil, tak jsem byl za pět minut hotov a prchal jsem z temné, zatuchlé díry rychle 

pryč. Ve vedlejší místnosti jsem se však znovu zastavil. Připadal jsem si opravdu jak v jiné 

době, proto jsem se rozhodl své dobrodružství v „pravěku” trochu prodloužit. Tiše jsem 

pozoroval místnost a očima zkoumal všechny ty staré předměty a nářadí, které možná 

používal ještě otec mé babičky, a kdoví, co se s nimi dělo předtím. Při pomyšlení na tu 

dlouhou historii, kterou by mohly okolní stěny vyprávět, jsem vymýšlel různé scénáře, jak 

mohlo každodenní dění v dílně vypadat. Hlavou mi probíhaly všemožné, někdy i šílené 

myšlenky a já jsem si užíval své chvilky v pravěku, bez internetu, téměř bez elektřiny, mimo 

svit monitorů a dosah jakéhokoliv signálu. Pro člověka jako jsem já to byla nečekané a 

nepředstavitelné dobrodružství, dokonce jsem se ani nestaral o pavouky, kteří by mě jinak 

děsili k smrti. Nevěděl jsem, jak dlouho jsem tam dole strávil, ale ani by mě netrápilo, 

kdybych tam měl zůstat celý zbytek dne, protože tamější zatuchlá a svým způsobem mystická 

atmosféra dokázala lidskou mysl ovlivnit snad i lépe než omamná látka.  

 Přeci jen se po nějaké době ozvalo: „Jsi tam dole v pořádku?” Zřejmě o mě tam 

nahoře měly obě ženy strach, proto jsem byl nucen vytrhnout se ze svých dobrodružných 

představ a po pár vteřinách jsem musel reagovat. „Ano, už jdu!” řekl jsem důrazněji, avšak 

má mysl se ještě z poloviny nacházela v „pravěku”, ve světě před stovkou let.  

 „Proč jsi se tam tak zdržel?” ptala se starostlivě maminka. „Byl jsem v pravěku,” 

odpověděl jsem klidně. Zdálo se, že má odpověď maminku s babičkou náramně pobavila, 

protože se obě pousmály. Musely si o mně myslet, že jsem se zbláznil, ale já jsem tam 

opravdu byl a moc dobře jsem si uvědomil, že aby se člověk dostal do minulosti, tak nemusí 

cestovat časem tisíce let zpátky. K cestě do pravěku mi stačila otevřená mysl a vhodné 

prostředí, které se mi už nikdy nezdálo tak hrozné jako dřív, ačkoliv to stále byla jedna a ta 

samá místnost bez jakýchkoliv odkazů na moderní život. Od tohoto dne na návštěvy babičky 

nevzpomínám jako na utrpení, nýbrž jako na cestu do pravěku, která pro mě byla útěkem od 

uspěchaného novodobého světa.  



Uvězněni v pravěku 

Machačová Anna 

 

Dnes mám po škole domluvenou schůzku s Jonatánem, chce mi něco předvést. Celý den 

jsem netrpělivě očekávala poslední zvonění, abych se pak mohla vyřítit ze třídy a spěchat za 

svým kamarádem. Vybíhám z budovy gymnázia a vyhlížím Jonatána. Čeká na jedné z laviček 

před školou a drží drobný přemět v ruce.  Pomalu k němu přicházím a on na mě bez 

pozdravu začne mluvit: „Představ si, co jsem doma objevil, když jsem prozkoumával 

dědečkovo podkroví, tohle bylo zasunuto mezi parketami.“ Natáhne ke mně ruku a já v ní 

vidím drobné hodinky rozdělené na několik částí. Jakoby měřily nejen hodiny, ale i měsíce a 

roky.  

Nevěřícně na něj hledím, s otázkou, co je na tom tak zajímavého. A on beze slova začne 

přetáčet jednotlivými částmi hodinek, najednou se vše kolem začne točit a slévá se do jedné 

velké šmouhy, vidím zřetelně jen Jonatánův obličej. Po chvíli chaos ustane a já najednou 

stojím na travnaté plošině a vedle mě sedí Jonatán, který má nepřiměřeně bledou barvu. 

