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Zadání: Lektvary v pohádkách
Vaším úkolem bude podívat se na lektvary v pohádkách a prozkoumat jejich vliv na děj. Můžete se
zaměřit na jednu pohádku či pohádkovou sérii, nebo můžete projít lektvary letem knižním a filmovým
světem.
Jak zkoušku pojmete je na Vás, pamatujte ale, že pouze psaný text je 26 palců. Za každý autorský
obrázek, který vložíte, se délka zkracuje o 3 palce.
Minimum psaného textu je 13 palců.

Vypracování:
Kouzelný elixír:
V této pohádkové sérii, se postupně objevuje hned několik elixírů / lektvarů / odvarů
/ kouzel, která si ale později rozebereme v souvislosti s dílem, ve kterém byly
představeny.
Nejdůležitějším lektvarem, který se vyskytuje ve všech příbězích o Asterixovi a
Obelixovi je kouzelný elixír, který tomu kdo ho vypije dá nadlidskou sílu. Nikdy ale
nebylo přesně uvedeno z čeho se daný elixír vlastně připravuje. Je to totiž druidské
tajemství a jeho recept a postup přípravy se předává pouze z druidských úst do
druidských uší a neexistuje tak psaná verze, aby náhodou nepadl do nesprávných
rukou a nemohl být zneužit.
Postupem času nám příběhy přeci jen odkryly nějaké přísady, které do lektvaru
bezpodmínečně patří a to jsou:
• JMELÍ, které musí být sečeno zlatým srpem
• VONNÉ BYLINKY
• POLNÍ KVÍTÍ
• KOŘÍNKY

• ČERSTVÁ RYBA, těžko říci jestli bylo od prodejce ryb z vesnice….přeci jen byl
•
•
•
•

často napadán že jeho ryby páchnou
HUMR, je tam hlavně aby elixír měl ten správný šmak!
SŮL A PEPŘ
DRŮBEŽÍ PAŘÁT
TAJNÁ PŘÍSADA, tu má Panoramix uschovanou ve svém zlatém srpu.

Pořadí, ve kterém mají být suroviny do elixíru podávány, v žádném s dílů nebylo
uvedeno. Jediné co bylo zřejmé, bylo to že na konci bylo lektvar nutné opravdu
důkladně promíchat! A na závěr se do lektvaru musela kápnout kapka tajné přísady,
která dodala elixíru jeho jedinečnou moc. Nikdy ale Panoramix nikomu neprozradil o
jakou přísadu se to jedná, takže můžeme maximálně hádat a spekulovat….
Na naší škole máme jeden podobný lektvar, který má podobné účinky jako tento elixír.
Je to snad náhoda?
Jedná se o známý lektvar síly, který studenti i profesoři s oblibou používají, ke
znásobení své síly při úklidu jezera. Kdybychom tyto dva podobné lektvary porovnali,
zjistili by jsme, že náš lektvar síly dán znásobí naší sílu a má krátkodobý účinek, kdežto
kouzelný elixír má sice také krátkodobou účinnost, ale sílu dá dotyčnému nadlidskou!
Představte si jaké by to bylo uklízet jezero s nadlidskou silou? To by na to stačil jeden
člověk!

Tajná přísada:
Jak již bylo psáno výše, k dokončení kouzelného elixíru je třeba kápnout tajnou
přísadu, kterou má Panoramix ve svém zlatém srpu. Co ale ta tajná přísada může být?
Na toto téma by se jistě dala vést sáhodlouhá debata, protože možností je
nepočítaně….Když se nad tím zamyslím, tak se ale pravděpodobně nejedná o žádný

jiný lektvar, protože nikdy nebylo uvedeno, že by se tato tajná ingredience musela
speciálně připravovat.
Jedná se snad jen o obyčejnou vodu? Nebo je to snad extrakt ze jmelí? Druhá varianta
mi přijde velmi pravděpodobná! Přeci jen hlavní ingrediencí je jmelí, které musí být
sečeno zlatým srpem, ve kterém je ta tajná ingredience! Že by při sečení docházelo k
tomu že srp vstřebá část šťávy ze jmelí a obohacením o zlaté částečky vznikne
jedinečný extrakt?
Toto nám asi navždy zůstane zahaleno v tajemství.

