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Ukázka – první t�i kapitoly

Albert Myšák, o kterém je tento p�íb�h, žije v úpln� jiném sv�t� než my. Ve skute�nosti žije na
docela jiné planet�, kde nemají tablety a chytré telefony, ani letadla nebo rakety. Zato znají telefonní
linku, která je jen na pošt�, horkovzdušné balony, vzducholod� a samoz�ejm� i páru. Tím nemyslím
páru nad hrncem nebo napa�ovací žehli�ku, ale po�ádný �moudící parní vlak a parní stroje. 
Jestli vám to p�ipadá, že jsou sto let za opicemi, tak jste se skoro trefili. Jsou tak sto let za námi a
vypadá to tam tak trochu jako v �asech, kdy vaše praprababi�ka byla úpln� malá holka a možná
ješt� o n�co d�ív. Oproti opicím jsou ale hodn� nap�ed. Nevím, kde se vzalo to r�ení sto let za
opicemi, ale jak je mi známo, tak opice používají sem tam n�jaký ten klacek na to, aby n�kde n�co
vyš�ourali nebo si rozbíjejí kamenem o�echy. Kam se tedy hrabou na obyvatele této planety, kte�í
klidn�  mohou podniknout  vlakem cestu kolem svého malého sv�ta  za osmadvacet  dní  nebo se
mohou vydat na výlet vzducholodí. 
Asi si umíte p�edstavit planetu, kterou lze celou objet vlakem. Nemá kontinenty jako ta naše, ale jen
dva tisíce kilometr� široký pruh zem� (to je asi jako z Polska do Itálie), nad kterým je Severní
oceán a pod kterým je Jižní oceán. 
V�tšina obyvatel téhle malé planety, která je oproti Zemi polovi�ní, žije na její jižní polokouli. Tam
na severu jsou totiž vysoké hory, neproniknutelné pralesy, neprobádaná místa na map� a prý tam žijí
i draci. A také se tam stahují r�zní podivíni, jako t�eba tajuplný kouzelník Kyti�ka, o kterém se �íká,
že umí prom�nit noc v bílý den a ovládat blesky na obloze.
Tenhle neprobádaný, tajemný sever bude místem, kam se za chvíli vydáme. Najd�te si na map�
Dopské  jezero a  kus  pod ním uvidíte  nevýznamné m�ste�ko Myškostice.  A v n�m žije  Albert
Myšák.  
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Jak Albert Myšák propadl ve škole

„Kluci, �erný ko�ár už je tady!“ ozvalo se z davu d�tí p�ed školou. 
„Vidíte ty obrovské kon�?“ vyk�ikl n�kdo další. 
V tu chvíli si devá�áci všimli vysokého sv�tlovlasého chlapce, který se loudal sm�rem ke školní
budov�, doprovázený svým strýcem.
„Hele, Myšáku, slyšel jsem, že kouzelník Kyti�ka má na svém hrad� laborato� a tam d�lá pokusy na
myších,“ zasmál se n�kdo z kluk�.
„Vsadím se o pytlík bonbón�, že Myšák skon�í jako pokusná krysa u kouzelníka,“ p�idal se jiný
kluk.
„Jenže my si to myslíme všichni, takže se nikdo sázet nebude,“ odpov�d�l mu první z posm�vá�k�.
Chlapc�v strýc se zastavil a zaražen� se podíval na svého synovce: „Doufám, že je to jen n�jaký
hloupý vtip.“