Mně se točí hlava a rozhlížím se kolem sebe. Gymnázium zmizelo, všichni lidé jsou pryč a k 

nám se rychle blíží skupinka mamutů. 

Běžím za Jonatánem a začnu s ním třást, on začne mžourat a když zaostří zrak na mamuty, 

popadne všechny svoje věci a mě za ruku a vydáváme se na útěk. Běžíme několik minut a 

rozhlížíme se kolem sebe, až po chvíli objevíme popadané stromy, které tvoří přirozený 

úkryt. Jonatán mě zatáhne pod ně. 

Chvilku těžce oddychujeme a já si pak uvědomím, co se vlastně stalo: „Můžeš mi vysvětlit, co 

to má znamenat, právě mě málem udupalo stádo mamutů a já jsem měla být na hodině 

houslí! “ Udeřím ho do jeho paže, abych dodala důraz svým slovům. On se na mě omluvně 

zahledí a začne vysvětlovat: „Včera jsem zjistil, že se s těmi hodinkami dá cestovat v čase, tak 

jsem je přetočil o několik hodin dozadu, abych se ještě jednou navečeřel, ale netušil jsem, že 

se s nimi dá cestovat až do pravěku.“ Udeřím ho znovu a on si jen nepatrně povzdychne a 

začne si ruku mnout.  

Já se rozhlížím kolem a po chvíli řeknu: „Když jsem se tě ptala, jestli mi pomůžeš s referátem 

o pravěku, nemyslela jsem to tak doslovně. A teď nás prosím vrať domů, tohle vůbec 

nevypadá dobře.“ Jonatán začne přehazovat hodinky v ruce a vypadá to, že konečně nastavil 

tu správnou dobu, když se mu najednou na tváři oběví výraz hrůzy. Já se začínám 

znepokojovat a ptám se: „Je snad něco v nepořádku?“ Doufám, že dostanu zápornou 

odpověď, ale Jonatán se začne rozhlížet po našem úkrytu a hledat něco v trávě. To vůbec 

není dobré. Po chvíli se dozvídám, že jedna část hodinek je fuč. Pravděpodobně jsem zůstala 

uvězněná v pravěku. 

Po chvilce přemýšlení jsme se shodli na tom, že bude nejlepší vydat se stejným směrem, 

kterým jsme sem přišli. Opatrně vylézáme z úkrytu a rozhlížíme se kolem sebe. Všude rostou 

vysoké, nijak neupravené stromy, a občas nám přes cestu přeběhna malá ještěrka, nebo se 

kolem proplazí had. Ze stromů se ozývá zpěv ptáků a já si až nyní všímám čistého vzduchu a 

neskutečného klidu. Nyní jsem naprosto ponořena do klidu pravěkého lesu, když mě z 



přemýšlení vytrhne Jonatánův nadšený jekot. Právě našel poslední chybějící část hodinek a 

začal sestavovat naši jízdenku domů. Už se vlastně těším na ruch našeho městečka. Těším se 

domů. 

Najednou za mnou křupne větev a já se pomalu otočím. Spatřím za sebou obrovského tygra s 

velkými tesáky. Začnu Křičet a Jonatán nechápe, co se děje. Když udvidí důvod mého křiku, 

přidá se ke mně. Tygr se nazadržitelně blíží a až je nám dýchá do tváře, jeho tlama se 

najednou začne rozmazávat a vše se začne točit.  

Chaos zovu ustává a já sedím před Gymnáziem, vše je tak jak má být a já dokonce stíhám 

hodinu houslí. Jonatán nadšeně vyjekne: „Páni to bylo teda něco! Někdy si to zopakujeme. 

Chtěl bych poznat Johanku z Arku!“ Já protočím očima a vytrhnu mu z ruky jeho kouzelné 

hodinky, které zahodím do kanálu. Jonatán nešťastně vyjekne a snaží se hodinky zachránit, 

ale marně a já nakonec dodám: „To ať tě ani nenapadne!“ Zvedám ze země svoje housle a 

vydávám se na další perfektně nudnou, ale bezpečnou hodinu houslí. 
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