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O princezně Julii, čaroději Zlometovi a tureckém medu 

Moje milé děti, 

dnes vám budu vyprávět o tom, jak se někdy vyplatí počkat, až na vás přijde řada a 

nikoho zbrkle nepředbíhat. Pěkně se posaďte, nastražte uši, pohádka začíná. 

V dobách, kdy byla řeka Točnice ještě divoká a její břehy spojoval jen jediný most, žila 

v Malém království princezna Julie. Jako každé mladé děvče s chytrou hlavou a rychlýma 

nohama vyrážela na svá dobrodružství za hradby, aby poznala skutečný život. Chytala s chlapci 

raky holýma rukama, vylezla na každý strom, střílela z kuše po šiškách, zkrátka by nikdo 

nehádal, že potkal urozenou dívku z královské krve. 

Princezna Julie měla jen jednu vadu na kráse, děti. Byla totiž příliš zbrklá a svou 

nedočkavostí častokrát způsobila sobě i jiným nesnáze a lapálie. A jinak tomu nebylo i ten den, 

kdy se vydala převlečená za děvečku na jarmark do nedalekého Velkého království. Těšila se 

na pravý turecký med a představení komediantů. Naneštěstí nebyla jediná, která ráda mlsala 

oblíbenou oříškovou sladkost. 

Kouzelník Zlomet byl na světě teprve krátce, něco málo přes pět set let. Žil na vrcholku 

té nejvyšší hory, ve své jeskyni nad Točnicí, ze které měl pořádný výhled na svět pod sebou. 

Mezi obyčejné lidi zavítal jen jedenkrát za rok, kvůli tureckému medu, který tolik miloval. Na 

jarmarku si pochutnával na té medové dobrotě s oříšky v přestrojení za pocestného.  

Ještě jednu věc měl Zlomet na světě moc rád, a to bylo, děti, divadlo. Už jako malého 

čaroděje ho brávala maminka bludička na představení komediantů. Zamiloval si ty veselé a 

dobrosrdečné příběhy, které mu pokaždé vyčarovaly úsměv na tváři. 

„Ochutnejte ty nejlepší sladkosti v království,“ vychvaloval cukrář Šimon svoje 

jarmareční zboží. Princezna Julie se k němu prodrala právě ve chvíli, kdy se domlouval 

s přestrojeným kouzelníkem na ceně za poslední kousek tureckého medu. Na nic nečekala a 

netrpělivě sáhla cukráři do jeho nůše, kterou měl zavěšenou na krku. 

„A mám tě, dobrůtko!“ zvolala radostně, jako když chytá v tůni žábu jednou rukou. 

Mladý cukrář zvedl varovně prst. „Tenhle poslední kousek je tady pro toho starého pána, 

právě jsme se na tom domluvili.“ 

„Mládí je rychlé a stáří pomalé,“ odsekla Julie a se vší svou vervou se zakousla do medu. 

„Stáří je sice pomalé, slečinko, ale za to moudré a rozumné. Je lépe nejprve nastražit 

uši, potom oči a promluvit až úplně nakonec. Tady vám nabízím perníkové srdce a ten med 

nechte, prosím, tomu stařečkovi.“ 
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Julie se ušklíbla, udělala dlouhý nos a hodila cukráři do košíku místo krejcarů dva 

knoflíčky. Zlomet stál na místě jako u vytržení a nevěřil svým vlastním očím. Moc se těšil na 

divadelní představení a na chroupání medové dobroty. Protože si nechtěl zkazit celý den a 

nikoho proměnit na netopýra, koupil si cukrovou vatu a šel dál. 

Tak pěkné děvče, škoda jen, že nemá slušné způsoby, pomyslel si cukrář Šimon a 

smutně se za Julií otočil. Sebral knoflíčky z koše a schoval si je do kapsy pro štěstí. Mezitím 

komedianti postavili vedle kašny na náměstí své kulisy. Malý chlapec s opičkou na rameni 

vyvolával, seč mu síly stačily: „Poslední představení pro zvídavé publikum, velevážení 

sousedé, a jedno volné místo! Poslední lístek za tři groše! Neváhejte a rychle k nám 

přispěchejte. Za malou chvíli začínáme a bude to hra namouduši zábavná!“ 

Plác, šup a hmat. Princezna Julie rychle odstrčila čísi ruku a popadla poslední nabízený 

lístek. Uhádnete, děti, čí ta odstrčená ruka byla? Ano, správně, byla to ruka kouzelníka Zlometa. 

Teď by se slušelo, aby se Julie alespoň omluvila za to, co provedla. Kdyby jen věděla, 

že se jí za okamžik změní celý život, určitě by divadlo oželela. Místo toho udělala pravý opak. 

Ušklíbla se a řekla: „Rychlý vždy vyhraje a pomalému nezbude nic jiného než oči pro pláč!“ 

Sotva to dopověděla, zatáhla se obloha, kouzelník Zlomet se proměnil do své pravé podoby a 

temným hlasem pronesl zaklínadlo: 

Pokud dvakrát v jeden den 

budeš dívkou napálen, 

tak ať rychle z cesty zmizí, 

rodná zem ji bude cizí. 

Sama pozná svoje hříchy, 

jak se ale zbaví pýchy? 

Zachrání ji srdce vroucí 

a statečnost dechberoucí. 

Vzápětí se z oblohy spustil větrný vír a princeznu Julii odnesl pryč. 

Celé Malé království se zahalilo do smutku a černého sukna. Král s královnou vyhlásili 

do všech stran: ten, kdo najde ztracenou princeznu, může usednout na trůn. Zpráva se hned 

roznesla do všech okolních království i knížectví. Do hledání se pustili odvážní i ti 

nejodvážnější, ale po princezně jakoby se zem slehla. Uběhl týden, měsíc a celý rok. I poslední 

černou vlajku na věži letního zámku odnesl vítr. 

Nikdo už nevěřil, že se princezna najde, oba smutní královští rodiče chřadli a chřadli. 

Jistě se teď, děti, ptáte, co se za ten rok stalo s princeznou Julií. Ta rozhodně neměla u čaroděje 

Zlometa na růžích ustláno. Na rok přesně, stejně jako každý den, vařila prostořeká Julie havraní 

polévku v ohromném kotli a myslela na svoje rodiče. A když zafoukal silný jižní vítr, to se 

domů vracel kouzelník. 

„Dneska mám pořádný hlad! Doufám, princezno, že jsi vše uvařila pěkně do 

měkoučka?“ 
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„Ovšem,“ špitla Julie, které už dávno nebylo tak moc do řeči jako tam dole na zemi. 

„Dozajista se v mé jeskyni naučíš, že je lepší být někdy poslední a přesto vyhrát.“ 

„Už jsem se vám, velectěný kouzelníku, snad stokrát omluvila a prosila vás o odpuštění. 

Ale nikam to stejně nevede a já tu budu muset zůstat do konce svého života jako kuchařka a 

hospodyně.“ 

„Za tvou neomalenost jsem tě začaroval kouzlem, které může zlomit jen člověk 

s odvážným a dobrým srdcem. Ale to by musel nejdřív najít mou skrytou jeskyni.“ Na ta slova 

se potutelně usmál, snědl připravenou polévku a zase zmizel. Julie se tak moc rozplakala, že se 

její slzy brzo začaly spojovat v malý potůček. 

Vraťme se teď k cukráři Šimonovi. Měl rád lidi, proto se vyučil u mistra Pavlíka 

cukrářskému řemeslu, aby jim mohl dělat život o něco sladším. Žil sám ve svém voňavém 

krámku a peněz si moc nevydělával. Byl to totiž dobrák od kosti, a když viděl smutné oči 

chudáka, vždy ho podaroval nějakou tou sladkostí. Nejraději však připravoval perníková srdce, 

protože přitom vždy myslel na tu pošetilou dívku. My dobře víme, děti, na kterou dívku. Šimon 

se tehdy do princezny Julie na první pohled zamiloval. 

Toho dne nesl plnou nůši cukrovinek mlsné rychtářově dceři Matyldě. Aby si zkrátil 

cestu do města, vydal se lesem přes skály. Na úbočí jedné z nich ho přepadla únava a tak si na 

chvilku lehl do suchého mechu. Když se probudil, zahlédl u svých nohou malinkatou stružku 

vody, která se zastavila přímo před ním.  

Tohle nevypadá na obyčejný potůček, říká si Šimon. Kde se tady tak najednou vzal? 

Mám tomu přijít na kloub nebo raději pokračovat do města? Hodil si nůši na záda a vydal se 

podél toho zvláštního potůčku výš a výš. Jak tak stoupá vzhůru po příkré stráni, zahlédne 

nenápadný vchod do jeskyně, ze které je slyšet dívčí pláč. 

Sebere odvahu a vstoupí dovnitř. Ke svému údivu spatří svou vytouženou lásku, která 

celá uplakaná zametá udusanou podlahu. Princezna se ohlédla a překvapeně vykřikla: 

„Jsi snad anděl, který mě přišel zachránit z čarodějovy zlé moci?“ 

„Ach ne! Jsem Šimon z Malého království a ten zvláštní potůček mě přivedl až sem 

nahoru.“ 

„A… A víš, kdo jsem já?“ 

„Aby ne, princezno, hned jsem vás poznal! Jsem ten cukrář, kterému jste zaplatila za 

med dvěma knoflíčky a odmítla jeho perníkové srdce.“ 

Na ta slova se princezna znovu rozplakala. „Jsem tu uvězněná za svůj ostrý jazyk a 

neúctu ke stáří. Kouzelník mě nikdy neodpustí a já už svoje rodiče nikdy neobejmu.“ 

Šimon ji vypověděl, jak ji celý rok marně hledají všichni stateční i nejstatečnější 

hrdinové. A také že oba královští rodiče se z toho všeho roznemohli a přestali doufat, že kdy 

svou dceru spatří. „Kdybych věděl, že ta ztracená princezna jste právě vy, dávno bych se vás 

také vydal hledat!“ 

Po těchto slovech Šimon vytáhl z kapsy ony dva knoflíčky a položil je na otevřenou 

dlaň. K údivu obou mladých lidí se Juliiny slzičky přikutálely přímo na knoflíčky. 
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„A máme po záhadě, princezno! Vždyť vy jste si mě sama přivolala!“ 

„Ty jsi můj zachránce, Šimone! Je mi moc líto, jak jsem se k tobě tehdy chovala a pokud 

bych jen věděla, jak to odčinit, tak to hned udělám.“ 

Šimon princezně svatosvatě slíbil, že brzy uvidí své rodiče. Pak sebral všechnu 

cukrářskou kuráž a zlehka ji políbil. V tu chvíli se ve vchodu do jeskyně objevil čaroděj Zlomet 

a rovnou na Šimona. 