Chlapec neodpov�d�l svému strý�kovi p�ímo, ale obrátil se na své spolužáky: „Nechte si ty fórky,
kluci, jo? Každý snad ví, že dva nejv�tší hlupáci ve škole jsou Vlk s Beránkem.“
„Asi  ti  n�co  uniklo,  Myšáku,“  odpov�d�l  jeden  z  kluk�.  „Ví�a  Vlk  dostal  vysv�d�ení  už
p�edev�írem a odjel s rodi�i n�kam z m�sta a Bé�a Beránek b�hal celý týden od jednoho u�itele k
druhému a snažil se vylepšit si na poslední chvíli známky.“
„A jeho táta pro jistotu obešel ješt� všechny u�itele s parádn� vyuzenou šunkou,“ p�isadil si další.
Kluk, kterému všichni �íkali „Myšák“, zbledl, trochu šokovan� se podíval na �erný ko�ár s
obrovskými jako uhel �ernými h�ebci, který stál p�ed školou a žaludek se mu stáhl strachy. 
„Ne, to nem�že být pravda,“ �ekl si tiše pro sebe a trochu vyjeven� se podíval na svého strý�ka. 
„Vrabci na st�eše si už od v�erejška povídají,  že dneska propadne Myšák Albert,“ dobírali si ho
kluci, „jak je možné, že se to k tob� nedoneslo?“
„Bu�me rádi,“ nadhodil další kluk, „jinak by vzal Albert roha a mohl by být na �ad� n�kdo z nás.“
„Kluku neš�astná,“ povzdychl si jeho strýc. „Že já jsem t� víc ne�ezal. Ale mn� t� bylo po�ád líto,
že jsi p�išel o rodi�e a navíc m� ani nenapadlo, že bys mohl takhle dopadnout. Vždy� jsi býval tak
šikovný, dokud tu ješt� byli vaši.“
Albert pokr�il rameny. „Je mi to líto, strý�ku, je možné, že mají pravdu. Pokud si Vlk s Beránkem
n�jak zachránili vysv�d�ení, m�že se stát, že nejhorším studentem ze školy budu já.“
Albert i jeho strýc si povzdychli a tém�� sou�asn� se znovu podívali na �erný ko�ár. Dnes bude v
Myškosticích vysv�d�ení,  a  to  není  jen takové oby�ejné p�edání  papíru jako t�eba u nás.  Je to
slavnost, které se ú�astní celá škola najednou. D�ti na ni doprovázejí jejich rodi�e nebo jiní p�íbuzní
a samoz�ejm�, že zlatým h�ebem slavnosti je vyhlášení nejlepších student�. Ti dostanou r�zné dárky
a ceny a zejména o devá�ácích, kte�í letos kon�í, �editel utrousí pár slov – co zajímavého budou dál
d�lat,  kdo  p�jde  na  studia,  kdo  do  u�ení  k  peka�i  nebo  k  truhlá�i,  ale  popravd�  �e�eno,  ve
skute�nosti všechny zajímá n�co docela jiného – kdo byl asi letos ve škole nejhorší? Kdo propadne?
Koho si odveze �erný ko�ár tažený dv�ma velkými h�ebci, který stojí p�ed školou?
Propadnout, to totiž neznamená opakovat t�ídu. Toho, kdo propadne, odveze �erný ko�ár daleko do
hor k d�sivému �arod�ji, který se jmenuje Krasomil Kyti�ka. To jméno zní sice spíše úsm�vn� než
strašliv�, ale to nic nem�ní na tom, že se odtamtud ješt� nikdo nevrátil.
Jak tak postávali zamyšlen� u t�ch �erných koní, jeden z nich si mlsn� ukousl pampelišku a Albert
m�l za to, že se na n�j podíval skoro dobromysln�. Ve skute�nosti to byla krásná zví�ata a strach
nahán�lo jen to, že byli tak obrovští. 
„No, víš, chlap�e,“ ozval se jeho strý�ek, „jestli to tak bude, tak nevím, co t� �eká, ale neboj se,
nejdeš p�ece na smrt. Kdysi jsem zahlédl jednoho z bývalých propadlík� v Dopr�icích. Aspo�  si
myslím, že to byl on. A rozhodn� byl živý, zdravý a vypadal celkem vesele. Tak poj�, p�jdeme
dál.“
Albert  se  neochotn�  loudal  za  strýcem,  který  šel  p�ed  ním  do  školní  zahrady,  kde  už  byla
rozestav�ná spousta židlí  pro d�ti  i  jejich doprovod.  D�ti  sed�ly  vep�edu p�ed pódiem se�azeni
podle t�íd a rodi�e kdesi za nimi, tak jak na n� zbylo místo.
P�i slavnosti dával Albert pozor jen nap�l a po o�ku koukal po t�ech mužích v �erném, kte�í p�ijeli
�erným ko�árem. Dlouhé vlasy m�li sepnuté do culíku, na hlav� �erné �epice, �erné haleny, dlouhé
kalhoty, vysoké boty a lehké plášt�, to vše v uhlov� �erné. Když je ale Albert chvíli pozoroval,
post�ehl, jak jednomu z nich zakru�elo v b�iše, jak nenápadn� vytáhl z papírového sá�ku kolá� a
pokradmu z n�j za�al ukusovat. Další z nich zívl, když �editel za�al vychvalovat nejlepší studenty a
básnit o skv�lé budoucnosti, která je �eká a Albert m�l dojem, že to bylo nudou. T�etí muž se zase
za�al  nervózn�  ohán�t  po vose,  kterou z�ejm�  p�ilákal  kolá�  jeho kolegy. Albertovi ty  obávané
postavy najednou p�ipadaly docela lidské.  Když  �editel  p�edal  vysv�d�ení  Bé�ovi  Beránkovi  a