Představení hlavních hrdinů a jejich spojení s lektvary:
PANORAMIX, je druidem v Galské vesnici, pro kterou vaří kouzelný elixír. Recept na
tento elixír mu předal jeho praděd a učitel Metuzalix, který je stále také živ, ale
schovává se před světem v jeskyni, do které vede cesta z Panoramixova domu.

ASTERIX, je galský první válečník a zároveň pravá ruka druida Panoramixe. Je jediný,
kdo má vlastní čutoru s kouzelným elixírem stále při sobě a několikrát byl u toho když
Panoramix elixír vařil. Nikdy však neviděl celý postup.
OBELIX, je galský válečník a nejlepší přítel Asterixe. Je to takový hodný velký moula,
který když byl malý, tak se nemohl dočkat až dostane kouzelný elixír a spadl do hrnce
ve kterém se vařil. Díky tomu má nadlidskou sílu trvale a díky tomu jako jediný ve
vesnici ho již nesmí pít, protože nikdo neví co přesně by to mohlo způsobit.

Vybrané díly:
Asterix a Galové
První díl o Galské osadě, ve které žijí naši hrdinové Asterix, Obelix a Panoramix. V
tomto příběhu se poprvé seznamujeme se všemi hrdiny i jejich nepřáteli, jimiž jsou
římané v čele s Juliem Caesarem. Julius Caesar, se rozhodl podrobit si celou Gálii, což
se mu povedlo, právě až na jednu malou Galskou osadu, která odolávala římským
legiím. S tím se ale Caesar nedovedl smířit a nakázal, aby jakýmkoliv způsobem, jeho
legionáři odhalili tajemství jak je možné že osada stále odolává. Římané ale s touto
osadou nechtěli mít nic společného, a už vůbec na ní nechtěli zaútočit, protože vždy
dostali pořádně na “budku”. Nakonec pomocí lsti, se jim podařilo do osady dostat
svého špeha Caligulu Minuse. Caligula se rychle spřátelil s Asterixem a pod
záminkou, že se chce dostat do své rodné Lutécie, prěsvědčili Panoramixe, aby mu
odhalili jejich tajmeství, že piji kouzelný elixír, který jim dává nadlidskou sílu.
+To je podle mě ta věc, která míchá celým dějem příběhu o Asterixovi a Obelixovi.
Představte si jen, kdyby žádný elixír Galové neměli? V tu chvíli, by neměli ani
nadlidskou sílu a tím pádem by nebyli schopni dlouhodobě odolávat římským
legiím!+