„Jak se opovažuješ vlézt do mé jeskyně, ty pozemský červe? Jediným mávnutím své 

hůlky tě mohu sfouknout dolů!“ 

Šimon poklekl před čaroděje. „Velectěný kouzelníku, každý v životě občas děláme 

chyby, ale umíme se z nich poučit. Mládí je pošetilé, ale stáří by ho za to nemělo trestat. My 

lidé jsme chybující, ale také si dokážeme odpustit. Princezna už teď dobře ví, jak se uctivě 

chovat ke stáří a není nutné ji tu dále držet.“  

Čaroděj pokrčil rameny. „A ty už jsi jí odpustil za ty knoflíčky, cukráři?“ 

„Ano! Teď je řada na vás, velevážený kouzelníku. A aby se vám u toho odpouštění 

dobře přemýšlelo, nechám vám tu tenhle velký pytlík s tureckým medem.“ 

„Přesvědčil jsi mne, Šimone. Ostatně, stejně si raději vařím sám. A co ty, Julie?“ 

„Slibuji nastokrát, že už nikdy nebudu hubatá a zlomyslná.“ 

Sotva to dopověděla, do jeskyně vletěl větrný vír a v dalším okamžiku už Šimon s Julií 

stáli rovnou na nádvoří zámečku. 

To vám, děti, bylo slávy, že se princezna vrátila! Zanedlouho se chystala svatba, na 

kterou všechny sladkosti upekl sám budoucí král Šimon. Odvaha ho přivedla k lásce a jeho 

statečné srdce na královský trůn. Na svatbu byl samozřejmě pozván i kouzelník Zlomet. A 

přišel! A že se novomanželům brzy narodila princeznička Pralinka, o tom už bude, děti, zase 

jiná pohádka. 

 

-KONEC- 
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O kočím Splašilovi, Velkém království a kouzelném biči 

Sotva odbila půlnoc, už na dveře malého domku někdo bušil jako o život. Rozespalý 

kočí Splašil v té tmě nahmatal křesadlo a zapálil svíčku. Oblékl si kazajku, boty a pomalu se 

šoural ke dveřím. „Koho to sem čerti nesou v takovou hodinu?“ spustil, když otvíral dveře. 

„Koho bych měl nosit, Splašile? Já se přinesl sám, protože jsem čert.“ 

„Prokrindapána!“ Kočí chtěl hned pekelníkovi zavřít dveře před nosem. Čert ale strčil 

rychle kopyto do dveří. 

„Nebuď tak hrrrr, Splašile! Nepřišel jsem tě potrestat, ale nabídnout ti práci. V pekle 

nám prasknul ten největší kotel na hříšné duše výběrčích daní a ony nám pomalu kapou ven. 

Potřebujeme s ním co nejrychleji zajet k Černému kováři, který má svojí železnou kovárnu 

v bukovém lese. Převozy kotlů nám obstarává náš Čarafáš, ten ale dostal čertovskou horečku a 

nemůže z Pekla ven na svět.“ 

Splašil se napil lipového čaje, který se ohříval na kamnech a nabídnul čertovi židli. „A 

jaká je odměna za takovou službu?“ 

„Protože se jedná o zvláštní pomoc peklu, máme na to svůj paragraf v pekelném 

zákoníku.“ Sáhl do brašny a vytáhl umouněný notes. „Tady to je: paragraf 415. Spojení se 

smrtelníkem ku zastavení pohromy pekelné. Pokud smrtelná duše podá pomocnou ruku peklu, 

náleží ji za to pekelná odměna.“ 

„Dobrá,“ souhlasil kočí. Plácl si s čertem a šel do maštale zapřáhnout za nejpevnější vůz 

ty nejsilnější koně. Cesta do pekla, děti, není zas tak dlouhá, když víte, kde zahnout a která 

brána je ta pravá. Než bys řekl švec, stál vůz na prvním pekelném nádvoří i s naloženým 

mohutným prasklým kotlem. „Cestu k černému kováři ti ukáže tady čert Patlák. Až bude vše 

opravené, vrátíte se spolu k nám a dostaneš slíbenou odměnu.“ 

Uprostřed bukového lesa je černý tunel, děti, ve kterém pracuje Černý kovář. Opravuje 

tam všelijaké železné věci, které potřebují pekelné síly k provozování svého řemesla. Pečlivě 

změřil prasklinu a hned se pustil do práce. Brzy doklapla poslední železná obruč a kotel na 

hříšné duše byl opravený. Patlák zaplatil jiskrným tolarem a Splašil pobídl koně na zpáteční 

cestu.   

Když už kotel zase visel na svém místě, aby trestal hříšné duše nepoctivců, došlo na 

slíbenou odměnu. „Tady máš za svou službu, Splašile, kouzelný bič. Stačí s ním jen prásknout 

nad hlavou. Pomalé se hned zrychlí a rychlé se zase zpomalí. Ovládání biče není žádná věda, 

zkrátka pravou nebo levou rukou. Už si to přesně nepamatuji, máme takových věciček 

v kouzelném skladišti nepočítaně. Někde si to vyzkoušej.“ 
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Hned na druhý den to Splašilovi nedalo. Rychle zapřáhl koníka na malou projížďku a 

vzal k sobě do vozu starého líného kocoura a neposedné štěně. Zastavil na louce a postavil 

kocoura na zem. Ten si okamžitě lehl a spal. Kočí vzal bič do pravé ruky a práskl s ním nad 

hlavou. Zahřmělo a začaly se dít věci. Kocour se postavil na všechny čtyři, zvedl ocas, naježil 

fousky a vyrazil tak rychle, jakoby mu začal hořet kožich. Několikrát bleskově Splašila oběhl 

a když se konečně zastavil, držel v každé tlapce jednu chycenou myšku. Těm se z té rychlosti 

tak motala hlava, že do sebe vrazily, když je kocour zase pustil. Štěně je zahlédlo, seskočilo 

z vozu a hned začalo myšky pronásledovat. Splašil uchopil bič do levé ruky a práskl s ním nad 

hlavou. Štěně se v tu chvíli zastavilo a jen tak zlehounka posouvalo svoje tlapky kupředu jako 

šnek, který na svém výletě s domečkem skoro usíná. 

„Tak to je mi opravdu čertovská věcička, tenhle bič! Nazítří jedu s formanským vozem 

do Velkého království, tak si ho vezmu s sebou. Určitě bude k užitku!“ 

Na druhý den dojel s povozem ke stodole, kde mu sedlák nakládal pytle se sklizeným 

obilím. Když už zvedal Splašilovi na vůz poslední pytel, přiběhla děvečka. 

„Hrozné neštěstí, pantáto! U pšeničného pole začal hořet les. Hasit se nedá, ta strouha u 

něj je úplně vyschlá. Támhle od kopců sice připlouvají dešťové mraky, ale než k nám dorazí a 

začne pršet, bude úroda spálená. 

„Rychle ke mně nasedněte na kozlík, pantáto, a ukažte mi, kde máte to pole!“ zvolal 

Splašil. Jeli co nejrychleji. Oheň už olizoval okraj pole. Splašil uchopil bič do pravé ruky a 

práskl s ním nad hlavou. V tu chvíli se dešťové mraky bleskurychle přihnaly přímo nad pole a 

hned spustily svou mokrou nadílku. Během chvilky byl oheň uhašený. 

„Jak se vám odměním?“ ptá se šťastný sedlák. „Rád jsem pomohl a hřeje mě u srdce, že 

bude dost obilí na chleba.“ S těmi slovy se Splašil rozloučil a pokračoval s naloženými pytli do 

mlýna, kde na něj už čekal mlynář.  

Sotva vyložil pytle s obilím, slyší, jak někdo křičí. „Spaste duši, sousedé, na řece se 

protrhla hráz a náhonem se sem valí velká voda!“ Všichni ve mlýně hned začali vyděšeně 

pobíhat sem a tam. 

Splašil do toho zmatku vyskočil na kamennou zídku a zavelel: „Vezměte rychle sekery 

a utíkejte porazit támhle ty smrky!“  

„Voda tu bude každou chvíli, nestihneme ani vysekat klíny do kmene!“ 

„Věřte mi a vše dobře dopadne!“ 

Splašil rychle sáhl po biči levou rukou a práskl s ním nad hlavou. Zahřmělo a voda 

rázem zpomalila. Mlynář a jeho pomocníci tak měli dost času rychle postavit novou dřevěnou 

hráz. Když voda opět zrychlila, narazila na hráz a poslušně se vrátila do svého koryta. 

Všichni Splašilovi děkovali a chtěli mu darovat vykrmeného vepříka. „Dejte ho raději 

chudým lidem, mojí odměnou je vaše radost ze zachráněného mlýna.“ Naložil pytle s namletou 

moukou a namířil do města k pekařovi. 