pop�ál mu, aby se z n�j stal stejn� dobrý �ezník jako z jeho otce, m�l už Albert stoprocentní jistotu,
co bude následovat. Ale byl na to už trochu p�ipravený a jeho strach byl p�ece jen o n�co menší, než
p�ed hodinou.
Albert jako jediný žádné vysv�d�ení nedostal. Místo toho �editel mluvil o tom, jak z n�j nikdy nic
nebude  a  jak  je  pro  n�ho  škoda i  toho  vzduchu,  který  dýchá,  ale  Albert  to  vše  poslouchal  s
nep�ítomným výrazem. Prost� jen tak koukal do blba, což nebylo na pana �editele, ale na n�jaké
vzdálené místo za jeho pravým ramenem a jeho slova poušt�l jedním uchem dovnit� a druhým ven.
Dva muži v �erném poté vystoupili na pódium a ml�ky na n�j kývli. Albert si byl jistý, že ten jeden
m�l ješt� plnou pusu tvarohového kolá�e. 
Albert je následoval uli�kou, která vedla mezi lidmi, sedícími pod pódiem a snažil se mít kamenný
výraz, jak tak šel mezi davem, který trousil ušt�pa�né poznámky na jeho adresu. N�kte�í se smáli,
jiní mu zlomysln� p�áli, a� si to užije a samoz�ejm� nechyb�ly r�zné narážky na jeho jméno a na to,
v co asi kouzelník prom�ní takovou myš. Albert cítil, jak rudne v obli�eji, ale trvalo jen chvíli, než
prošel se sklopenou hlavou davem ke ko�áru.
Jeho strý�ek, pro kterého to byla také po�ádná ostuda, postával kousek od ko�áru a když k n�mu
Albert došel, str�il mu do ruky n�jaký p�edm�t, zabalený v kapesníku. Albert str�il kapesník rychle
do kapsy a doufal, že se muži v �erném nebudou zajímat o to, co má.
„Sbohem, Alberte,“ �ekl strý�ek s povzdechem.
„Je mi to moc líto,“ odpov�d�l Albert tiše.
Strý�ek p�ikývl, a pak se oto�il a rychlým krokem p�ešel ulici.
Muži Albertovi pokynuli, aby si vlezl dovnit� a ko�ár se rozjel. Albert p�es �erné záclonky zahlédl
ješt� svého strýce, který z�stal stát kus od školy na druhé stran� ulice, ale ten už ho nevid�l. Albert
byl hanbou rudý až za ušima a dvojnásobn� ho bolelo, když vid�l, jak se za n�ho stydí jeho strý�ek.
Ko�ár za chvíli  vyjel z  Myškostic a zamí�il  po prašné cest�  na sever.  Albert cítil  kupodivu tak
trochu úlevu, že už je ze školy pry�, a� už ho �ekalo cokoliv. 
Muži byli zticha, nevypadalo to, že by se s ním cht�li n�jak vybavovat. Albert opatrn� str�il ruku do
kapsy a pohmatem se ujistil o tom, co dostal. Už když si p�edm�t bral, byl si tém�� jistý, že mu
strý�ek v�noval  na  rozlou�enou sv�j  kapesní  n�ž. Takový ten velký zavírací,  ve kterém jsou i
klešt�, šroubovák, n�žky, pilník a další nástroje. To byla pom�rn� vzácnost a Albertovi vhrkly slzy
do o�í, když si vzpomn�l, že p�esn� takový n�ž si p�ed dv�ma roky p�ál dostat za dobré vysv�d�ení
od svého táty. Ale namísto toho p�išel jak o rodi�e, tak o veškerou chu� se cokoliv u�it. A te� dostal
vysn�ný  dárek  ve  chvíli,  kdy  propadl  ve  škole.  Jen  proto,  že  by  ho  mohl  n�kdy  pot�ebovat.
Nezasloužil si ho ani náhodou. V kapesníku byla ješt� n�jaká mince, nejspíše p�tadvacetikoruna,
takové hezké týdenní kapesné. Ale v tuhle chvíli mu p�išel nejvíc vhod práv� onen velký kapesník.
Opatrn� ho vytáhl z kapsy, ut�el si do n�j o�i a po�ádn� se vysmrkal.
Bylo to tak divné. Albert nem�l u sebe žádné osobní v�ci a v�bec nev�d�l, co ho v nejbližší dob�
�eká.  Bylo mu jasné,  že jedou kamsi  na sever,  n�kam do neprobádaných  hor,  kde žil  tajemný
kouzelník Kyti�ka. 
Cestovní rychlost ko�áru byla asi deset kilometr� za hodinu a i když Albert nev�d�l, kam p�esn�
jedou, odhadoval, že potrvá dobré t�i nebo �ty�i dny cesty, než se z civilizovaného kraje p�esunou
tam nahoru, do t�ch neznámých tajuplných kon�in. Vlakem si cestu rozhodn� nezkrátí, protože
Myškostice leží  asi  padesát  kilometr�  nad rovníkem, tedy i nad místem,  kterým vede centrální
železni�ní tra�. 
Ješt� asi tak dva dny pojedou roztroušenými m�sty a vesni�kami, které leží na severní polokouli
jejich planety. Bude jich stále mén� a mén� a zhruba dv� st� kilometr� nad rovníkem se za�nou
stopy po civilizaci vytrácet. Alberta vždycky zajímal zem�pis, a te� se snažil vybavit, kudy by tak



mohli jet. Jediné v�tší m�sto na sever od nich se jmenuje Dopr�ice a leží na kraji Dopského jezera.
Tohle jezero je dlouhé padesát kilometr�, ale je pom�rn� úzké a vypadá jako taková dlouhá oto�ená
kapka vody. Podél n�j se nachází r�zné rybá�ské osady a tam, kde jezero kon�í, za�ínají hory. V
zem�pisném atlase  jsou  zakreslené jako spousty  malých  kope�k�,  ale  Albert  moc  dob�e  ví,  že
v�tšina z nich nebyla nikdy prozkoumána.  Tedy lidmi.  Horské kozy,  které v nich žijí,  je  znají
dokonale a kdyby kozy mohly d�lat atlasy, ur�it� by se Albert dozv�d�l ledacos zajímavého. Až na
to, že by se asi každé druhé údolí jmenovalo Mééé.
Pro Alberta jsou hory velkou neznámou i nep�ítelem, který mu vzal rodi�e. Možná to vypadá, že je
Albert n�jaký hlupák, ale ve skute�nosti to býval veselý a chytrý kluk, jehož otec byl velice známý
v�dec. P�ed dv�ma lety dostal ovšem ten skv�lý nápad, že by bylo hezké prozkoumat všechna bílá
místa na map� ze vzduchu, a tak si najal vzducholo� a vydal se na velkou výzkumnou výpravu.
Bohužel i s Albertovou maminkou, kterou podobné v�ci také moc zajímaly. Chvíli se jim docela
da�ilo a první dva m�síce stihli poslat svému nejlepšímu p�íteli celou �adu fotografií. A pak se po
nich slehla zem�. Co se s nimi stalo, nikdo neví a Albertovi po nich z�stala jen malá kníže�ka fotek
z této pr�zkumné výpravy, kterou jejich p�ítel vydal. 
Albert byl zcela zabraný do svých myšlenek, a proto mu zn�lo jako prásknutí bi�em, když se asi po
hodin� jízdy ten baculat�jší z obou muž� obrátil na svého kolegu a zeptal se ho: „Nemyslíš, že je už
kone�n� na �ase dát si n�co k jídlu?“
Muž  vypadal  spokojen�,  když  ko�ár  kone�n�  zastavil  u  hostince  u  cesty,  kde  si  dali  výborné
nadívané ku�e s novými bramborami, politými máslem. 
Jejich cesta vedla ješt� do další školy v Ko�kov�, kde b�hem slavnostního ob�adu vyzvedli druhého
ustrašeného propadlíka. Muži si Alberta b�hem této doby moc nevšímali a on si uv�domil, že kdyby
cht�l, naskytlo by se mu asi cestou docela dost p�íležitostí k út�ku. Vzpomn�l si na r�ení, že �lov�k
musí být bu� mimo�ádn� state�ný nebo mimo�ádn� hloupý, aby se do n�kterých v�cí pustil nebo
podstoupil  r�zná  nebezpe�í.  Jenomže  on nem�l  v�bec  tušení,  co  ho  �eká,  a  tak se  nem�l  jak
rozhodnout, zda by nebylo p�ece jen lepší o toto dobrodružství rad�ji p�ijít. A tak ho v tom �erném
ko�á�e prozatím držela spíše zv�davost než hloupost nebo odvaha.
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Další propadlíci

