
 

            HRNEČEK a VIKINGOVÉ  
 
 

            Kdysi mi vyprávěl vzácný hrneček o tom, jak Vikingové bojovali 

s draky. Ten hrneček byl černý s červeným drakem a věděl opravdu vše, co se 

právě děje. Měl schopnost udělat se těžkým, proto nástupce vládce musel 

zvednout hrneček, aby prokázal, že má velkou sílu a odvahu. 

            Jejich vládce byl dědicem hrnečku. Vikingové byli statní a velmi silní. 

Škyťák byl syn vládce. Škyťák nebyl silný ani statný, ale zato byl chytrý a 

šikovný. Když se jeho otec účastnil bitvy s draky, tak Škyťák vyrobil zbraň, 

kterou lze chytit draka, aniž by se mu něco stalo. Najednou přilétl Nočníběs, to 

byl nejhorší drak vůbec.  

            Škyťák neváhal a hned ho zaměřil, najednou vystřelil, sestřelil draka 

k zemi a viděl, jak padá na svah u Obří hory. Hned ráno ho šel hledat a po chvíli 

ho viděl. Běžel rychle domů povědět to otci, otec mu to nechtěl věřit, ale 

nakonec se tam vydali. Zjistili, že Škyťák měl pravdu, Škyťáka hned napadlo, že 

kdyby dali Nočníhoběsa na příď lodi, tak by je mohl svými reakcemi dovést 

k dračímu hnízdu.  

            Škyťákovu otci to znělo jako dobrý nápad, tak to také udělali. Když tam 

byli, Nočníběs se začal bát. Otec neváhal a hned chtěl bojovat. Velikými děly 

vystřelili hořící kouli do dračího hnízda. V tu chvíli všichni draci odlétli, ale 

otcovi to bylo divné, že jen odlétli a nezaútočili. Tak vystřelili ještě další hořící 

koule a hned se z hnízda vynořil obrovský, starý a zlý drak. 

            Dlouho s ním bojovali, ale díky tomu, že byl starý, nad ním zvítězili.  

Škyťák jim vysvětlil, že draci jim brali zvířata proto, aby je dávali tomu 

obrovskému drakovi. Všichni draci odlétli. Od těch dob měli Vikingové klid a 

nemuseli s nimi bojovat. Za dlouhou dobu Škyťákův otec zemřel a Škyťák 

musel zvednout hrneček. Zase tak silný nebyl a pochopil, že sílu Vikingové už 

tolik nepotřebují. Proto Škyťák udělal to, že vzal kladivo a rozbil hrneček. Od té 

doby vůdci Vikingů už nikdy nemuseli prokazovat sílu. Tak Vikingové žili 

šťastně až navěky a draci se nikdy nevrátili. 


