
Staré stromy a jejich obyvatelé 

  

Byl jednou jeden zakletý les. Do lesa se nikdo neodvážil jít, protože byl kouzelný a 

bydlela v něm čarodějnice. Lidi bydleli kolem lesa, ale nikdo nebydlel v něm. Les 

byl tak kouzelný že když do něj někdo vstoupil, rozcupovalo ho to na kousky v 

“cuku letu”.  

Lidé se do lesa báli jít, protože věděli, že do lesa nesmí, aby se jim nic nestalo. Lidé 

věděli, že musí zničit kletbu, kterou les někde skrývá, ale nevěděli, kde ta kletba 

je. 

Jednou se pokusil tu kletbu přelstít princ. Byl ten nejlepší bojovník. Ani tomu se 

kletba nepovedla zničit a jednoho dne všichni bojovníci doufali, kdo zůstali v lese, 

že je někdo osvobodí a oni budou zase volní. 

Nikdo z lidí nechtěl jít do lesa, jenom jeden malý kluk, který se nebál ničeho. 

Bohužel byl až moc malý na to, aby se vydal sám do lesa. Bylo mu totiž asi pět, 

takže rodiče ho nechtěli pustit samotného. Rodiče se hlavně báli zlé čarodějnice, 

protože les ovládala a všechny lidi chtěla proklít, ale nejhrůzostrašnější byly 

stromy. Hýbaly se, běhaly, bojovaly a nikoho nechtěly pustit. Kdyby pustily, tak by 

se kletba mohla zničit. I zvířata byla zlá a bojovala. 

Kluk se snažil rodiče přemluvit, aby mohl jít, ale pořád a pořád ne je přemluvit. A 

jednoho dne, kdy kluk jménem Pepík vyrostl a bylo mu už jedenáct, tak se 

rozhodl, že vyrazí. Pepík si říkal, že to bude dlouhá cesta. Ona to taky je dlouhá 

cesta přes hory, louky, lesy, pole a doly. 

Když teda vyrazil, tak si vzal hlavně hodně jídla a pití. Máma a táta mu zabalili 

Honzovy buchty a hodně zeleniny. K pití mu rodiče dali speciálně vyrobenou 

láhev, kterou vyrobil táta. Láhev byla speciální v tom, že se voda v láhvi sama 

čistila. Takže když si Pepík vzal vodu někde z potoka, tak se mu voda v láhvi 

vyčistila.  

Když už Pepík vyšel, tak se rodiče pořádně rozloučili. Když Pepík vešel do lesa, tak 

se mu před očima zatmělo, neviděl ani na pět metrů. Šel dál a skočilo na něj zvíře. 

To zvíře bylo vysoké jako asi deset slonů. Pepík se nebál, takže šel dál a dál. 

Najednou na něj vletěla čarodějnice, která ho chtěla proklít, jenže Pepík věděl, že 



musí utéct, aby přežil. Tak Pepík utekl až zpátky k rodičům a řekl, že bude 

potřebovat kamarády. 

Pepík věděl o jedněch kamarádech, kteří by mu mohli pomoct. Tak za nimi vyrazil, 

aby se jich zeptal na to, jestli půjdou s ním. Nakonec je přemluvil a řekli, že s ním 

půjdou, ale musí slíbit, že se jim nic nestane. Jeden tatínek řekl, že Pepíkovi a 

kamarádům vyrobí brnění, aby se jim nic nestalo. Jedna maminka nabídla, že jim 

ušije oblečení. Nakonec všichni měli skvělou výbavu a mohli vyrazit.  

Vyrazili neskutečně rychle světelnou rychlostí. Byli tak rychlí, že za nedlouho byli 

zpátky u čarodějnice, kterou potajmu obešli. Už byl večer, takže museli najít 

nějaké obydlí, kde přežijí noc. Nakonec jeden z kluků jménem Honza vymyslel, že 

přespí ve velkém stromě. Strom byl tak velký, že by se do něj vešlo asi tak deset 

lidí a jich tam bylo pět. 

Ráno se probudili a viděli nádherné stromy, všechny věci byly viditelné „ne“ jako 

včera. Dali si jídlo, a potom se rozhodli, že půjdou na dlouhou cestu. Vyšli a 

zanedlouho byli u další překážky. Uviděli zlé stromy, jak utíkají a chtějí je chytit. 

Naštěstí se jim to nepovedlo, ale bylo to o chlup. Potom spatřili divný strom, který 

se zdál, že nebyl prokletý, a to se hodilo, protože jim mohl pomoci.  

Nejdřív se strom bál, ale zjistil, že Pepík, Honza, Mára a Ondra jsou hodní lidé a 

snaží se zničit kletbu. Potom se zeptali, jestli strom s nimi bude chtít jít přerušit 

kletbu. Strom jménem Kryštof řekl, že klidně, protože chtěl z lesa utéct, ale 

nemohl, protože síla magie lesa je tak obrovská, že mu nedovolí odejít. 