„Tak vám tady, mistře pekaři, vezu namletou mouku. Až všechny pytle vyložím, dal 

bych si jako vždy vaše báječné makové buchty.“ 
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Než mu je stačil pekař přinést, ozval se z náměstí velký křik. „Je to trest boží, je to trest 

boží!“ Byl to pan farář, který si hlasitě zoufal. „Jen se podívejte, sousedé, co se děje s naším 

kostelem!“ 

Když Plašil s pekařem doběhli na náměstí, viděli, jak se věž kostela pomalu naklání na 

stranu a zdi začínají praskat. Pod schody se vytvořila veliká puklina v zemi, která se zvětšovala 

a zvětšovala. „Kde budu dávat rozhřešení, kde budou svatby i zpovědi, když se nám náš kostelík 

sesune k zemi jako domeček z karet!“ 

Splašil rychle zaběhl pro bič, zvedl ho nad hlavu, ale včas se zarazil. A my víme proč, 

děti. Kdyby totiž práskl bičem pravou rukou, puklina by se zvětšovala ještě rychleji. Kdyby 

práskl bičem levou rukou, prasklinu by zpomalil, ale nezastavil a kostel by zmizel v hlubinách 

země jen o něco později. 

Nebyl by to, děti, ale kočí Splašil, aby si i s takovou lapálií neporadil. „Sousedé, všichni 

rychle ustupte od kostela a pomodlete se, ať při mně stojí všichni svatí.“ Na ta slova vzal bič 

oběma rukama a prásknul s ním nad hlavou. Zahřmělo a země se spojila, jako by v ní nikdy 

nebyla ani puklinka. Vyděšení sousedé nejprve oněměli údivem a hned poté začali provolávat 

Splašilovi slávu.  

Když se za pár dní doneslo na hrad, co všechno Splašil nezištně zachránil, pozval ho na 

audienci samotný král Buben I. Veliký. 

„Vděčíme ti za mnoho zachráněných životů a majetku mých poddaných. Dokázal jsi se 

vždy ve vhodnou chvíli dobře rozhodnout a pomoci potřebným. Jen nám prozraď, jak jsi to 

všechno dokázal. Copak jsi kouzelník?“ 

Splašil poklekl před krále a vypověděl mu vše o peklu a kouzelném daru. Krále velmi 

překvapilo, že Splašil nikdy mocnou sílu biče nepoužil ve svůj prospěch. 

„Víte, milostivý králi, já o těch věcech nijak zvlášť nedumám. Když někdo padá, tak ho 

chytnu, když pláče, tak ho pohladím. Zkrátka dělám věci, jak mi srdce napovídá.“ 

Král Buben I. Veliký se chvíli radil se svými šlechtici a pak vytáhl z pochvy meč. 

„Poklekni přede mnou, kočí Splašile, abys pak povstal jako rytíř Splašil.“ 

To bylo, děti, slávy! Celé království se radovalo, že má nového statečného rytíře a 

ochránce. A co se stalo s kouzelným bičem? Ještě téhož večera si pro něj přiletěl rozzuřený čert 

Patlák. „Že použiješ, Splašile, čertovský dar k záchraně kostela, to chce opravdovou kuráž! 

Nebýt toho, že jsi tím kouskem rozesmál samotného Lucifera, odnesl bych si tě teď hned do 

pekla. Máš štěstí, vezmu si zpátky jen ten bič. A tři sta let nechceme o žádném Splašilovi ani o 

jeho potomcích slyšet!“ 

 

-KONEC- 
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O pekelném balvanu, Císařském mlýnu a dráteníku Janotovi 

Potulný dráteník Janota sešel z kopců k řece a před sebou měl ještě dlouhý kus cesty. 

Na zádech si v nůši nesl všechno, co ke své práci potřeboval. Přemýšlel, jak naložit se svým 

dalším životem a zda už není čas se někde usadit. V duchu si maloval růžový obrázek nového 

domova, když zahlédl na břehu řeky stařečka. Seděl na vyvrácené olši a naříkal. 

„Copak se vám stalo, dědečku, že tak naříkáte?“  

„Je mi ouvej, panáčku a nikdo na světě mi nemůže pomoci.“ 

„Vyslovená bolest je půl cesty k uzdravení. Posadím se tady vedle vás a všechno mi 

pěkně vypovězte.“ 

„Jsem Nechleba ze starého rodu mlynářů. Hospodařím se ženou v dřevěném mlýně na 

Císařském ostrově. Když se minulý měsíc mlýnské kameny po letech omlely, přivezli jsme 

s bratrem z jedné zátoky velký balvan na nové. Za týden jsme už s nimi slavnostně umleli první 

pytel mouky. Pak se stalo něco strašného. O půlnoci se uprostřed sednice objevil čert. Křičel na 

mě, že jsem rozpůlil pekelný balvan a rozzlobil tak samotného Lucifera. Ten balvan prý sloužil 

po stovky let všem čertům jako ukazatel při návratu do pekla a kvůli mně se teď už dva čerti 

ztratili a jeden letěl dokonce do nebe. Pokud prý do dalšího úplňku nebude nový pekelný balvan 

zase na svém místě, odnesou mně čerti i s celou rodinou do pekla.“ 

„To je mi pěkné nadělení,“ povídá Janota. Vytáhl z kapsy fajfku, nacpal ji tabákem a 

začal pokuřovat.  Stařík si povzdechl a pokračoval. 

„Když čert zmizel, vzali jsme se ženou nohy na ramena a utíkali přes hráz, co nám síly 

stačily. Už jsme skoro byli na druhém břehu řeky, když jsme se najednou ocitli zase zpátky 

v sednici. Čerti nejsou vůbec hloupí a celý Císařský ostrov i s mlýnem začarovali.“ 

„Tak ten čertův balvan najdeme, dáme ho zase zpátky a bude to,“ pokrčil rameny Janota. 

„Kéž by to bylo tak jednoduché! Pekelných balvanů je jen pár a nikdo neví, kde přesně 

jsou. Najít úplně nový a dovézt ho na Císařský ostrov je nad moje síly.“ 

„Půjdu do mlýna místo vás, mlynáři, a zkusím se s čerty nějak popasovat. “ 

Stařeček se rozplakal, objal Janotu, a udělal mu křížek na čele. Když Janota dorazil 

do mlýna, právě nastala půlnoc. Uprostřed sednice se zakouřilo a zčistajasna před ním stáli dva 

čerti. Starší čert držel pekelnou knihu a mladší čert černý brk. 

„Ale, ale, Janoto! Tak ty hodláš zkřížit svou cestu s peklem? Víš, co tě čeká, když 

neuspěješ?“  
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„Vím, čerte. Přijdu o svou duši.“ 

„Hodláš se obětovat pro cizího člověka? Stojí ti to za nekonečná muka v pekle?“ 

„Lidé si mají pomáhat, když jsou v nouzi. A já teď zrovna nemám nic moc na práci, tak se 

popasuji s tím vaším balvanem.“ 

„Tak nám to tady pěkně podepiš. A když do dalšího úplňku nesplníš, co máš, posvištíš do 

pekla místo Nechleby.“ Janota se píchnul do prstu, podepsal se kapkou krve a po obou čertech 

zbylo v sednici jen trochu kouře. 

Ráno si dal bílou kávu, zabafal si z fajfky a popřemýšlel o tom, ke komu se vydat pro radu. 

Na záda si hodil svou drátenickou nůši a vyrazil na cestu. Když procházel hustým černým 

lesem, zaslechl nad sebou křaplavý hlas: 

„To je ale nadělení! Zrovna, když jsem dovařila lektvar, rozbije se mi naběračka. Jak já to 

teď dodělám? Nemocný loupežník už čeká a když mi lektvar vystydne, tak už nebude 

účinkovat!“ 

Janota zvedl hlavu. Lamentování vycházelo z chatrče vysoko v koruně stoletého dubu. 

„Hej, vy tam nahoře! Už se tak nezlobte. Rád vám pomůžu.“  

Ježibaba se naklonila ze dveří. „Co jsi zač, ty houžvičko, že si dovoluješ nabízet mi 

pomoc?“ 

„Nebudu tu, vážená paní, křičet na celý les. Pozvěte mě k sobě nahoru a tam se uvidí.“ 

Bába chvíli přemýšlela a nakonec mu spustila žebřík. „Tak se na to podívej, panáčku. 

Musím dostat kouzelný lektvar z velkého kotle do téhle malé lahvičky a naběračku mám 

vejpůl!“ 

„To bude snadné pořízení“, usmál se Janota. Sáhl do nůše pro správný drát a než bys řekl 

švec, byla naběračka jako nová.  

„Jsi to ale šikovný mládenec! Čím pak bych se ti odvděčila?“ 

„Snad jen radou, vážená paní. Hledám pekelný balvan a nevím, kudy kam.“  

„Nu, napíšu ti dopis pro bratrance vodníka, ten by ti snad mohl poradit. Přejdi tenhle les a 

za ním najdeš velký ostrov. Tam je revír mého bratra.“ 

Janota poděkoval a vydal se tím směrem. Přešel brod přes řeku a ocitl se na malém ostrově. 

Všude samý rákos a bažiny, kdo by tady chtěl žít, pomyslel si. Pojednou zaslechl z dutiny velké 

vrby lamentování: „To se mi musí stát právě teď, když vdávám dceru Vodněnku. Tenhle 

nádherný hrníček měla dostat jako svatební dar a já ho, hlupák stará, rozbiji na střepy.“ 

„Pěkný den vinšuji,“ zaklepal Janota na vrbu, jako by to byly dveře od stavení. „Posílá mě 

za vámi vaše sestřenice, že prý hodně víte. Hledám totiž čertův kámen a - “  

„Nemám teď na žádné kameny čas, mám tu pěkné nadělení! Musíš se zeptat někde jinde, 

člověče.“ 

„Proč tak zhurta, pane vodníku? Sesbírejte všechny střepy a já se vám na to podívám.“ 
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Překvapený vodník vylezl z dutiny vrby, v zelených dlaních úlomky hrníčku. Janota vzal 

z nůše ten nejtenčí drátek a malé kleštičky, a než by stačil kapr třikrát plácnout ocasem o hladinu 

řeky, byl hrníček zase v jednom kuse. 