Caligula jejich tajemství hned vyzradil ve svém táboře, kde i názorně předvedl
účinnost elixíru. Nebylo to těžké, protože Caligula byl mezi ostatními bojovníky
outsider a tak využil situace a svým trýznitelům náležitě nabančil. To spustilo další
zápletku děje, která se opakovala téměř ve všech dalších dílech a to hon na druida
Panoramixe, kterého chtěli římaní zajmout, aby vařil kouzelný elixír výhradně pro
Caesara. Zajmout Panoramixe se jim nakonec i povedlo. Mazaný Asterix, se ale lstí
dostal do římského tábora, aby svého druida pomohl osvobodit. Vzhledem k tomu že
oba byli tak trochu šprýmaři, tak využili situace a z římanů si vystřelili. Pod záminkou
že jim vaří kouzelný lektvar, si nechali přinést těžko dostupné jahody na pochutnání
a uvařili jím lektvar, který po vypití urychlil růst vlasů a vousů. Takový opak našeho
lektvaru Vousodrtiče.
+Tento lektvar měl na děj také velký vliv, protože způsobil frustraci všech římských
bojovníků. Navíc při návštěvě “nadřízených” byli ponížení, protože nepředstoupili
řádné upraveni (oholeni). Takové ponížení již k tak frustrované náladě bojovníků,
kteří stále nebyli schopni dobít malou osadu, rozhodně nepřidá….ba naopak.+
Nakonec se Asterix a Panoramix vrátí zpět do své osady.
Asterix a mise Kleopatra
Další dobrodružství Asterixe, Obelixe, Panoramixe a psa Idefixe, kdy se vydávají do
vzdáleného Egypta pomoci starému příteli Numerovisovi, který má pro královnu
Kleopatru vystavit palác, aby se vyzdvihla před Juliem Caesarem. V tomto příběhu je
vliv kouzelného elixíru veliký. Panoramix ho uvaří a následně dá napít všem dělníkům
na stavbě, aby práce na paláci pokračovaly co nejrychleji a tím se ho podařilo dokončit
v nesmyslném termínu 3 měsíce. Pro vysvětlení - v dobách starého Egypta se stavby
takovýchto paláců pohybovaly v období několika let, nikoliv v řádu měsíců, proto byl
tento úkol nereálný. Díky kouzelnému elixíru, měli všichni dělníci nadlidskou sílu a
kameny na stavbu si doslova pohazovali. Takže stavba rostla velmi rychle. To se ale
nelíbilo Caesarovi, a snažil se stavbu zbrzdit. Proto další velký vliv kouzelného
lektvaru byl, když Asterixe, Obelixe a Panoramixe uvěznili v Pyramidě. Zde se
dokonce lektvaru napil i Obelix. Směl pozřít jen jednu kapku. Jeho už tak nadlidská
síla se ještě znásobila - zde bych to možná přirovnala k tomu jako když my vypijeme
lektvar síly, a on díky tomu mohl otevřít kamenné dveře Pyramidy. V tomto díle by
šel vliv elixíru na děj shrnout tak, že kdyby nebylo elixíru, tak by se stavba paláce
nepodařila dokončit v termínu a Numerobis by byl předhozen krokodýlům.
Asterix v Británii
Tady Asterix a Obelix i se psem Idefixem se vydají pomoci svým přátelům do Británie,
kam mají doručit sud kouzelného elixíru. To by ale nebyla jejich cesta, kdyby nebyla
plná všelijakých nástrah a překážek. Na své cestě díky elixíru zdolali piráty, i když to
byla pro Obelixe spíše zábava, překupníky - od nich získali neznámé lístky bylin, i
římany. Hlavní zápletka ale byla, že o sud s elixírem přišli a ten byl zamíchám mezi
sudy s vínem. Tento sud se nakonec dostal na fotbalový zápas, jako první pomoc pro
zraněné hráče. Když se ale jeden hráč elixíru napil, dostal zápas nové obrátky a tím

byla přítomnost elixíru vyzrazena. Jelikož elixír byl předmětem zájmu jak našich
hlavních hrdinů, tak i římanů, nastala o něj tahanice, při které se bohužel rozbil sud a
elixír se vylil. Ztracená naděje pro britskou osadu? Nikoliv, Asterix použil matoucí
kouzlo a z lístků bylin, které získal od překupníků, uvařil “nový” elixír. Tento nápoj
nakonec pomocí “placebo” efektu dodal britům dostatek odvahy a ti nakonec zdolali
své nepřátelé i když ve skutečnosti nepili kouzelný elixír, ale jen obyčejný čaj.
Závěrečný souhrn:
Ve všech příbězích o Asterixovi a Obelixovi, je kouzelný elixír předmětem děje. V
některých dílech je zápletka velmi podobná a to taková, že se římané chtějí získat
kouzelný elixír a to tak, že se snaží zajmout druida Panoramixe. V jiných epizodách
zas kouzelný elixír pomůže při cestě Asterixovi a Obelixovi při zdolávání překážek a
nástrah, které jim byly přichystány. Proto bych chtěla podtrhnout, že kdyby nebyl
kouzelný elixír, tak by příběhy o Asterixovi a Obelixovi ani neexistovaly, nebo by byl
jen jeden a to velice krátký! Kdyby nebyl kouzelný elixír, tak by do něj nemohl Obelix
spadnout jako dítě a tudíž by neměl trvale nadlidskou sílu. Byl by to jen velký moula
se svým malým pejskem. Asterix, by se nemohl napít, a co si budeme povídat, není to
žádný obr, takže si troufnu říct že bez elixíru by ho dokázal přeprat kde jaký říman.
Navíc kdyby se tyto příběhy netočily kolem kouzelného elixíru, tak by ani nebylo
potřeba aby ve vesnici byl druid, takže by Panoramix neexistoval.

