
Albert Myšák, o kterém je tento příběh, žije v úplně jiném světě než my. Ve skutečnosti žije na 
docela jiné planetě, kde nemají tablety a chytré telefony, ani letadla nebo rakety. Zato znají telefonní 
linku, která je jen na poště, horkovzdušné balony, vzducholodě a samozřejmě i páru. Tím nemyslím 
páru nad hrncem nebo napařovací žehličku, ale pořádný čmoudící parní vlak a parní stroje.  
Jestli vám to připadá, 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 časech, kdy vaše praprababička byla úplně malá holka a možná 
ještě o něco dřív. Oproti opicím jsou ale hodně napřed. Nevím, kde se vzalo to rčení sto let za 
opicemi, ale jak je mi známo, tak opice používají sem tam nějaký ten klacek na to, aby někde něco 
vyšťourali nebo si rozbíjejí kamenem ořechy. Kam se tedy hrabou na obyvatele této planety, kteří 
klidně mohou podniknout vlakem cestu kolem svého malého světa za osmadvacet dní nebo se 
mohou vydat na výlet vzducholodí.  
Asi si umíte představit planetu, kterou lze celou objet vlakem. Nemá kontinenty jako ta naše, ale jen  
dva tisíce kilometrů široký pruh země (to je asi jako z Polska do Itálie), nad kterým je Severní 
oceán a pod kterým je Jižní oceán.  
Většina obyvatel téhle malé planety, která je oproti Zemi poloviční, žije na její jižní polokouli. Tam 
na severu jsou totiž vysoké hory, neproniknutelné pralesy, neprobádaná místa na mapě a prý tam žijí 
i draci. A také se tam stahují různí podivíni, jako třeba tajuplný kouzelník Kytička, o kterém se říká, 
že umí proměnit noc v bílý den a ovládat blesky na obloze. 
Tenhle neprobádaný, tajemný sever bude místem, kam se za chvíli vydáme. Najděte si na mapě 
Dopské jezero a kus pod ním uvidíte nevýznamné městečko Myškostice. A v něm žije Albert 
Myšák.   
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Jak Albert Myšák propadl ve škole 
 
„Kluci, černý kočár už je tady!“ ozvalo se z davu dětí před školou.  
„Vidíte ty obrovské koně?“ vykřikl někdo další.  
V tu chvíli si deváťáci všimli vysokého světlovlasého chlapce, který se loudal směrem ke školní 
budově, doprovázený svým strýcem. 
„Hele, Myšáku, slyšel jsem, že kouzelník Kytička má na svém hradě laboratoř a tam dělá pokusy na 
myších,“ zasmál se někdo z kluků. 
„Vsadím se o pytlík bonbónů, že Myšák skončí jako pokusná krysa u kouzelníka,“ přidal se jiný 
kluk. 
„Jenže my si to myslíme všichni, takže se nikdo sázet nebude,“ odpověděl mu první z posměváčků. 
Chlapcův strýc se zastavil a zaraženě se podíval na svého synovce: „Doufám, že je to jen nějaký 
hloupý vtip.“ 
Chlapec neodpověděl svému strýčkovi přímo, ale obrátil se na své spolužáky: „Nechte si ty fórky, 
kluci, jo? Každý snad ví, že dva největší hlupáci ve škole jsou Vlk s Beránkem.“ 
„Asi ti něco uniklo, Myšáku,“ odpověděl jeden z kluků. „Víťa Vlk dostal vysvědčení už 
předevčírem a odjel s rodiči někam z města a Béďa Beránek běhal celý týden od jednoho učitele k 
druhému a snažil se vylepšit si na poslední chvíli známky.“ 
„A jeho táta pro jistotu obešel ještě všechny učitele s parádně vyuzenou šunkou,“ přisadil si další. 
Kluk, kterému všichni říkali „Myšák“, zbledl, trochu šokovaně se podíval na černý kočár s 
obrovskými jako uhel černými hřebci, který stál před školou a žaludek se mu stáhl strachy.  



„Ne, to nemůže být pravda,“ řekl si tiše pro sebe a trochu vyjeveně se podíval na svého strýčka.  