Vodník ho zálibně otočil sem a tam a pochválil Janotovu práci.  

„Zachránil jsi naší vodnickou svatbu, proto ti prozradím, kde čertův kámen najdeš. Na druhé 

straně ostrova, za řekou, se tyčí skály. Pod tou nejvyšší je černá tůň a na jejím dně leží pekelný 

balvan. Je to ale tuze hluboko a bez kouzelné pomoci ho ven nedostaneš. Můj bratranec čaroděj 

žije v bukovém lese v jeskyni, ten ti snad pomůže. Vydej se za ním.“ 

Janota poděkoval. Musel přidat do kroku, protože úplněk se rychle blížil. 

„Potvory jedny hladové, já jim dám, jakmile je chytím,“ neslo se už z dálky, když se Janota 

blížil k čarodějově jeskyni. „Nestačí, že mi sežraly jednu sedmimílovou botu a já teď mohu 

cestovat jen poloviční rychlostí. Ony se mi teď pustily i do kouzelnických knih!“ 

Janota opatrně nahlédl do jeskyně. Čaroděj si ho vůbec nevšímal, jen hlasitě klel. „Že prý 

v malé hlavičce najdete jen malý rozum! Tak to pro zdejší myši neplatí. První, co mi ty potvůrky 

sežraly, byla stránka s klapacím zaklínadlem. Bez něj nemůžu vykouzlit žádnou pastičku, a tak 

se mi ty chlupaté rošťandy jen smějí pod malinkatými fousky.“ 

„Máte kus sýra?“ zeptal se Janota čaroděje místo pozdravu.  

Čaroděj se ohlédl, pokrčil rameny a podal mu kousek z police nad krbem.  

„Tak ty vaše nechtěné návštěvníky pochytáme a já je odnesu někam pěkně daleko.“ Janota 

si vzal z nůše svazek drátů a začal z nich rychle splétat malé klícky. Když byl hotový, dal do 

každé trochu sýra a pak vyšel i s čarodějem před jeskyni. 

„Dáme jim chvilku času, ať si pochutnají,“ povídá Janota a zapálil si fajfku. Když dokouřil, 

vrátili se zpátky do jeskyně. V každé klícce už pobíhaly chycené myši. „Nedá se nic dělat, 

odnesu vás až támhle do lesa a teprve tam vás pustím.“ Po cestě myši utěšoval, že mohou být 

rády, že čaroděje nenapadlo vykouzlit si na ně kocoura. 

Když se vrátil, kouzelník už prstem ukazoval na stránku ve své velké knize. „Vím, proč jsi 

tady. Sestavil jsem ti obzvláště silné kouzlo, abys pohnul tím pekelným balvanem a dokázal ho 

odnést zpátky na Císařský ostrov. 

Ať máš na den obří sílu, 

pevné svaly, ruce k dílu. 

Ať je kámen jako peří, 

váhou svou ať nesoupeří! 

Kouzelník pronesl svoje zaklínadlo a Janota stál rázem přímo před černou tůní. Shodil 

svršky, zhluboka se nadechnul a ponořil se do vody. Rychle doplaval až na samé dno, 

k ohromnému černému balvanu, napůl zabořenému v písku. Opřel se do něj oběma rukama a 

kámen se kupodivu lehce pohnul, jako by to byl kus dřeva. A tak ho snadno vynesl na břeh 

tůně. Tam se oblékl, nasadil drátenickou nůši na záda, popadl balvan jako pírko a zamířil zpátky 

za mlynářem Nechlebou. 
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„Stařečku, teď už mi stačí, když mně doprovodíte přesně na místo, kam tenhle 

čerchmantský kámen patří.“ 

Všechno se podařilo. Ještě nenastal úplněk a Janota už měl svůj čertovský úpis zpátky 

v kapse. Lucifer si pochvaloval, že se mu cestou do pekla přestali ztrácet čerti. A protože měl 

dobrou náladu, daroval Janotovi pytlík černého tabáku do jeho fajfky. Zbývá dodat, děti, že to 

byl pytlík bezedný!  

Odvážné srdce jednoho statečného chlapíka tak zachránilo dva dobré lidi a na Císařském 

ostrově zase mohl vesele klapat mlýn. A Janota? Ten se konečně vydal tam, kde na něj čeká 

nový domov. Ale to už bude, děti, zase jiná pohádka. 

 

-KONEC- 
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O cihláři Plácalovi, lesní cihelně a bílé hlíně 

Cihlář Plácal musel po smrti svojí ženy sám živit a šatit pět dětí. Nebýt staré sousedky, 

sotva by to všechno zvládal. Práce ale bylo málo a vydělaných grošů ještě méně. A tak mu 

jednoho dne nezbylo než zapřáhnout jediného koníka za vůz, naložit děti a vydat se za lepším 

životem. 

Rozloučil se se starou sousedkou a za vše ji pěkně poděkoval. „Nevím, kam nás nohy 

povedou, ale věřím, že tam bude lépe. Rád bych dětem našel novou mámu a radoval se s nimi 

každý večer nad plným talířem. 

„Slyšela jsem, že kdesi v Krásném knížectví je kopec s tuze dobrou hlínou. Třeba se ti 

ho podaří najít, a když Pán Bůh dá, založit i svou vlastní cihelnu.“ 

Cesta byla křivolaká, den se střídal s nocí a o Krásném knížectví nikdo nikdy neslyšel. 

Když jim došel i poslední groš, povídá Plácal dětem: „Dnešní noc musíme strávit tady v lese a 

já se vydám najít něco k snědku. Jak tak slyším, v žaludku vám všem kručí, jako když někdo 

hraje na xylofon.“ 

Pěšina, po které se nazdařbůh vydal, se pojednou stočila na palouk. Uprostřed před 

hromadou doutnajícího dřeva seděl skřítek a lamentoval. 

„To si tak ještě někdy nechám poradit od hejkala! Že prý je na domeček nejlepší dřevo. 

Tak si ho postavím a on mi ho hned zapálí blesk. Bludička se zase nechala slyšet, že kámen 

všechno snese. To ano, ale ta zima uvnitř se nedala vydržet. Tak ať si něco vyhrabu v zemi, 

radila meluzína. Ale už jste někdy o půlnoci v ložnici narazili na rodinu krtků, která k vám 

přijde na návštěvu bez pozvání?“ 

„Omlouvám se, že vyrušuji,“ oslovil Plácal skřítka. „Nemohl jsem přeslechnout to vaše 

bědování. Mé jméno je Plácal.“ 

„Těší mě človíčku, já se jmenuji Dobroběh a jsem lesní skřítek.“ 

„To je zvláštní jméno - Dobroběh…“ 

„Nu, mám tady v lese na starosti vážení soli, co permoníci vykutají. Les je veliký a já 

se u toho pěkně naběhám. Jen mi vadí, že si pak nemám kde pořádně odpočinout.“ 

„Možná bych ti mohl pomoci, ale k tomu bych potřeboval dobrou hlínu. Jsem totiž 

cihlář, který se svými dětmi marně hledá Krásné knížectví.“ 

Dobroběh vyskočil a radostně tlesknul dlaněmi. „Hledals, hledals, ale už nemusíš! 

Tenhle les patří do Krásného knížectví! A jeden pořádný hliněný kopec tu taky máme. Přiveď 

sem svoje děti a dáme se do práce.“ 
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Protože Dobroběh všechny v lese dobře znal, najít přístřeší cihlářovým dětem pro něj 

byla hračka. Babka kořenářka měla radost, že nebude pár dní sama a děti byly šťastné, že 

konečně mohou spát zase v teple pod střechou s plnými bříšky. 

Skřítek Dobroběh dovedl cihláře k hliněnému kopci, který měl prazvláštní tvar. Vypadal 

jako buben, obrácený na bok.  

„Tak tady to je. Můžeme se hned pustit do práce.“ 

Plácal vytáhl z vozu lopatu a krumpáč. Vykopanou hlínu nejprve přesil na velkém sítu 

a potom ji začal míchat v hliništi, které si připravil ve vykotlaném pařezu. Když byla hlína 

náležitě uhnětená, vyřezal drátem z hlíny cihly. Než uschly, připravil si maltu a formu na střešní 

tašky. Práce mu šla pěkně od ruky a malý domeček byl zanedlouho hotový. 

Skřítek měl z nového domova velikánskou radost a hned pozval všechny obyvatele lesa, 

aby se jim srdečně pochlubil. Sama lesní královna Lesana byla z domečku tak uchvácená, že 

nabídla Plácalovi, aby v lese zůstal a založil si cihelnu. 

„Ráda ti dovolím pracovat s hlínou z našeho kopce a navíc ti prozradím i jedno velké 

tajemství. Pokud se ti někdy podaří vykopat hlínu bílou jako padlý sníh, pak věz, že je to hlína 

kouzelná. Tu pak smíš použít jen k opravdu dobrému účelu.“ 

Rok se sešel s rokem a lesní cihlárnu znal snad každý v knížectví. Děti mezitím vyrostly, 

pomáhaly Plácalovi při práci a vážily si toho, že mají každý den co k snědku. Jen Plácal byl 

pořád sám, hodnou ženu nenašel, a to samé platilo i o kouzelné bílé hlíně, na kterou dosud při 

všem tom kopání nenarazil.  

Jednoho dne přiběhla z města nejstarší cihlářova dcera celá vyděšená. „Právě jsem se 

dozvěděla, že do našeho knížectví vpadl obr a chystá se nás všechny rozšlapat. Pro výstrahu už 

zbořil část zámeckých hradeb. Pokud nedostane všechno naše zlato a stříbro, tak to tady změní 

na Placaté knížectví. Obr se má totiž ženit a jako svatební dar chce pro svou vyvolenou obryni 

kolébku. A na tu je potřeba tolik zlata a stříbra, že se ho jeden nedopočítá ani za rok.“ 

Vždycky, když chtěl Plácal něčemu přijít na kloub, vzal krumpáč a šel si nakopat na 

kopec novou hlínu.  