„Kilián Kbelík,“ p�edstavil se mu ten druhý kluk, když se ko�ár op�t vydal na cestu. 
Kilián se na Alberta zkoumav� podíval. Asi o�ekával, že se Albert pousm�je nad tím jménem, ale
ten se na místo toho také p�edstavil a Kilián na to �ekl jen: „Chápu.“
Byli na stejné lodi, co se tý�e kombinace trochu neobvyklého jména a úsm�vného p�íjmení. 
Nedá se �íct, že by byl Albert Myšák n�jak nesm�lý, ale na Kiliánovu vy�ídilku nem�l. Byla to jen
Albertova domn�nka, že se s ním ti dva muži odmítají bavit. 
Kilián nijak neváhal a vysypal ze sebe najednou všechny t�i otázky, které Alberta celou tu dobu
zam�stnávaly:  „M�žete  mi,  prosím vás,  �íct,  kam jedeme,  jak  tam pojedeme dlouho  a co tam
budeme d�lat?“ nerozpakoval se zeptat.
Buclat�jší z obou muž� se podrbal zamyšlen� ve vousech, a pak pomalu odpov�d�l: „Zítra bychom
se m�li nalodit na lo� v p�ístavu v Dopr�icích. Jezero p�eplujeme na lodi, a pak musíme p�es hory
skoro až k Severnímu mo�i. Normáln� taková cesta trvá týden, ale možná to p�jde rychleji.“
„A jak to tam, kam jedeme, vypadá a co tam budeme d�lat?“ p�ipomenul Kilián nezodpov�zenou
otázku a rovnou k ní p�idal další.



„Tak co tam budete d�lat vy, to my nikdy nevíme,“ odpov�d�l jejich pr�vodce vyhýbav�. „A jak to
vypadá, to uvidíte. Je to takové p�kné malé m�ste�ko, jaké jste ješt� asi nikdy nevid�li. �íkáme mu
Kvítkov. Je to trochu vtip, jestli to chápete. Leží v širokém údolí podél Vlnkavy a na skále nad ním
je hrad, ve kterém d�ív žil náš pan Kyti�ka. Ale abych pravdu �ekl, i on už se rad�ji zdržuje ve svém
novém dom� v údolí.“
Kilián spokojen� p�ikývl, odpov�di mu p�ipadaly tentokrát dostate�né, ale otázek m�l ješt� celou
�adu: „A jak se vlastn� vy dva jmenujete? Jak vám máme �íkat?“
„Já se jmenuji Jošt,“ odpov�d�l onen sdílný chlapík, ale vzáp�tí se ozval druhý z jejich doprovodu.
„M�žete mu �íkat pane Jošte,“ �ekl chladn�, „a mn� m�žete �íkat pane Smile. Ko�ímu m�žete �íkat
pane ko�í.“
„A co ta kouzla?“ pokra�oval Kilián. „Jaký je ten kouzelník Kyti�ka?“
„To je moc fajnovej chlap,“ odpov�d�l Jošt, ale první �ást otázky nechal bez povšimnutí.
„A co ta kouzla a divy toho pana kouzelníka Kyti�ky?“ zkusil to tentokrát Albert.
„Pan Kyti�ka je opravdu veliký kouzelník a my si ho moc vážíme,“ pokýval Jošt uznale hlavou. „Je
to divotv�rce a radím vám, abyste se k n�mu od za�átku chovali s pat�i�nou úctou. Ale o t�chto
v�cech s vámi mluvit nebudeme. K životu pat�í také n�jaké to p�ekvapení. Ale všechno to bude asi
trochu jiné, než jak si to p�edstavujete.“
Pak Joštovi zakru�elo v b�iše a on se za�al se Smilem dohadovat o tom, jestli pove�e�í a p�enocují
rad�ji v Nemanicích v hostinci „U jeh�átka na sto zp�sob�“ nebo v Zapadákov� v hostinci „U tlusté
An�i.“ Vyhrálo to pe�ené jehn��í s �esnekem a rozmarýnem, na které m�l Jošt chu� a i Smilovo
jehn��í s brusinkovou omá�kou vypadlo stejn� lákav�. Nicmén� Jošt byl p�esv�d�en, že ví, co je
nejlepší, a oba kluci proto dostali to samé, co on.
Albert s Kiliánem si ješt� chvíli povídali a Albert se o svém novém kamarádovi dozv�d�l, že ani on
nežil u svých rodi��. Jeho otec býval námo�ník a p�ed n�kolika lety se ztratil n�kde v Jižním mo�i a
maminka musela pracovat, aby uživila své �ty�i d�ti, a tak dala Kiliána bydlet k poš�ákovi, který
byl  její  vzdálený  p�íbuzný.  Ten  ho  honil  tak,  že  na  n�jaké  u�ení  už  Kiliánovi  nezbývalo  ani
pomyšlení. Budoucnosti se Kilián zvláš� neobával, protože se zatím nijak zvláš� dob�e nem�l, a tak
ne�ekal, že by to mohlo být výrazn� horší. Konec konc� zatím dostali alespo� po�ádn� najíst, a to
pro Kiliána nebyla až taková samoz�ejmost.