„Vrabci na střeše si už od včerejška povídají, že dneska propadne Myšák Albert,“ dobírali si ho 
kluci, „jak je možné, že se to k tobě nedoneslo?“ 
„Buďme rádi,“ nadhodil další kluk, „jinak by vzal Albert roha a mohl by být na řadě někdo z nás.“ 
„Kluku nešťastná,“ povzdychl si jeho strýc. „Že já jsem tě víc neřezal. Ale mně tě bylo pořád líto, 
že jsi přišel o rodiče a navíc mě ani nenapadlo, že bys mohl takhle dopadnout. Vždyť jsi býval tak 
šikovný, dokud tu ještě byli vaši.“ 
Albert pokrčil rameny. „Je mi to líto, strýčku, je možné, že mají pravdu. Pokud si Vlk s Beránkem 
nějak zachránili vysvědčení, může se stát, že nejhorším studentem ze školy budu já.“ 
Albert i jeho strýc si povzdychli a téměř současně se znovu podívali na černý kočár. Dnes bude v 
Myškosticích vysvědčení, a to není jen takové obyčejné předání papíru jako třeba u nás. Je to 
slavnost, které se účastní celá škola najednou. Děti na ni doprovázejí jejich rodiče nebo jiní příbuzní 
a samozřejmě, že zlatým hřebem slavnosti je vyhlášení nejlepších studentů. Ti dostanou různé dárky 
a ceny a zejména o deváťácích, kteří letos končí, ředitel utrousí pár slov – co zajímavého budou dál 
dělat, kdo půjde na studia, kdo do učení k pekaři nebo k truhláři, ale popravdě řečeno, ve 
skutečnosti všechny zajímá něco docela jiného – kdo byl asi letos ve škole nejhorší? Kdo propadne? 
Koho si odveze černý kočár tažený dvěma velkými hřebci, který stojí před školou? 
Propadnout, to totiž neznamená opakovat třídu. Toho, kdo propadne, odveze černý kočár daleko do 
hor k děsivému čaroději, který se jmenuje Krasomil Kytička. To jméno zní sice spíše úsměvně než 
strašlivě, ale to nic nemění na tom, že se odtamtud ještě nikdo nevrátil. 
Jak tak postávali zamyšleně u těch černých koní, jeden z nich si mlsně ukousl pampelišku a Albert 
měl za to, že se na něj podíval skoro dobromyslně. Ve skutečnosti to byla krásná zvířata a strach 
nahánělo jen to, že byli tak obrovští.  
„No, víš, chlapče,“ ozval se jeho strýček, „jestli to tak bude, tak nevím, co tě čeká, ale neboj se, 
nejdeš přece na smrt. Kdysi jsem zahlédl jednoho z bývalých propadlíků v Doprčicích. Aspoň si 
myslím, že to byl on. A rozhodně byl živý, zdravý a vypadal celkem vesele. Tak pojď, půjdeme 
dál.“ 
Albert se neochotně loudal za strýcem, který šel před ním do školní zahrady, kde už byla 
rozestavěná spousta židlí pro děti i jejich doprovod. Děti seděly vepředu před pódiem seřazeni 
podle tříd a rodiče kdesi za nimi, tak jak na ně zbylo místo. 
Při slavnosti dával Albert pozor jen napůl a po očku koukal po třech mužích v černém, kteří přijeli 
černým kočárem. Dlouhé vlasy měli sepnuté do culíku, na hlavě černé čepice, černé haleny, dlouhé 
kalhoty, vysoké boty a lehké pláště,  to vše v uhlově černé. Když je ale Albert chvíli pozoroval, 
postřehl, jak jednomu z nich zakručelo v břiše, jak nenápadně vytáhl z papírového sáčku koláč a 
pokradmu z něj začal ukusovat. Další z nich zívl, když ředitel začal vychvalovat nejlepší studenty a 
básnit o skvělé budoucnosti, která je čeká a Albert měl dojem, že to bylo nudou. Třetí muž se zase 
začal nervózně ohánět po vose, kterou zřejmě přilákal koláč jeho kolegy. Albertovi ty obávané 
postavy najednou připadaly docela lidské. Když ředitel předal vysvědčení Béďovi Beránkovi a 
popřál mu, aby se z něj stal stejně dobrý řezník jako z jeho otce, měl už Albert stoprocentní jistotu, 
co bude následovat. Ale byl na to už trochu připravený a jeho strach byl přece jen o něco menší, než 
před hodinou. 
Albert jako jediný žádné vysvědčení nedostal. Místo toho ředitel mluvil o tom, jak z něj nikdy nic 
nebude a jak je pro něho škoda i toho vzduchu, který dýchá, ale Albert to vše poslouchal s 
nepřítomným výrazem. Prostě jen tak koukal do blba, což nebylo na pana ředitele, ale na nějaké 
vzdálené místo za jeho pravým ramenem a jeho slova pouštěl jedním uchem dovnitř a druhým ven. 
Dva muži v černém poté vystoupili na pódium a mlčky na něj kývli. Albert si byl jistý, že ten jeden 



měl ještě plnou pusu tvarohového koláče.  