„Už jsi slyšel tu zlou novinu, cihláři?“ zeptal se ho Dobroběh.  

„Slyšel… Rád bych obra nějak zastavil, ale jsem jen člověk z masa a kostí. Proti tak 

velké obludě se nemůžu jen tak postavit.“ 

„Silou se mu nevyrovnáš, máš ale dobré srdce a bystrou hlavu. Vzpomínáš, co ti před 

lety vyprávěla lesní královna o bílé hlíně? Tak zkus kopnout přesně támhle a uvidíš.“  

Skřítek ukázal malou ručkou pod borůvkový keř a zmizel. Plácal odvalil velký kámen 

pod keřem a ke svému velkému údivu spatřil čistě bílou hlínu, která svítila jako svíčka v šeru. 

Rychle si došel pro trakař a naložil jí tolik, že ho sotva uvezl. Musel jet ještě několikrát. 

A teď se přeneseme, děti, do knížecích komnat, kde nešťastná kněžna se svými rádci 

připravovala novou vyhlášku. 

„Jak znám obry, tak ti nemají nikdy dost!“ povídá první rádce. A druhý ho hned doplnil: 

„Dáme jim všechno zlato a stříbro a za týden jsou tu zpět, že chtějí všechny naše ovce. Potom 
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vodu ze všech studen, a nakonec všechna naše děvčata.“ A třetí rádce to shrnul: „Zlu se musíme 

postavit, ať to stojí, co to stojí!“ 

„Svatá pravda!“ rázně souhlasila kněžna. „Nechte zítra vybubnovat: kdo obra vyžene, 

dostane pytel dukátů.“  

Druhý den si zaplněné náměstí vyslechlo: „Na vědomost všem poddaným!  Obr se usadil 

na skále a bude čekat pouhé tři dny na naše zlato a stříbro, jinak je s námi konec. Na toho, kdo 

si troufne ho vyhnat, čeká pytel dukátů! Hlaste se, odvážlivci!“ 

Bubeník domluvil. Nikdo se nehlásil, zato celé náměstí začalo naříkat. „Co jen s námi 

bude? Takové neštěstí! Obra nikdo neporazí!“ 

Jediný, kdo si nezoufal, byl cihlář Plácal, který se rychle vrátil do cihelny. Celou noc 

pak z jeho pece stoupal hustý bílý kouř. 

Když měl za svítání práci hotovou, zapřáhl svého koníka a nejstarší syn mu pomohl 

naložit na vůz to, co celou noc vyráběl.  

Když se blížil ke skále, zaslechl obří chrápání. Bylo tak strašlivé, že padaly šišky 

z borovic a vyděšení kapři v řece skákali sem a tam. 

„Vstávej, obře! Přišel jsem tě zachránit!“ 

Chvíli se nic nepohnulo, ale pak se obr pomalu posadil. Chytil Plácala do dlaně a zvedl 

si ho k očím.  

„Takový pidižvík chce zachraňovat mocného obra? Řekni mi, proč bych tě hned neměl 

rozmáčknout jako jahodu!“ 

„Jak myslíš, velikáne. Ale pak se nesmíš divit, když ti tvá obryně po svatbě uteče i 

s malým obříkem.“ 

„Co si to dovoluješ? A co ty o tom vůbec víš?“ 

„Vím jen to, že jí hodláš darovat dětskou kolébku ze zlata a stříbra. Jak je ale známo, vy 

obři máte v rukou ohromnou sílu. Jakmile tvá obryně začne s kolébkou houpat, rozpadne se jí 

na kusy a obřík vypadne na zem. To bude nadělení! Jsem ochoten ti pomoci, pokud tě tu už 

nikdy více neuvidíme. Rozhodnutí je na tobě.“ 

Obr se podrbal za uchem a přemýšlel. Ojoj! Možná, že má ten skrček pravdu.   

„Dobrá, tak pověz, jakou pomoc mi nabízíš. Uvidíme, zdali vyvázneš živý.“ 

Plácal sklouzl z obrovy dlaně a stáhl ze svého vozu velkou plachtu. „Tak se podívej, co 

tu pro tebe mám!“  

Obr uviděl sněhově bílou obří kolébku, zdobenou zelenými vltavíny a oči se mu 

rozzářily. Zalíbila se mu na první pohled. Plácal směle pokračoval. 

„Tuhle kolébku pro obří děti jsem vyrobil z převzácné hmoty a ještě převzácnějších 

kamenů. Je přímo stvořená pro vaši obří sílu.“  

Obr uchopil kolébku oběma rukama a pokusil se ji sevřít vší drtivou silou. Kolébka 

vydržela, zatímco obr poskočil a zanaříkal. 
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„Ta je ale pevná! Až jsem si z toho pochroumal tři prsty. Ale máš pravdu, ta určitě 

vydrží naše obří houpání a malý obřík bude v bezpečí.“ Maličko se pousmál, popadl bílou 

kolébku a vykročil směrem, odkud před pár dny přišel. 

Nebudu vás, děti, dlouho napínat. V celém Krásném knížectví hned propukla velká sláva 

a spousta radosti. Plácal byl za svou statečnost, šikovnost a důvtip jmenován vrchním cihlářem 

a jeho děti obdržely od kněžny dědičné cihlářské právo. První velkou prací pro kněžnu byla 

oprava zámeckých hradeb, které obr poničil. 

Zanedlouho se o jeho statečném činu dozvěděla i jedna mladá vdova, která si u něj chtěla 

nechat vypálit cihly na nový domek. Tak rychle se ale do sebe s cihlářem Plácalem zakoukali, 

že nakonec zůstala bydlet v cihelně a pět dětí konečně po letech našlo hodnou maminku. 

A ptáte se, děti, jak to náš hrdina vlastně s tou obříkovou kolébkou dokázal? Vězte, že 

kouzelná bílá hlína je tou nejpevnější věcí na světě. To přeci ví každý lesní skřítek už v první 

třídě. 

 

-KONEC- 
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O pekaři Kváskovi, loupežnících a tlustovníku 

Dnes vám budu, děti, vyprávět pohádku o tom, jak může mlsný jazyk způsobit pěkné 

nadělení, ale i spoustu dobra. Posledních pár let řádil v dubovém lese obávaný loupežník Sebral 

a jeho nelítostná banda. Žili v jeskyni u slepého ramena řeky, ze které vyráželi na své rabijátské 

výpravy. 

Ani baron se svou družinou je nedokázal z dubového lesa vyhnat. Loupežníci se v něm 

tak dobře vyznali, že je nikdo nemohl najít. Sebral, který si za svůj život nakradl spoustu zlata, 

stříbra a dalších cenností, se sám chtěl stát místním pánem. 

Vymyslel léčku na barona, který čas od času vyjížděl do dubového lesa na lov jen se 

svým lovčím. Jednoho dne loupežníci barona přepadli a odvlekli ho do své tajné jeskyně, která 

měla tak uzoučký vchod, že se tam člověk sotva protáhl.  

Protože byl Sebral neurozené krve, potřeboval nevěstu z urozeného rodu, aby ho 

uznávali i sousední šlechtici. Vyslal tedy za baronkou jednoho ze svých kumpánů. Ten jí 

vyřídil, že barona propustí jen když si jejich dcera Jitka zvolí Sebrala za svého manžela. Když 

se to baronka dozvěděla, rozplakala se. Panství bylo malé, jen zámek, pár statků a chalup a 

lehce ozbrojená družina, kterou by pocestný spočítal na prstech jedné ruky.  

Pekař Kvásek, sotva se vyučil řemeslu, zdědil po svém strýci pekárnu U poctivého 

koláče. Svou práci měl rád, těšilo ho, když viděl, jak lidem chutná. Vyznal se v bylinách a 

nejrůznějším koření a tak občas nějaké přidal i do svého pečení. Jeho nadívané houstičky snídal 

i sám pan baron. 

Každý pátek rozvážel po panství své voňavé zboží. Ten den se ale zatáhla obloha, a tak 

se rozhodl, že si zbytek cesty zkrátí přes dubový les, aby pod košatými korunami tolik 

nepromokl. 

„Stůj nebo střelím!“ ozvalo se najednou před jeho povozem. Rychle přitáhl otěže a 

zastavil. 

„Copak to vezeš, člověče?“ spustil na něj zhurta loupežník. 

„Mám už jen pár makových rohlíků, jsem pekař Kvásek a vracím se domů. 

„A kde máš peníze? Určitě jsi něco musel vydělat, pekaři!“ 

„Jen tři stříbrňáky a ty vám rád přenechám, když nás s koníkem pustíte dál.“ 

Zpoza velikého dubu vykoukl samotný loupežník Sebral. 

„Umíš upéct i koláče?“ 

„Umím a rád vám je příště přivezu, když mě teď propustíte.“ 
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Loupežník Sebral vyštěkl rozkazy a jeho kumpáni místo propuštění odvlekli pekaře 

Kváska do tajné jeskyně. Než se stačil pekař rozkoukat, seděl uvnitř připoutaný řetězem ke 

skále. Jen si povzdechl. 

„To jsem netušil, že koláče mohou někoho tak rozhněvat.“ 

To ti mohu vysvětlit, chlapče,“ ozvalo se z protějšího tmavého kouta. „Loupežník se 

chce oženit s mou dcerou Jitkou. Vyslechl jsem, jak se o svatbě radí se svou bandou. Sebral má 

sladké moc rád a ty jsi mu padl přímo do rukou.“ 

„Oh, to jste vy, pane barone? Co vám to jen ti darebáci provedli?“ zvolal překvapeně 

Kvásek. 