Druhý den dopoledne se vydali znovu na cestu. Nemanice byly od Dopr�ic coby kamenem dohodil.
D�lil  je od nich jeden les,  jeden potok, jeden kopec a jedna zastávka na ob�d, který si  dali na
velkém  statku  p�ed  m�stem.  Jošt  samoz�ejm�  nezklamal  ani  tentokrát.  Zdálo  se,  že  cestuje
neomyln�  od  jednoho  nejvyhlášen�jšího  hostince  ke  druhému.  Pikantní  ryba  na  �esneku  byla
p�edzv�stí toho, že se už blíží k Dopskému jezeru. 
Dopr�ice byly podstatn� v�tší než všechna m�sta, kterými doposud projížd�li a Albert si se zájmem
prohlížel  p�edevším místní  d�myslnou dopravu. Kon�  tu táhli  po kolejích veliké d�ev�né vozy,
mnohem v�tší než ko�áry, které by utáhli nebýt kolejí. (My bychom tomu �íkali „ko�ka“, která byla
p�edch�dce dnešních tramvají. Ale Albert nic takového doposud nevid�l.) A pak tu byl místo hlavní
ulice také n�kolik metr� široký um�lý kanál. Jošt jim vysv�tlil, že tento kanál m�l tvar písmene U a
lidé tak mohli pohodln� zaplout s menšími �luny až do centra m�sta, odkud se tahle hlavní vodní
ulice zase vracela do jezera. Smil k téhle informaci p�idal to, že kanál vznikl namísto p�vodních
mok�ad� a tímhle �ešením zdejší obyvatelé zabili dv� mouchy jednou ranou. Respektive celou �adu
much, protože si dovedete p�edstavit, kolik hmyzu se nachází v takové bažin�. 
A pak se už dostali k p�ístavu a kone�n� spat�ili na vlastní o�i úzké jezero, které se táhlo až n�kam
za obzor. 	erný ko�ár zastavil u nevelké plachetnice, která se houpala u mola.



Plachetnice byl takový v�tší otev�ený �lun s plát�nou st�íškou nad �adami sedadel. M�la dva st�žn�,
jeden malý na p�ídi a další vysoký uprost�ed. Na p�ídi byly dv� lavice, které ovšem nebyly nijak
kryté a vzadu bylo ješt� v�tší místo k sezení v t�sné blízkosti kormidla. 
Jošt se Smilem uctiv� pozdravili kormidelníka, což byl sv�tlovlasý muž st�edního v�ku, vysoký a
svalnatý.  Jelikož m�l  ale na sob�  košili  s palmami a široké barevné kalhoty, vypadal spíše jako
n�kdo, kdo utekl od cirkusu, než jako ost�ílený kapitán. Smil se s ním každopádn� dal p�átelsky do
�e�i a Jošt mezitím usadil na zádi Kiliána s Albertem.
Na zádi bylo ale ješt� dost místa a z pohled� muž�, kte�í se motali na lodi a okolo ní, bylo z�ejmé,
že ješt� na n�koho �ekají. Po chvíli zastavil u mola další �erný ko�ár a z n�j vylezli t�i chlapci. Te�
už byla jejich výprava z�ejm� kompletní, jelikož se dosp�lí vrhli k plachtám. P�estože plachetnice
vypadala jako rychlá lo�,  Smil jim vysv�tlil,  že mají tak akorát co d�lat,  aby jezero do ve�era
p�epluli. Vypluli jen krátce poté, co radni�ní hodiny odbily jednu hodinu. 
Zatím se nikdo s nikým nebavil, kluci se jen pokradmu okukovali. Také jindy upovídaný Kilián si
prohlížel p�ístav, ale jakmile lo� úsp�šn� vyplula, nabrala rychlost a z výhledu jim zmizely všechny
ostatní zajímavosti, rozhlédl se po ostatních a navrhl jim: „Tak co kdybychom se n�jak p�edstavili a
seznámili, pánové?“
Albert si všiml, jak se kormidelník pousmál, asi nad tím oslovením, ale v tu chvíli p�išel na zá� Jošt
a p�edstavování muselo ješt� na chvíli po�kat.
„Tak kluci,“ za�al Jošt a Albertovi p�ipadalo, že se tvá�í trochu rozpa�it�. „Víte, co je náv�trná a
záv�trná strana lodi? No, nebudeme si tu �íkat n�jaké námo�nické termíny. Vidíte, podle toho, jak si
lo� lehla a podle plachet, odkud kam fouká vítr, že jo? A jsme tu samý chlapi, že jo? Takže mezi
chlapama se to �eší tak, že se jde na zá�, když je pot�eba. A tam se hlavn� musíte ubezpe�it, že jste
na té stran�, odkud vítr všechno odnese na mo�e, tedy na jezero a nevrátí se vám nic zpátky. Nebo
na n�koho dalšího  nebo  dokonce  tady na  pana,  ehm,  kormidelníka.  To  by vás  pak taky  mohl
p�ivázat na provaz a nechat vykoupat v jeze�e. A kdyby bylo ješt� h��, na p�ídi je trocha soukromí a
kýbl.“
S tím je Jošt nechal být a vrátil se na své místo u plachet. Jeden kluk se trochu nesm�le podíval po
ostatních a tiše �ekl: „Asi jsem n�jak nepochopil, co nám cht�l �íct.“
Kormidelník se trochu uculoval, ale jeden z p�ítomných kluk� se rozchechtal na celé kolo. Kluk,
který Joštovo sd�lení nepochopil, se trochu zmaten� rozhlížel.
Kone�n� se onen veselý mládenec uklidnil a vysoukal ze sebe: „Ten pán se nám snažil vysv�tlit, jak
si máme tady na lodi dojít na malou a jak na velkou, když budeme pot�ebovat.“
Následovala ješt� chvilka smíchu a rozpak�, ale pak jim Kilián p�ipomn�l ono p�edstavování tím, že
sám za�al: „Tak já jsem Kilián Kbelík.“ Jelikož byla p�edtím �e� o kýblu na p�ídi, onen rozesmátý
kluk se neovládl a za�al se op�t smát. 
„Já se nesm�ju tvému jménu, to jenom, no však víš, promi�. Já jsem Eliáš Plášt�nka, takže víš,
jmén�m já se normáln� nesm�ju.“
„V pohod�, Plášt�nko,“ odpov�d�l Kilián s vážnou tvá�í. „Máš to dobrý, že budeš na zádi v bezpe�í,
i kdyby si n�kdo spletl strany.“ 
Následoval další smích, ale pak se Eliáš uklidnil, š�ouchl do svého souseda, toho, který p�edtím
nepochopil Jošta a �ekl mu: „Tak se taky p�edstav, ne?“
„Já jsem Prokop Jablko,“ �ekl Eliáš�v soused a Eliáš se zatvá�il na oko vážn� a �ekl mu: „A co má
jako být? Já už jsem v život� prokopl jablek, hlavn� když byly hodn� shnilý. To p�ece není žádné
um�ní.“