Albert je následoval uličkou, která vedla mezi lidmi, sedícími pod pódiem a snažil se mít kamenný 
výraz, jak tak šel mezi davem, který trousil uštěpačné poznámky na jeho adresu. Někteří se smáli, 
jiní mu zlomyslně přáli, ať si to užije a samozřejmě nechyběly různé narážky na jeho jméno a na to, 
v co asi kouzelník promění takovou myš. Albert cítil, jak rudne v obličeji, ale trvalo jen chvíli, než 
prošel se sklopenou hlavou davem ke kočáru. 
Jeho strýček, pro kterého to byla také pořádná ostuda, postával kousek od kočáru a když k němu 
Albert došel, strčil mu do ruky nějaký předmět, zabalený v kapesníku. Albert strčil kapesník rychle 
do kapsy a doufal, že se muži v černém nebudou zajímat o to, co má. 
„Sbohem, Alberte,“ řekl strýček s povzdechem. 
„Je mi to moc líto,“ odpověděl Albert tiše. 
Strýček přikývl, a pak se otočil a rychlým krokem přešel ulici. 
Muži Albertovi pokynuli, aby si vlezl dovnitř a  kočár se rozjel. Albert přes černé záclonky zahlédl 
ještě svého strýce, který zůstal stát kus od školy na druhé straně ulice, ale ten už ho neviděl. Albert 
byl hanbou rudý až za ušima a dvojnásobně ho bolelo, když viděl, jak se za něho stydí jeho strýček. 
Kočár za chvíli vyjel z Myškostic a zamířil po prašné cestě na sever. Albert cítil kupodivu tak 
trochu úlevu, že už je ze školy pryč, ať už ho čekalo cokoliv.  
Muži byli zticha, nevypadalo to, že by se s ním chtěli nějak vybavovat. Albert opatrně strčil ruku do 
kapsy a pohmatem se ujistil o tom, co dostal. Už když si předmět bral, byl si téměř jistý, že mu 
strýček věnoval na rozloučenou svůj kapesní nůž. Takový ten velký zavírací, ve kterém jsou i 
kleště, šroubovák, nůžky, pilník a další nástroje. To byla poměrně vzácnost a Albertovi vhrkly slzy 
do očí, když si vzpomněl, že přesně takový nůž si před dvěma roky přál dostat za dobré vysvědčení 
od svého táty. Ale namísto toho přišel jak o rodiče, tak o veškerou chuť se cokoliv učit. A teď dostal 
vysněný dárek ve chvíli, kdy propadl ve škole. Jen proto, že by ho mohl někdy potřebovat. 
Nezasloužil si ho ani náhodou. V kapesníku byla ještě nějaká mince, nejspíše pětadvacetikoruna, 
takové hezké týdenní kapesné. Ale v tuhle chvíli mu přišel nejvíc vhod právě onen velký kapesník. 
Opatrně ho vytáhl z kapsy, utřel si do něj oči a pořádně se vysmrkal. 
Bylo to tak divné. Albert neměl u sebe žádné osobní věci a vůbec nevěděl, co ho v nejbližší době 
čeká. Bylo mu jasné, že jedou kamsi na sever, někam do neprobádaných hor, kde žil tajemný 
kouzelník Kytička.  
Cestovní rychlost kočáru byla asi deset kilometrů za hodinu a i když Albert nevěděl, kam přesně 
jedou, odhadoval, že potrvá dobré tři nebo čtyři dny cesty, než se z civilizovaného kraje přesunou 
tam nahoru, do těch neznámých tajuplných končin. Vlakem si cestu rozhodně nezkrátí, protože 
Myškostice leží asi padesát kilometrů nad rovníkem, tedy i nad místem, kterým vede centrální 
železniční trať.  
Ještě asi tak dva dny pojedou roztroušenými městy a vesničkami, které leží na severní polokouli 
jejich planety. Bude jich stále méně a méně a zhruba dvě stě kilometrů nad rovníkem se začnou 
stopy po civilizaci vytrácet. Alberta vždycky zajímal zeměpis, a teď se snažil vybavit, kudy by tak 
mohli jet. Jediné větší město na sever od nich se jmenuje Doprčice a leží na kraji Dopského jezera. 
Tohle jezero je dlouhé padesát kilometrů, ale je poměrně úzké a vypadá jako taková dlouhá otočená 
kapka vody. Podél něj se nachází různé rybářské osady a tam, kde jezero končí, začínají hory. V 
zeměpisném atlase jsou zakreslené jako spousty malých kopečků, ale Albert moc dobře ví, že 
většina z nich nebyla nikdy prozkoumána. Tedy lidmi. Horské kozy, které v nich žijí, je znají 
dokonale a kdyby kozy mohly dělat atlasy, určitě by se Albert dozvěděl ledacos zajímavého. Až na 
to, že by se asi každé druhé údolí jmenovalo Mééé. 