„Nejde ani tak o mně, ale o to, aby se ten lotr nezmocnil celého našeho panství. To by 

se pak teprve děly věci!“ 

„Rád bych pro vás něco udělal, ale mám spoutané ruce a mé řemeslo je to jediné, co 

pořádně umím. Meč jsem v životě v ruce nedržel, dovedu se jen ohánět vařečkou.“ 

Po chvíli vstoupil do jeskyně jeden z loupežníků, uvolnil Kváskovi ruce a pobídl ho 

šťouchancem do ramene. 

„Vstávej, pekaříku, nejsi tu na odpočinku. Tady nám pěkně sepiš, co všechno potřebuješ 

na svatební koláče a počítej, že se dáš brzy do díla.“ 

Kvásek vzal brk a vypisoval jednu přísadu za druhou. S hotovým seznamem pak lupič 

odvedl Kváska ke svému náčelníkovi Sebralovi. Ten jediný uměl z celé bandy číst a pergamen 

dlouze studoval. 

„Tlustovník? Kde ho mám, k čertu, sehnat? A co je to vůbec za potvoru, nikdy jsem o 

něm neslyšel. Patří to vůbec do koláčů?“ 

„Račte prominout, vaše loupežnictvo. Tlustovník je vzácná bylina, která chuť těsta 

ozvláštní. Říká se o ní, že vyvolá ještě daleko objemnější lásku nevěsty k ženichovi.“  

To by se mi hodilo, pomyslel si Sebral. Aspoň s tou urozenou holkou nebudou takové 

tahanice. 

„Když dovolíte, vaše pistolnictvo, sám si mohu tlustovník tady v lese natrhat. Kvete 

právě v těchto dnech.“ 

„Samotného tě ven nikam nepustím, tady loupežník Náhrobek tě doprovodí. A běda ti, 

jestli se o něco pokusíš!“ 

Na stráni pod jeskyní se Náhrobek líně opřel o strom, zatímco pekař Kvásek lezl po 

čtyřech jako pejsek, který hledá ztracenou kost. „Pod keřem není, tak snad tady pod tím 

smrkem? Taky ne… Kde se skrýváš, tlustovníku? Jestli tě nenajdu, bude se mnou i s baronem 

amen.“ Když už ztrácel naději, vykoukl na něj z mechu hříbek s pěkně tlustou nohou, což bylo 

znamení, že je tlustovník někde nablízku. A po chvíli se už Kvásek zaradoval. „Oj, tady jsi!“ 

Opatrně vytáhl velký tlustovník ze země a uložil ho do košíku. 

Loupežníci mezitím přeměnili jeskyni na pekařskou dílnu. Všude byla mouka, vejce, 

kvasnice a další věci, potřebné k tomu, aby se narodily ty nejchutnější svatební koláče. Kvásek 
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se hned pustil do práce. Když bylo těsto pěkně uhnětené, zlehka ho posypal tlustovníkem, 

nechal ho u velkého krbu kynout a přisedl si k baronovi.  

Baron se k němu naklonil a zašeptal:  

„Nejsem pekař, Kvásku, ale o tlustovníku jsem nikdy neslyšel a ani o něm nečetl, a to 

máme na zámku knihovnu větší než je tahle jeskyně.“ 

„Však brzo uvidíte, pane barone, co tahle rostlinka dokáže.“  

A co vy, děti? Už vás napadá, co takový tlustovník doopravdy umí? Že ještě nevíte? To 

vůbec nevadí, jen tiše poslouchejte. Honem se vrátíme zpátky do jeskyně. 

Pekař Kvásek pracoval celou noc, až se mu ruce motaly jako vánočka. Když vytáhl 

poslední plech s koláči, povídá loupežníkům:  

„Nechte koláče do rána pěkně vychladnout, ne abyste ochutnávali!“ 

Mlsná banda loupežníků samozřejmě neposlechla. Jeden po druhém uždibovali a 

uždibovali a pěkná řádka koláčů zmizela. Ráno se ze všech koutů jeskyně ozývalo zoufalé 

mumlání.  

„To jsem tomu dal, teď vypadám jako bečka!“ 

„Neměl jsem to ochutnávat, už se nehnu ani o píď!“ 

„U sta hromů, jsem nafouklý jako pučmeloun!“ 

Nejvíce si zoufal náčelník lupičů Sebral. „Jak se můžu takhle ukázat před svou 

nastávající Jitkou, když mám hlavu větší než přerostlá dýně!“ 

Loupežníci se snažili jeden přes druhého zvednout ze země, ale místo chůze se jen 

kolébali a kutáleli. Pekař Kvásek na nic nečekal, vysvobodil barona z pout a oba pospíchali 

k východu z jeskyně. Jen taktak se stačili protáhnout úzkým průchodem. Jeden z loupežníků je 

zahlédl, dokulil se za nimi až k otvoru ve skále, ale jen ho ucpal svým nafouknutým tělem. 

Teprve když oba uprchlíci dorazili do zámku a baron se znovu shledal se svou ženou a 

dcerou, nastal čas na to, aby pekař Kvásek vypověděl, co a jak udělal. 

„Využil jsem na ty lotry zkrátka toho, co tlustovník doopravdy dokáže. Jedna malá 

špetka promění hubeného člověka na pořádného bařtipána. Loupežníci po mých koláčích přes 

noc ztloustli tak, že se jim jejich tajná jeskyně stala vlastním vězením.“ 

Šťastná baronova dcera Jitka pohlédla se zalíbením na odvážného pekaře a špitla: 

„Když bych tě pěkně poprosila, upekl bys mi nové svatební koláče? Myslím, že už vím, 

s kým bych je společně mlsala.“ 

„Samozřejmě, krásná baroneso! Jen místo tlustovníku přidám tentokrát láskovník.“ 

 

-KONEC- 
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O kominíku Foukalovi, dračím prstenu a stříbrných lžičkách 

Už jste, děti, někdy viděly dračí svatbu? To se slétnou všichni draci na hadí louku. 

Přilétají ze všech koutů země a přistávají postupně podle počtu hlav. Když dosedla poslední 

sedmihlavá saň, svatba mohla začít. 

Trojhlavá saň si brala pětihlavého draka, a tak se všichni sázeli o to, kolik hlav se za rok 

vyklube z vajec. Oba draci si našli velkou jeskyni, která měla být jejich novým společným 

domovem. 

„Takhle se tu nedá žít!“ začala lamentovat jednoho dne saň. „Jak tu mohu vysedět malé 

dráčky, když je tady tak zakouřeno!“ 

„Od kdy vadí drakům kouř?“, optal se překvapeně dračí manžel. „Žijeme v ohni a dýmu 

celá staletí a nikomu z nás to nikdy nevadilo.“ 

„Tak jsem první. Copak můžu naše malé miláčky vychovávat v tomhle zatuchlém 

ovzduší? Musíš někde najít kominíka, aby pořádně pročistil ten průduch ve skále. Jinak vezmu 

vejce a odletím někam jinam!“ 

„Tak dobrá, dobrá, já se po někom poohlédnu. Jen se už tolik nezlob a dej si raději něco 

dobrého k snědku.“ 

Drak vyletěl z jeskyně a za chvilku přistál na náměstí u kostela. Ještě než stačil 

promluvit, strhla se veliká mela. Lidé brali nohy na ramena, zatloukali okna prkny, schovávali 

se do sklepa a dva dokonce do kašny. 

„Jémináčku, lidičky, ničeho se nebojte. Přiletěl jsem k vám jen pro radu, kde najít 

kominíka? Čeká ho u mě práce, ale také dračí odměna!“  

Věřte ale drakovi! Nikdo se neodvážil vystrčit nos, i špendlík byste, děti, uslyšely 

spadnout na zem. Drak zakroutil třemi hlavami doprava a dvěma doleva. Zamával křídly a 

odletěl jinam. Jenže v Malém knížectví bylo všechno úplně stejné, jen do kašny se nikdo 

neschoval. 

„To je mi ale nadělení! Když se domů nevrátím s kominíkem, tak mi moje saň pěkně 

vyčiní. Zkusím to ještě v Krásném knížectví, odkud pochází strýc mojí babičky.“ 

Ani tam to nebylo jiné. „Nebojte se, hledám šikovného kominíka, který za svou práci 

dostane dračí odměnu!“ Všichni lidé se opět rozutekli, až na jednoho mládence v černém šatu 

s bílou čepicí. Jistě jste, děti, poznaly, že ten nebojsa byl kominík Foukal. 

„Je ta práce na hodně dlouho? Musím zítra vyčistit komín v pivovaru.“ 

„Když si mě sedneš na záda, zítra budeš zase doma.“  

„Dobrá, jen si v dílně vyzvednu vše potřebné a můžeme letět.“ 
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Zanedlouho už drak přistál i s kominíkem Foukalem před jeskyní. „Tady je náš domov. 

Je třeba najít ucpaný průduch a ten pak celý vyčistit.“ 

Kominík se hned pustil do práce. Zanedlouho našel průduch, přivázal dlouhý provaz ke 

kmenu stoletého dubu a pomalu se spouštěl průduchem dolů, v jedné ruce štětku, v druhé kartáč. 

Pečlivě vybíral ze spár zaklíněné kameny, odstraňoval větve a vymetal zetlelé listí. Nakonec 

celý průduch pořádně protáhnul kominickou koulí a do jeskyně zase začal proudit čerstvý 

vzduch. 

Dračice byla náramně spokojená: „Teď si, kominický mistře, vyber z truhly svou 

zaslouženou kouzelnou odměnu.“  

Foukal ještě nikdy neviděl tolik nádherných věciček pohromadě. Mezi všemi těmi 

skvosty ho nejvíc zaujal krásný prsten s jasně červeným rubínem. Zeptal se dračice, čím je 

kouzelný. 

