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VOKČETÁPZ
Jednou jsem byl s tatínkem a maminkou na výletě. Šli jsme do jedné známé pizzerie, do které
jsme často chodívali. Po jídle mě hrozně zaujal tlustý strom, který rostl uprostřed lesa. Řekl
jsem rodičům, že ho jdu prozkoumat. Šel jsem ke stromu a najednou…najednou jsem se
začal zmenšovat. Ve stromu se objevila malá dutina, do které jsem si zalezl. Pak se přede
mnou vytvořil svět, který byl tak, ehm, tak trochu divný. Na ceduli, která označovala název
města, bylo napsáno: VOKČETÁPZ. Co to je za podivný název pomyslel jsem si. A když jsem se
podíval na ostatní domy a jiné věci, málem jsem z toho omdlel. Věže od zámku byly
obráceně a domy také, zkrátka hrůza. Chtěl jsem se zeptat na cestu zpátky a náhle jsem si
všiml, že skřítci, co tu byli, chodí pozpátku. Jedny dveře domu byly otevřené. Nahlédl jsem do
nich a viděl jsem něco úžasného! Skřítci vevnitř dělali pozpátku úplně všechno, například:
nejdříve se začali koukat na televizi a pak až jí zapli. Venku nejdříve jeli autem a pak až ho
nastartovali. Nebo nejprve snědli jídlo a pak až ho uvařili. Kroutil jsem nad tím hlavou a
najednou ke mně přišel nějaký skřítek a říká mi: “oc ydat šálěd?“ „Promiňte, nerozumím“
odpověděl jsem a opravdu jsem nerozuměl ani slovo. „Žěb z ohém umod“, pokračoval
skřítek. Co to jenom říká pomyslel jsem si. Šel jsem dál a zastavil mě jiný skřítek, který stál ve
stánku opodál. Řekl mi: oc is etád ? „Promiňte nerozumím“. Oc ot šákíř??? Žeb čirp. Skřítci
byli všichni takoví divní i oblečení měli obráceně. Kalhoty na hlavě, boty na rukou a triko na
nohou. Připomínali mi parkouristy, co chodí po rukou. A tak jsem si skočil svoji oblíbenou
parkourovou točku. A zrovna to bylo u cedule Vokčetápz. Při otáčení jsem zahlédl nápis ze
zadu a písmenka z nápisu se mi nějak jinak poskládala v hlavě a uvědomil jsem si, že cedule
Vokčetápz čtená pozadu je vlastně Zpátečkov. Aha všichni skřítci na mě mluvili pozpátku. Tak

teď už se domluvím. Hned prvního skřítka jsem se zeptal, jak se dostanu do země, kde není
všechno pozpátku (mluvil jsem obráceně). A on na mě nechápavě: „ťydžv isj ydat, ydat cin
uktápzop ínen.„ Tedy: „vždyť jsi tady, tady nic pozpátku není.“ Aha došlo mi, že podle nich
máme všechno pozpátku my. Tak jsem to zkusil jinak a zeptal jsem se ho, jak se dostanu do
země, kde je všechno pozpátku. A on mi na to řekl: „on eceřp ěnlámron“ tedy no přece
normálně. Podle mého pozorování tady normálně znamenalo pozpátku. Ještě jsem řekl
skřítkovi ujukěd (děkuju) a už jsem pelášil to vyzkoušet. Nejdříve jsem ze země vystopil a pak
jsem do ní vstoupil. A co se nestalo! Uviděl jsem tatínka s maminkou, jak mě hledají. Řekl
jsem si, že si to, co se stalo nechám pro sebe, protože by mi to těžko uvěřili. Rozběhl jsem se
k nim a řekl jsem jim, že jsem u toho stromu čůral, až jsem se začůral.
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HODNOCENÍ POROTY

Tereza Horváthová:

Skutečného spisovatele poznáte podle toho, že když má dobrý nápad, dokáže ho pořádně
domyslet. A to autor AVOKČETÁPZ neboli ZPÁTEČKOVA udělal. A nezapomněl při tom na
detaily. Příběh o tom, jak malý kluk zabloudí do země, kde je všechno pozpátku, je vtipně a
stručně vyprávěný a nechybí mu humorná pointa. Emejulutarg!