N�kdy to tak bývá, že se lidé za�nou n��emu smát a pak už se sm�jí každé hlouposti a cokoliv
trochu veselého n�kdo �ekne, je to  jako by p�ilil  olej do ohn�.  Kluci se smáli,  až se za b�icho
popadali.
Albert se rozhodl p�edstavit jako „Myšák Albert“, aby p�idal k všeobecnému veselí. To už se smál i
kormidelník.
„Ty jsi Myšák?“ podíval se na n�ho jiný z chlapc� udiven�, ale zatímco se ostatní uculovali, zavrt�l
hlavou a dodal. „To nem�lo být legra�ní, já jsem totiž myslel, jestli nemáš n�co spole�ného s tím
slavným v�dcem Adalbertem Myšákem. I když to je asi hloupost,“ dodal vzáp�tí,  „to bys tu asi
nebyl.“
Ale Albert k jeho p�ekvapení odpov�d�l: „Adalbert Myšák byl m�j táta a jo, jsem tady. M�j táta byl
slavný v�dec a já ten nejhorší fláka� ve škole, jestli jsi to myslel takhle.“
„Promi�,“ podíval se na n�ho ten kluk, popošel k n�mu a podal mu ruku. „Já jsem Marek Hv�zda.
Nemyslel jsem to špatn�, konec konc�, m�j táta byl �editel školy a já... no však vidíš. Nevím, jestli
si to jméno pamatuješ, ale m�j otec Jan Hv�zda se vzdal svého místa, aby mohl doprovázet tvého
otce na té výprav� a ztratil se spolu s ním. Moc si ho vážil.“
N�kdo se ješt� pokusil zažertovat, že Marek Hv�zda byl opravdu nejv�tší hv�zda ve škole,  ale
atmosféra se už uklidnila a kluci p�i tomto rozhovoru zvážn�li.
Eliáš, který se doposud tvá�il jako velký bavi�, se osm�lil a podíval se po ostatních: „Hele�te, m�žu
se vás zeptat, jestli jste vážn� �ekali, že budete nejhorší? Jestli vám to p�ipadalo spravedlivé? Já
jsem z toho totiž do te� v šoku. Jsem si jistý, že tam byli i horší kluci než já, ale ti m�li za tatínky
známé hospodské, �ezníky nebo tak n�co, zatímco m� p�ipadá, že m� ob�tovali, protože jsem ze
sirot�ince.“
„No,  já  jsem  to  sice  úpln�  ne�ekal,“  doznal  Albert,  „ale  ani  nem�žu  �íct,  že  by  to  bylo
nespravedlivé.“
Prokop se ušklíbl. „Já to klidn� �eknu na rovinu, že jo. Já nemám rád, když si lidi neum�jí p�iznat,
co jsou za� a d�laj ze sebe lepší, než jsou. Táta �íkal, že vždycky, když byl v base, tak se každej
druhej tvá�il jako nevinná ob��, zatímco on vždycky moc dob�e v�d�l, za co sedí. A �íkal mi, a�
jsem vždycky to, co jsem. No, tak jsem blbej, no. Tak mám tu hlavu prázdnou, no. Ale p�ive�te mi
zlýho psa a za týden vám ho vrátím a bude jako beránek. Já to s nima totiž vážn� umím. To bude i
celej slavnej pan Kyti�ka koukat, když mu to p�edvedu.“
„A co vy, kluci?“ obrátil se Eliáš na Marka a Kiliána, „komu z vás p�ipadalo spravedlivé,  že je
ozna�ený za nejhoršího lempla ve škole? Kdo jste to �ekali?“
„Já jednozna�n� ano,“ p�iznal Marek Hv�zda a sklopil o�i. Nem�l totiž v�bec chu� tuhle otázku
rozebírat. 
„Já jsem si sice myslel, že nejhorší bude n�kdo jiný, ale prost� to padlo na m�,“ odpov�d�l Kilián,
„ale ten druhý kluk m�l  prima rodinu,  tak to chápu. Když se zamyslíte, že byste byli  v situaci
�editele,  který  má  poslat  n�kam,  neznámo  kam,  n�jakého  špatného  studenta,  tak  co  ud�láte?
Vyberete p�t nejhorších, a když jeden z nich bude sirotek, tak ho pošlete spíš, než ty horší �ty�i, z
nichž jeden má tatínka peka�e a další ševce, ne? Takže možná jsme nebyli ti  úpln� nejhorší, ale
špatní studenti jsme byli všichni. To snad uznáte, ne?“
Všichni ml�ky p�itakali a Kilián pokra�oval: „Má pro tebe, Eliáši, takový význam v�d�t, jestli tam
byli ješt� dva nebo i sedm horších?“
Eliáš se na Kiliána zamyšlen� podíval: „Když to takhle �íkáš, tak asi ne. To jenom že to bylo tak
nep�íjemné  a  trapné.  	lov�k  musí  projít  tím  davem  a  všichni  se  mu  sm�jí.  N�jak  tu  ostudu
nedokážu p�ekonat. Set�ást ze sebe ten hrozný pocit. Kdybych se vyu�il kominíkem, jak jsem m�l v