„Tenhle dračí prsten ti pomůže poznat, kdo je kdo. Pokud podáš ruku, na které máš 

prsten, člověku, který mluví pravdu, kámen se překrásně rozzáří. Pokud to bude ruka člověka 

nečestného, prsten tě začne pálit, jako bys sáhl na horká kamna. A když nebudeš vědět 

kudykam, stačí prstenem otočit a chvíli počkat.“ 

Kominík Foukal se usmál, poděkoval a prsten si zastrčil do náprsní kapsy. 

„Dobře sis vybral. Tady můj dračí manžel tě odnese zpátky k pivovaru.“ 

Drak vysadil kominíka rovnou nahoru na pivovarský komín. Kominík mu zamával a 

hned se chtěl pustit do práce. Vtom zaslechl zezdola hlasitou hádku. Sládek se přel s dvěma 

formany. Jeden z nich na sládka křičel:  

„Já jsem přivezl o jeden pytel chmelu více a ten mi nechcete zaplatit!“ 

„To není pravda! To já jsem složil všechny pytle a mně náleží řádná odměna!“  

Hádali se tam dole jako dva kohouti na jednom smetišti. Sládek se chytil za hlavu a 

nešťastně zvolal: „Kéž bych věděl, kdo z nich mluví pravdu! Musím vařit další várku piva a už 

nemám ani chviličku na tyhle dva láteřivce!“ 

„Možná, že ti pomůžu, sládku,“ ozvalo se z nebe. Sládek zvedl udiveně hlavu vzhůru.  

Napadlo ho, že na něj promluvil sám anděl nebeský. Když uviděl kominíka na komíně, oddechl 

si. 

„Tak slez rychle dolů! Uvidíme, jaký že to jsi umouněný soudce!“ 

Kominík Foukal byl dole natotata a hned podává ruku prvnímu formanovi. Prsten se 

rozzářil. Když ji pak podal druhému, prsten ho hned začal pálit. 

„Tohle je váš vůz?“ zeptal se druhého formana, zvedl plachtu a vyskočil nahoru. 

Přizvedl otep slámy a ukázal na ukrytý žok chmele. 

„Jsi to ale hlava bystrá!“ zaradoval se sládek a hned obdaroval kominíka soudkem piva. 

Brzo si tuhle historku povídali snad všichni formani na cestách i v hospodách. 
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Na výročním trhu na břehu řeky bylo lidí jako mravenců. Ten prodával tohle, ten zase 

kupoval tamto. Kominík Foukal si šel koupit nový puntíkatý šátek, aby se vyparádil na večerní 

tancovačku. Když zahlédl plačící stařenku, zamířil hned k ní.  

„Co pak se vám stalo, matičko?“ 

„Musela jsem prodat mého jediného koníka, se kterým jsem vozila sůl. Koňský handlíř 

mi včera slíbil, že ho prodá za nejvyšší cenu a že si mám dnes přijít pro peníze. A teď se tváří, 

jako by mě vůbec neznal. Nemám koníka, ani peníze…“ 

Foukal podal stařence ruku, aby ji pomohl vstát. Prsten se rozzářil krásnou červenou 

barvou. 

„Tak pojďte, matičko, vrátím se s vámi támhle k handlíři a uvidíme.“ 

Foukal se s ním pozdravil podáním ruky. Hned měl co dělat, aby vydržel pálení dračího 

prstenu. Nechal si od handlíře předvést koně, na kterého stařenka ukázala, a kartáčem mu projel 

hřívu. V dlani se mu objevila špetka soli. 

„Raději rychle zaplať stařence za tohoto koníka spravedlivou cenu! Můžeš být rád, že 

nezavolám strážné, kteří by tě za podvod postavili týden na pranýř!“  

Překvapený handlíř se nezmohl na jediné slovo a vyplatil stařence tři zlaťáky. Stařenka 

nadšeně Foukala objala. „Tisíceré díky, kominíčku! Opravdu nosíš lidem štěstí!“ 

Pár dní nato čistil Foukal komíny na střeše radnice a zaslechl z otevřeného okna pláč a 

křik. „Ty jedna zlodějko, hřál jsem si tu na prsou hada! Starám se o tebe jako o vlastní a ty nám 

ukradneš stříbrné lžičky. Hned je vrať, jinak na tebe zavoláme drába!“ 

Služebná Běta se rychtáři zapřísahala, že lžičky jen čistila a že musí být určitě někde 

v kuchyni. Obě kuchařky, byly to sestry, jen kroutily hlavami, že ony o ničem nevědí. To ta 

holka služebná! Je chudá jak kostelní myš, a tak kradla. 

Než Foukal dočistil komín, nešťastnou Bětku odvedl dráb a zavřel ji do šatlavy v 

radničním sklepení. Kominík slezl ze střechy a poklekl před zamřížované okénko.  

„Všechno jsem to, Bětko, vyslechl. Pokud jsi nevinná, nemáš se čeho bát. Neplač a dej 

si něco dobrého.“ Skrz mříže ji podal koláč a jablko a přitom jí stiskl ruku. Prsten se rozzářil a 

kominík hned dodal: „Slibuji ti, že tě z vězení vysvobodím!“ 

„Jsi moc hodný kominíčku, snad mi přineseš štěstí!“ 

Zanedlouho už dráb vybubnovával, že Bětka zlodějka dostane dvacet ran holí a bude 

vyhnána z města. Foukal právě protahoval komín u pekaře Kváska. Všeho hned nechal, rychle 

se umyl a zamířil do radniční kuchyně. Obě kuchařky krájely zeleninu do polévky. 

„Dobrý den, včera jsem tu čistil komíny. Teď ještě musím prohlédnout tuhle velkou 

kuchyňskou pec.“ 

Poklekl u dvířek a nenápadně si stáhl prsten.  

„A podívejme, co jsem tu našel! Komu asi tenhle krásný kousek patří?“  

„Ten je můj, určitě můj!“ vykřikla jedna sestra a hned si ho sunula na prst.  
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„Ouvej! To pálí! Co je to za čertovské dílo?“  

Druhá sestra zvedla odhozený prsten, ale i ona ho s bolestným syknutím hned upustila 

na zem. Foukal ho zvedl a prohlásil: 

„Že vám není hanba! Krást stříbrné lžičky a svádět to na nevinnou dívku! Copak nevíte, 

jak krutý a nespravedlivý trest ji za to čeká? Když mi teď lžičky vrátíte, přimluvím se za vás u 

rychtáře.“ 

„Strach nám nenaženeš, kominíku, protože nám nic nedokážeš! Ta holka dostane, co si 

zaslouží. A víc už neřekneme!“ 

Foukal si v tu chvíli vzpomněl na poslední dračí radu a otočil prstenem. Obloha 

ztemněla a vítr rozrazil okno dokořán. Objevila se v něm jedna z pěti drakových hlav 

s výhrůžně šlehajícími plameny. 

„Tak jsem tady, Foukale! Vypadá to, že potřebuješ mou pomoc!“ Než stačil kominík 

odpovědět, klesly obě vyděšené sestry na kolena, odsunuly stůl a pod ním jednu dlaždici, kde 

byl jejich lup uschovaný. To drakovi stačilo. Mávl kominíkovi křídlem na pozdrav a zmizel 

v mracích. Do místnosti vběhl vyjevený rychtář. Foukal se pousmál a povídá: „Tady máte ty 

pravé hříšnice! Myslím, že bude stačit, když je vyženete z města.“ 

Rychtář souhlasně přikývl a ukázal oběma zlodějkám prstem na dveře. Ty pelášily pryč, 

jako kdyby hořelo.  

Z vězení propuštěnou Bětku doprovodil dráb k rychtáři. Ten se jí upřímně omluvil a na 

místě ji jmenoval novou vrchní kuchařkou. Přešťastná Bětka hned běžela za kominíkem.  

„Ani nevím, Foukale, jak se ti za vše můžu odvděčit. Zachránil jsi moje záda, ale hlavně 

moji čest.“ 

„S tím si nelámej hlavu, milá Bětko. Zítra tě vyvedu na tancovačce do kola a tvůj krásný 

úsměv budu mít jenom pro sebe.“  

A třeba ti jednou nasadím dračí prsten jako zásnubní, pomyslel si a vrátil se dočistit 

komín pekaře Kváska.  

 

-KONEC- 
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O havíři Dloubalovi, křišťálovém poháru a dobrém srdci 

Budu vám, děti, vyprávět o tom, proč dodnes máme pod naší řekou tak velký tunel. 

Havíř Dloubal se narodil v přístavu a každý v jeho rybářské rodině čekal, že se stane také 

rybářem. I když vyrůstal u vody, raději se od ní držel dál na pevné zemi. Vyučil se havířskému 

řemeslu a odešel do světa na zkušenou. 

Zrovna, když se po deseti letech vracel domů ze služby u sultána Šibaba, kde těžil nefrit, 

oznámil kníže novinu. Tomu, kdo pro něj najde a přinese křišťálový pohár, bude náležet štědrá 

odměna. O poháru, který dokáže vyléčit každou nemoc i bolest, se starý kníže dozvěděl od 

čarodějnice, která žije ve třistaletém dubu. Stačí se prý z poháru napít jen obyčejné vody. 

Pohár permoníci ukryli hluboko pod zem na úpatí kopce, protože se báli, že padne do 

nesprávných rukou. Kopat a hloubit uměl havíř Dloubal jako nikdo v knížectví, a tak si 

pomyslel, že právě on by ho mohl najít. Připravil si všechno potřebné a hned se dal do práce. 

Ať kopal, kde kopal, po křišťálovém poháru jakoby se zem slehla. Těžil hlínu a kamení 

tak dlouho, že z toho vyrostl malý kopec. Pracoval pozdě do noci, ráno brzo vstával a celý den 

trávil v podzemí. 