Kryštof věděl, že existuje možnost zničit magii lesa, ale bude to hodně těžké. 

Budou muset vyšplhat na nejvyšší strom, ve kterém bude úplně nahoře schovaný 

lesklý kámen. Ten se musí zničit. Kryštof řekl, že budou muset postavit veliký 

žebřík, aby vylezli nahoru na strom. Všichni se dohodli, že půjdou hledat hodně 

dřeva a potom z něj sestrojí žebřík. Pepík navrhl, že si budou muset rozdělit práci, 

takže Pepík půjde na západ, Honza půjde na východ, Mára na sever, Ondra na jih a 

Kryštof zůstane a bude hlídat.  

Kryštof zahlásil: Tak už pojďme! Všichni vyrazili a najednou se setmělo a byla o 

dost větší tma, než když byli spolu. Měli hrozitánský strach. Spěchali co nejvíc, aby 

už byli všichni dohromady. Mára narazil na vlky, což bylo hodně zlé, protože kdyby 

utíkal, tak by ho vlci hned dohonili. Proto se rozhodl, že bude bojovat „na život a 



na smrt“. Mára věděl, že vlci v tomhle lese nejsou moc silní jako ostatní zvířata. 

Proto Mára vyhrál a nic se mu nestalo. Kdyby potkal třeba medvědy, tak by to asi 

nepřežil.  

Po nějaké chvíli se všichni vrátili ke Kryštofovi, aby postavili žebřík ze dřeva. Ondra 

oznámil, že je ten nejlepší stavitel, že dokáže postavit skoro cokoli. Za chvilku už 

měli žebřík postavený. Jenže byla noc, tak se muselo jít spát.  

Ráno se probudili a nenašli Pepíka. Nejspíš ho odnesla čarodějnice. Tak se ho 

všichni vydali hledat. Kryštof věděl, kde má čarodějnice doupě, takže věděli, kde 

se nejspíš Pepa skrývá. Honza se ptal Kryštofa, kde se Pepa skrývá a on ukázal 

přesně na střed lesa. Honza zahlásil jdeme, ať to stihneme do večera.  

Vyrazili. Po čase dorazili přesně do středu lesa tam, kde bydlí čarodějnice. 

Čarodějnici jsme neviděli, ale nejspíš se někde schovává i s Pepíkem. Mysleli jsme 

si, že jsou v chatrči, ale tu barabiznu jsme prolezli a nebyli tam. Zkusili jsme ji 

obejít kolem dokola a zjistit víc. Ondra objevil stopy, které vedly k doupěti všech 

draků, kteří jsou hodně silní. Tak se celá parta vydala po stopách čarodějnice a 

Pepíka.  

Došli až tam, kde stopy končily a uviděli tam Pepíka i s čarodějnicí. Pepík křičel o 

pomoc, protože čarodějnice ho chtěla předhodit hladovým drakům. Kryštof 

vymyslel, že by se mohli pokusit čarodějnici odlákat tak, že Honza zakřičí jako vlk, 

aby si čarodějnice myslela, že ten vlk je v zakázané zóně. Totiž zvířata nesmí 

chodit kolem dračího doupěte, je to moc nebezpečné. Takže čarodějnice odešla a 

chtěla zjistit, kde ten vlk je. Mezitím parta vytáhla Pepíka a utíkali co nejdál od 

čarodějnice.  

Další den se vzbudili a šli hledat nejvyšší strom. Proto se rozhodli, že Pepík vyleze 

na strom, aby měl na ty velikány výhled. Zkusil zjistit, jaký strom je nejvyšší. Pepík 

věděl, že nejvyšší strom je odsud kousek, takže tam budou hned. Už byli skoro 

tam, jenomže v jednu chvíli na ně vyskočil medvěd. Všichni se rozestoupili a 

vytáhli svoje meče a vrhli se společně na medvěda. Nebyla to složitá práce. Ondra 

si byl jist, že kdyby těch medvědů bylo víc, tak by to asi nepřežili. Domluvili se na 

tom, kdo na strom vyleze a shodli se, že to bude Kryštof. Lezl po žebříku a v půlce 

málem spadl. Naštěstí se udržel a lezl dál. Až byl už u diamantu, tak vzal meč a 

diamant rozbil. Tím se kletba překazila a všichni, koho kletba uvěznila, tak se 

vrátili zpátky mezi lidi. 



Celá parta se i s princem a ostatními vrátili s radostí domů a slavili to, že nad 

kletbou zvítězili. Všechny vesnice kolem lesa se propojily a stalo se z nich město. 

Všechna zvířata, všechny stromy a všechny věci kolem byly najednou nádherné, 

hodné, vlídné. I ta nejzlejší čarodějnice byla láskyplná. Všichni se skamarádili a žili 

spokojeně navždy až do smrti.         


