Volání rodu
Spisovatel Eduard Štorch, spolu s malířem a ilustrátorem Zdeňkem Burianem,
nám ve stejnojmenné knize umožnili vzrušující výpravu proti proudu času v napínavém
příběhu. Tento historický dobrodružný román vypráví o životě rodu Kotojedů, Čechů
a lidu popelnicových polí v období doby bronzové, kdy se odehrávalo bájné osídlení
našeho území praotcem Čechem, lidé z jeho družiny se usadili v blízkosti hory Říp.
Stařešina Čech se rozhodl vyhledat se třemi silnými rody nový domov. Jen rodina
statečného Vlka, proslulého slévače bronzových jehlic a náramků, nemohla jít
s výpravou, jelikož Vlk byl těžce nemocen. V Lužici s ním zůstala jeho žena Luba a dva
synové, dvanáctiletý Vlček a tříletý Špulíček. Co se však stane, když otec, živitel rodiny,
zemře? Jak se pozůstalí dostanou ke svému rodu k Veliké řece? Bez rodu totiž nelze žít.
Příběh začíná, když rod Čechů sedí kolem ohně a dobírá si vzdálený rod Kotojedů,
vyruší je poplach. Rod se seběhne, aby zjistil, co se děje. Nedaleko od nich je vidět
stoupající dým z lesa, několik mužů se tam proto vydá na výzvědy. Zanedlouho se vrátí
zpět s mladým hochem, ženou a asi tříletým chlapcem, v nichž praotec Čech poznává
svá vnoučata. Vlčka považují za mrtvého, nechají jej proto na sněhu, aby ho druhý den
pohřbili, zatímco jeho matku s bratrem Špulíčkem odnesou do chýše a pečují o ně.
Ke zdánlivě mrtvému hochovi však přiběhne jeho divoký pes Divoš, kterého si muži
prvně spletou s vlkem a zle ho poraní, ten je upozorní na to, že Vlček je stále ještě živ...
1. Zakresli do mapy, kde se nachází hora Říp, a zaznač barevně čarou odkud stařešina,
praotec Čech, rody po našem území vedl (od Lužice). Kolik je to asi km? ........................
....

2. Kdo je v příběhu hlavní postavou a jak je starý?

Jmenuji se …………….………….
Je mi …………………. let

3. S jakou starou českou pověstí je tento příběh spojen? Doplň:

_

_______

4. Znáš svůj rod? Zapiš si svůj rodokmen do tohoto stromu:

Já

Inspirujme se i dnes hrdinstvím, odvahou, vytrvalostí i nápaditostí dvanáctiletého
Vlčka, jeho matky Luby a malého bratříčka Špulíčka, kteří putují za svým rodem
a statečně se potýkají s nepřáteli i divokou a krutou zimní přírodou a zápolí s divou zvěří.
Základ příběhu vychází z jednoho ze zákonů tehdejšího života - člověk, který je vyloučen
z rodu, nebo je jiným způsobem osamocen, sám v přírodě moc dlouho nepřežije. Tento
příběh vypráví o rodech popelnicového lidu, kteří spalovali své mrtvé na hranicích dříví
a pak popel sesbírali a pochovali jej v hliněných nádobách v zemi. V této knize Eduard
Štorch vylíčil a vykreslil dějepisné učivo jako jedno velké dobrodružství.
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