„Ještě zlomím tenhle poslední krumpáč a nebudu už mít dál čím kopat…“ Rozpřáhl se 

a křup! Jako by někdo vytáhl veliký špunt z plné lahve! Ze země vytryskla voda, Dloubal 

uklouzl a už sviští po zádech vodopádem dolů, až do jeskyně starého vodníka. 

„Koho to sem kapři nesou?“ povídá vodník, který si nového hosta ani pořádně 

neprohlédl. Čistil si svoje hrníčky na poličkách a nadzvedával opatrně pokličky. Z poslední 

police vybral jeden pěkný prázdný hrníček a už s ním jde na Dloubala. 

„Tak šup, dušičko, pěkně do hrníčku, ať se nenastydneš.“ Dloubal se rychle postavil na 

nohy. „Prrr, strejčku, snad nebude tak zle, abych se musel se životem rozloučit.“  

Vodník vytáhl fajfku, nacpal ji puškvorcovým tabákem a zamumlal. „Díru do mého 

domku udělá, ryby mi vyplaší a bude se ještě bránit pěkně šupajdit do porcelánu.“ 

„Ani jsem se nestačil představit! Jmenuji se Dloubal a jsem ….“  

„Ach tak! Dloubal z přístavu, tak to je jiná! Tvůj dědeček rybář mi jednou pomohl 

zachránit všechny pulce, když se k nim do mého revíru dostalo hejno divokých štik. Půjčil mi 

všechny svoje kádě, a tak jsme zachránili, co se dalo. Slíbil jsem mu, že až bude zase potřebovat 

pomoc on, tak ji má u mě na oplátku.“ 

Vodník zaklapl prázdný hrníček a vrátil ho na polici.  

„Posaď se pěkně u nás a dej si se mnou čaj z dejchavice. Ta ti pěkně naplní plíce 

vzduchem a pod vodou se ti pak nic nestane.“ 
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„O záchraně pulců mi můj dědeček vyprávěl. A jsem moc rád, vodníku, že dodržíš slovo. 

Mám totiž už delší dobu smůlu a v hrníčku bych skončil nerad.“ 

„A co tě trápí, chlapče?“  

„Hledám už celý rok křišťálový pohár, který kdysi kamsi ukryli permoníci. Už jsem 

překopal, co se dalo, už jsem se dostal až k tobě pod koryto řeky...“ 

„Křišťálový pohár! Ano, ano, o tom mi kdysi vyprávěla jedna víla, která tehdy tančila 

na černých skalách a zahlédla permoníky, jak ho zakopávají. Tady máš ode mne perlu. Dej ji 

víle, určitě ti o tom vypoví víc.“  

Dloubal poděkoval a protože už měl pěkný kus cesty pod zemí vykopaný, za chvilku se 

prohrabal na druhý břeh, až pod trojské skály. Když nad hlavou znovu spatřil oblohu, oprášil si 

kazajku, sevřel perlu v dlani a začal zpívat. 

Moje perla bílá, 

tu chce každá víla. 

Když mi dobře poradí, 

bude zářit v kapradí. 

Život není jako med, 

našinec chce všechno hned. 

Někdy místo síly, 

poslechni hlas víly. 

Jen co Dloubal písničku dozpíval, v tom okamžiku se před ním objevila víla. 

„Krásně zpíváš, mládenče. A tu perlu - máš?“ 

Havíř rozevřel dlaň. Když perlu osvítil měsíc, byla ještě větší a nádhernější než dole pod 

vodou.  

„Vím, proč přicházíš, tady se nic neutají.“  

Víla si vzala perlu, otočila se na špičkách a tleskla. Ze země vylezli dva permoníci. „Kdo 

nás budí? Krásně si tady dole spinkáme, nožičky nás nebolí. Copak se to po nás chce?“ 

„Tenhle mládenec by rád věděl, kam jste schovali křišťálový pohár.“  

Permoníci se chytli za bříška a smáli se, jako když je někdo lechtá peříčkem za ušima. 

„Chacha, chichi, chocho! Před čarodějem jsme ho kdysi ukryli a tobě ho máme jen tak 

vydat?“ 

„Odměním se vám! Jak tak na vás koukám, musíte být z toho věčného pobíhání pěkně 

unavení a uondaní. Já mám něco, co ušetří vaše malé nožičky. Nebudete muset na druhý břeh 

řeky skákat přes kameny a brodit se vodou. Budete tam natotata a ještě suchou nohou! A zpátky 

to samé.“ 
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„Nu, to by bylo něco! Naposledy tady kamaráda málem snědla jedna hladová plotice. 

Dobrá, můžeme si plácnout. Ušetříme tě dalšího hledání. Křišťálový pohár je zakopaný přímo 

támhle, pod tím velkým kamenem. Vezmi si ho, ale nesmí se ho dotknout cizí ruka, jinak jeho 

kouzlo pomine!“ 

Dloubal si pohár opatrně zabalil do brašny a prozradil permoníkům, kudy se dostanou 

do tunelu pod řekou. 

Cestou domů si prozpěvoval a těšil se na zaslouženou knížecí odměnu. Když míjel první 

hliněnou chalupu, zaslechl pláč. Na zápraží seděla děvečka a vzlykala.  

„Proč jen můj milý musel lézt na střechu opravovat došky, když foukal tak silný vítr! 

Teď leží polámaný na smrtelné posteli a my tu s malým synkem zůstaneme sami. Ouvej, 

ouvej!“ 

Dloubal se posadil vedle ní, dal ji ruku na ramena a povídá: „Nenaříkejte! Raději mi 

pojďte toho vašeho maroda ukázat.“  

„Vy jste doktor, vandrovníku? Na toho nemám ani krejcar.“  

„Ano, dnes jsem doktor,“ usmál se Dloubal. 

Vytáhl křišťálový pohár, naplnil ho vodou a dal sténajícímu muži napít. Po pár doušcích 

země zaduněla a čeledín čile vyskočil z postele.  

„Zázrak, stal se zázrak!“ zvolala děvečka a objala havíře.  

„Čím vás ale můžu odměnit, když jsme tak chudí?“ 

„Nic od vás nechci. Jen příště dávejte se synkem na tatínka větší pozor!“ 

Dloubal se usmál na pozdrav a pokračoval v cestě. V další vesnici si chtěl trochu 

odpočinout a tak se zastavil v hospodě. U vedlejšího stolu nebylo veselo. 

„Škoda toho valacha, takovou sílu jen tak nějaký kůň nemá. Když na něj spadla ta 

vykotlaná borovice a pochroumala mu nohu, odtahoval z lesa právě poslední kládu… Teď už 

mu moc času nezbývá. Velká škoda, byl to dobrý koník.“ 

„A kdepak se to stalo, sousedé?“ zeptal se Dloubal. Dřevorubci mu ukázali na malé 

návrší. Před padlou borovicí tam ležel valach a nad ním se skláněl vozka, kterému se řinuly slzy 

z očí. Dloubal nabral do křišťálového poháru vodu z potůčku a pohladil koníka po hlavě. 

„Jen se napij a budeš zase pašák!“  

Koník se na něj podíval smutnýma očima a pomalu se napil. Země zaduněla a valach 

vzápětí vyskočil na všechny čtyři jako právě narozené hříbě. 

„Jak vám jen mohu poděkovat za mého koníka?“ 

„To nestojí za řeč. Jen si příště dávejte při práci větší pozor.“ 

Když Dloubal došel na náměstí před zámkem a míjel hlouček sousedů, zaslechl, jak 

jeden překřikuje druhého. 

„Malá pekařovic Rozárka spadla do téhle staré studny a nemůže se dostat ven!“ 

„Studna je tak úzká, že se jí dítě sotva protáhne!“ 
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“Ručičky jí moc bolí, na tom provaze se sama neudrží!“ 

Dloubal si hned věděl rady. 

„Vím, jak na to! Potřebuji jen malý košíček a krapet vody.“  

Za chvilku měl, co potřeboval. Vytáhl provaz, připevnil na něj košíček, vložil do něj 

křišťálový pohár s vodou a spustil ho opatrně do studny.   

„Ničeho se neboj, Rozárko! Jen se malinko napij a všechno bude zase dobré.“  

Rozárka ho poslechla a země zaduněla potřetí.  

„Hej, strýčku, sotva jsem se napila, ten pohár zmizel, jako když mávneš kouzelným 

proutkem!“ 

„To nevadí! Jen se pevně chytni provazu a my tě vytáhneme.“ 

Za chviličku už šťastní rodiče svírali Rozárku v náručí. Tolik radosti už městečko 

dlouho nezažilo. Všichni chválili Dloubala, jak to šikovně zaonačil a dívenku zachránil.  

„To byla nějaká kouzelná voda?“ ptali se.  

„Ale kdepak, sami jste viděli, jak mi ji pekařka přinesla ve džbáně.“  

„To bylo štěstí, že jste šel právě okolo, vandrovníku!“ 

My víme, milé děti, že Dloubal tak přišel o kouzelný křišťálový pohár a jeho čarovnou 

moc. Na odměnu od knížete mohl zapomenout a musel se smířit s tím, že zůstane chudým do 

konce svého života. Ničeho ale ani na malinkatou chvilku nelitoval, protože zachránit tři životy 

stojí i za tu nejvyšší horu ze zlata. A to je konec pohádky, moje milé děti. 

Počkejte, počkejte, vlastně jsem ještě na něco zapomněl. No ovšem! Ještě se musíme 

vrátit na náměstí. Kdopak si to vykračuje k Dloubalovi? No přece permoníci! 

„Za tvoje dobré srdce, laskavost a soucit s druhými ti něco neseme na památku. Našli 

jsme to v tom tvém tunelu pod řekou, který nám tak báječně zkracuje cestu na druhý břeh.“ 

Permoníci mu podali tři malé blyštivé kameny a zmizeli. My lidé jim říkáme diamanty. 

A to už je opravdu konec! 
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