plánu, za pár let by si nikdo ani nevzpomn�l na to, jak hrozné jsem m�l vysv�d�ení, ale zajímalo by
je, jak mají �istý komín. Takhle všichni napo�ád ví, že to byl Plášt�nka, koho odvezl �erný ko�ár.“
„A jen tak mezi námi,“ rozhlédl se Kilián po vodní ploše, „myslíš, že bys s tou kominickou št�tkou
n�kdy došel až takhle daleko? P�eplul bys Dopské jezero v lodi? Vid�l  bys neprobádané hory a
Severní mo�e?“
„Ale co když se i tam naho�e na nás budou všichni po�ád koukat skrz prsty, jako že jsme ti blbí?“
namítl Eliáš.
Tentokrát se už muž u kormidla slyšiteln� zasmál.

3
Co �íkal kormidelník

„Když dovolíte, �eknu vám pár slov, kluci,“ obrátil se na n� kormidelník a všechny si je postupn�
zm��il zkoumavým pohledem. „Ale ješt� p�ed tím bych vám cht�l �íct, že až doplujeme do malého
severního p�ístavu Br�álkov, tak se tahle lo� zase nazít�í  vrátí zpátky a kdo tady opravdu hodn�
nechce být, m�že se vrátit s ní.“
„Už když jsem byl malý kluk, probíhaly tyhle slavnosti, p�i kterých se p�edávalo vysv�d�ení dost
podobn�  jako v dnešní  dob�,“  pokra�oval  kormidelník,  „ale jedna v�c byla p�ece jenom jinak.
Tehdy ješt� nebyl žádný kouzelník Kyti�ka a žádné ko�áry, které by k n�mu odvážely ty nejhorší
studenty z jezerního kraje. A tak se v�tšinou vyhlásilo pár nejhorších student� a �editel jim �ekl n�co
v tom smyslu, že z nich nikdy nic po�ádného nebude. Tahle ta ostuda m�la p�edevším ten cíl, aby
motivovali  ty mladší,  aby se u�ili  a  báli se podobného zážitku.  Takže tehdy se nevybíral  jeden
nejhorší student, to p�išlo až pozd�ji. A když ti nejhorší scházeli z pódia, ti  ostatní na n� mohli
beztrestn� plivnout nebo po nich t�eba hodit i n�co zkaženého.“ 
Kormidelník se p�i té vzpomínce trochu zamra�il a pak dodal: „Možná vás to, kluci, p�ekvapí, ale
p�i jedné takové slavnosti stál mezi nejhoršími studenty na pódiu kluk, který se jmenoval Krasomil
Kyti�ka. A nebylo to proto, že by byl tak hloupý. 	etl spoustu knížek, v��n� si n�co kreslil a ve
škole se k smrti nudil. Když jim tehdy �editel �ekl, že z nich nikdy nic nebude, odpov�d�l na to: Tak

to se ješt� uvidí. A to je dodneška jeho oblíbená odpov��, když mu n�kdo �ekne, že n�co nep�jde.
Kyti�ka také rád vypráví, jak šel pak po mnoha letech za oním �editelem, když už z n�j byl docela
známý muž, jak ho pozval na ob�d a spole�n� se tomu všemu zasmáli.“
Kormidelník mrkl na Eliáše a povzbudil ho: „Víš, Eliáši, tam na severu je m�sto, do kterého už více
než deset let putují pasažé�i �erných ko�ár�. Spousta lidí tam samoz�ejm� žije i z jiných d�vod�, ale
tak jeden z deseti se tam dostal tak, že byl vybraný za nejhoršího studenta roku. A u n�kterých bych
�ekl,  že vcelku  nespravedliv�.  Byli  mezi  nimi  t�eba tací,  kte�í  zrovna  p�išli  o  rodi�e,  a  tak to
poslední, co by je v tu chvíli zajímalo, byla škola.“ 
Albert  s  Markem se  na  sebe  mimod�k  podívali,  ale  kormidelník  už  pokra�oval  dál:  „Jeden  z
nejchyt�ejších  muž�,  které  jsem v  Kvítkov�  poznal,  propadl  proto,  že  tak špatn�  vid�l,  že  mu
nepomohly ani ty nejsiln�jší brýle. Od té chvíle, co mu n�kdo za�al p�ed�ítat, ned�lá nic rad�ji, než
že studuje. Ale samoz�ejm� jsou tam i tací, kte�í si to propadnutí zcela zasloužili. To, že ale není
n�kdo zrovna chytrý, neznamená, že nemá jiné schopnosti, jak �ekl tady Prokop. Jeden z muž�,
který opravdu nikdy nem�l hlavu na u�ení, za�al v Kvítkov� d�lat tak skv�lé zmrzliny, že jakmile
nastane teplé po�así, bývá u jeho cukrárny mnohametrová fronta. Tak výbornou zmrzlinu jste ješt�
asi nikdy nejedli,“ pokýval kormidelník hlavou. „Ani nevíte, jak jsme rádi, že ho tam máme.“
„Hlavn� já,“ ozval se zvesela Jošt, který jídlo opravdu miloval a hned dodal, „což mi p�ipomíná, že
je tak akorát �as na odpolední sva�inu.“



B�hem jejich hovoru urazila plachetnice už notný kus cesty a Dopr�ice se rýsovaly v dáli už jako
docela malý bod. Tentokrát je Jošt pohostil ov�ím sýrem, �erstvým chlebem a ovocem, které n�kte�í
ani neznali, takže je nezklamal ani zde. Prokop se ale na vod�  necítil úpln� ve své k�ži, i když
jezero  bylo  alespo�  natolik  klidné,  že  nemusel  jít  „krmit  rybi�ky“.  P�esto  však  sva�inu  rad�ji
odmítl. Jošt si s chutí p�idal a prohlásil, že by byla škoda n�co schovávat na pozd�ji, aby se to v tom
teple nezkazilo. Na lodi sice bylo chvílemi kv�li v�tru spíše chladno, ale nikdo mu neodporoval.
P�i jídle konverzace na chvíli utichla a kormidelník chlapce s úsm�vem pozoroval. Zdálo se, že se
p�i  jeho slovech trochu nap�ímili a v o�ích te�  m�li  novou jiskru. I  Eliáš za�al poci�ovat místo
ublíženosti spíše zv�davost, o�ekávání a nad�ji. Od té doby o nespravedlnosti toho, že jsou zde,
nepadla už ani zmínka. 
Albert dojedl svou porci a odvážil se kormidelníka zeptat: „M�žete nám, prosím, �íct, co nás asi tak
�eká? To se tam v tom Kvítkov�  budeme n�co u�it?  Opakovat  devátou t�ídu? Nebo jak to tam
chodí?“
Kormidelník se pousmál. „U�it se ur�it� budete, ale myslím, že si toho ani nevšimnete. Na jeden
rok vás �eká nabitý program. Celá �ada úkol�,  které budete plnit i  v�cí,  které budete zjiš�ovat.
Všimn�te si, že ne�íkám budete MUSET plnit nebo zjistit. Spíš pot�ebovat nebo sm�t. Naši muži
podnikají celou �adu výprav a vy se jich budete moci také zú�astnit. Po roce pak budete dost sv�ta
znalí na to, abyste se mohli rozhodnout, co budete d�lat dál a na vaše místo zase nastoupí další.“
„A co ta Kyti�kova kouzla?“ zeptal se Kilián trochu zoufale, protože se obával, že na tuhle otázku
zase nedostane odpov��.
Ale kormidelník odpov�d�l otázkou: „Jak si takového kouzelníka vlastn� p�edstavujete, kluci?
Schváln�, �ekn�te mi k tomu každý n�co.“
Eliáš se ozval jako první: „Dlouhé �erné vlasy, orlí nos, vysoká �epice, pláš� posetý hv�zdami a
�erná ko�ka na rameni, ta by nem�la chyb�t.“
„M�l  by p�ilet�t  na košt�ti  nebo alespo�  vystoupit z mlhy, ze které budou šlehat blesky,“ dodal
Prokop.
Kilián se p�ipojil: „Mn� by spíš zajímaly spíš ty jeho schopnosti, než jak vypadá nebo jestli na
n��em létá. Neumím si p�edstavit, že by prom�nil t�eba �lov�ka v žábu, takže spíš bude mít n�jaké
kouzelné v�ci, které mu prop�j�í neobvyklé schopnosti.“
„Myslíš n�co jako sedmimílové boty, kouzelný ubrousek, na kterém se objevuje jídlo nebo n�co
takového?“ zeptal se Albert Kiliána a vyjmenoval pár v�cí, které znal z pohádek. „Jenže to by ty
v�ci musel n�jak vytvo�it. Pokud by je jen n�kde získal, byly by to takové prop�j�ené divy a on by
vlastn� žádný kouzelník nebyl. Podle mn� by m�l zkrátka um�t n�co zvláštního.“ 
Kormidelník si všiml, že se Marek Hv�zda jako jediný nevyjád�il.
„A co ty, Marku? Jak ty si p�edstavuješ kouzelníka?“ zeptal se ho.
„Víte, já už jsem kouzelníka Kyti�ku asi vid�l, pokud to byl tedy on, takže bych tady nerad kazil
n�jaké p�ekvapení,“ prohlásil Marek trochu tajupln�.
To už byli tém�� u b�ehu a kormidelník zm�nil téma a za�al kluk�m vysv�tlovat, jak se s takovou
lodí p�istává, a pak je poslal upevnit na její bok jakési m�kké vaky, aby se lo� p�i p�iražení k molu
nepoškrábala. 
Albert si p�i této �innosti uv�domil, že i když se zdálo, že je kormidelník p�ístupný jejich otázkám,
ve skute�nosti jim odpovídal jen na to, na co cht�l. Doposud nem�li ani tušení, co budou v Kvítkov�
d�lat, jaký kouzelník Kyti�ka je nebo zda umí n�jaká skute�ná kouzla.  


