
Příloha I. 
 

 O červené Karkulce 

 

„Byla jednou jedna hodná a roztomilá dívenka. Kdekdo ji měl rád, ale maminka a 

babička ji měla nejradši. Babička jí upletla červený čepeček, karkulku, a podle toho 

čepečku jí říkali Červená karkulka. 

 Babička bydlila na samotě, v chaloupce za lesem. Nechtěla se stěhovat do 

vsi, v chaloupce za lesem si zvykla – a co by si bez ní byli v zimě počali zajíci, srnky 

a ptáčkové! Vždycky pro ně měla něco dobrého na zub nebo do zobáčku. 

 Jednou v létě maminka napekla koláčů, odlila do láhve malinové šťávy a řekla 

Karkulce: „ Babička u nás už měsíc nebyla. Dones jí to a vyřiď jí, ať se k nám brzo 

přijde podívat!“ 

 Karkulka vzala košíček s koláči a malinovou šťávou a šla. Maminka za ní ještě 

volala: „Karkulko, nehoň se cestou za motýly, nekoupej si nožičky v potoce! Jdi 

rovnou, ať nezabloudíš!“ 

 Karkulka kývala hlavou, že slyší, až se jí copánky házely na zádech. Dostala 

se za ves, přeběhla jednu mez, přeběhla druhou mez, a už před ní stál vysoký les. 

Karkulka šla a šla, travičkou, po mechu, a lidem na polích a skřivánkům nad polem 

už byla z doslechu. 

 Došla k potůčku. Byl parný den, Karkulka neodolala, položila košíček s koláči 

do trávy a zula se. Bosýma nohama se cachtala ve vodě, voda ji příjemně chladila, 

sluníčko uspávalo. 

 V tom se před ní na druhé straně potoka rozhrnulo křoví a z křoví vyšel vlk. 

„Dobrý den, Karkulko. Kampak, kam?“ zeptal se. Chtěl mluvit dobráckým hlasem, 

aby Karkulku nepolekal, ale neuměl to, v hubě mu to skřípalo, jako by se o sebe třely 

rezaté hřebíky. 

 Karkulka nikdy před tím vlka neviděla. Myslila si, že je to velký pes. Zatřepala 

na něj ručkama a řekla: „Dobrý den, pejsku. Nesu babičce koláče, už měsíc u nás 

nebyla. Chceš ochutnat?“ Sáhla do košíku a hodila vlkovi koláč. Vlk přičichl ke koláči 

a ošklíbl se. 

 „Maso nemáš?“ ptal se. 

 „Nemám,“ odvětila Karkulka. 

 „Nevadí,“ řekl vlk, „koláč si nechám k večeři.“ 



 Koláč mu nevoněl, nejraději by se byl pustil do Karkulky. Ale nedaleko odtud 

praskaly větve a zněly hlasy dřevorubců, i bál se vlk Karkulce ublížit. 

 „Kdepak bydlí babička?“ ptal se. 

 „Jak to, že to nevíš?“ divila se Karkulka. „V chaloupce za lesem. Jde se 

kousek dolů podle potoka, pak cestičkou vlevo a za chvíli jsi tam.“ 

 „Víš co, Karkulko,“ pravil vlk, „budeme závodit. Ty jdi dolů podle potůčku a já 

půjdu proti vodě. Schválně, kdo tam bude dřív.“ 

 „To víš, že já, pejsku,“ smála se Karkulka, „půjdeš-li proti vodě, nikdy se k 

babičce nedostaneš.“ Hned vstala, obula se, vzala z trávy košíček a běžela dolů s 

potůčkem. 

 Vlk šel kousek opačnou stranou, proti vodě. Když už ho Karkulka nemohla 

vidět, skočil do houští a hnal se křovím a strouhami rovnou na kraj lesa. Hop, hop a 

hop – a už byl u dveří babiččiny chaloupky. Zaklepal na dveře. 

 „Kdopak to klepá?“ ozval se zevnitř babiččin hlas. 

 „To jsem já, vaše Karkulka, zavolal tiše vlk. 

 „Ty ses nějak uběhla, Karkulko,“ ozvalo se ze světničky, „máš chraptivý 

hlásek.“ Babička se už nemohla vnučky dočkat a otevřela dveře. Spatřila vlka, 

vykřikla strachem a chtěla vlkovi přirazit dveře před nosem. Ale byla slabá, vlk ji 

odstrčil, vrhl se na ni a spolkl ji. Potom si dal na hlavu babiččin čepec, nasadil si na 

nos její brýle a lehl si do postele. Vzal si babiččin zamilovaný kalendář a dělal, že čte. 

 Karkulka byla dosud v lese. Nespěchala, jen si hrála. Ani ji nenapadlo, že by jí 

vlk mohl předhonit. Tu utrhla malinu, kousek dál si s beruškou zahrála na nebe a na 

peklíčko, támhle se zas pustila za motýlem. 

 Konečně přišla k chaloupce za lesem. Zaťukala na dveře – ťuky, ťuky, ťuk. 

Zevnitř se ozvalo: „Kdopak to ťuká?“ Hlas byl hrubý, jako cizí, Karkulka se trochu 

zarazila. 

 „To jsem já, babičko, vaše Karkulka,“ zavolala. 

 „Pojď dál k babičce, je odemčeno.“ 

 Karkulka otevřela dveře a vešla do světničky. 

 „Už jsem si, babičko, myslila, že to nejste vy,“ pravila, když spatřila babiččin 

velký čepec. „Máte takový divný hlas.“ 

 „Nediv se, děvečko, uhřála jsem se a napila studené vody, trochu stůňu.“ 

 Karkulka vyřídila pozdrav od maminky a na stůl postavila košíček s koláči a 

malinovou šťávou. Pak šla dát babičce hubičku. 



 „Babičko, vy máte velké uši,“ zavolala polekaně. 

 „To abych lépe slyšela.“ 

 „Babičko, vy máte velké oči!“ 

 „To abych lépe viděla.“ 

 „Babičko, vy máte velké zuby!“ 

 „To abych tě lépe mohla sníst!“ 

 A jak to vlk řekl, vyskočil a Karkulku spolkl. Ta dvě sousta, babička a Karkulka, 

ho však náramně tížila. Svalil se na zem a usnul. 

 Šel kolem chaloupky myslivec, babiččin dobrý známý. Uslyšel ze světnice 

divné zvuky, jako by se tam řezalo dříví. Nakoukne okénkem a vidí, jak na zemi leží 

vlk s nafouklým břichem a chrápe. 

 Myslivec nemeškal, vpadl dovnitř a tesákem rozpáral vlkovi břicho. Z břicha 

vyskočila Karkulka, za ní babička, obě živy a zdrávy. Vlk spal dál jako zabitý. 

Myslivec řekl babičce o košík a přinesl v něm kamení. Kamení nasypali vlkovi do 

břicha a břicho zašili. Potom se schovali za kamna a čekali, co se bude dít. 

 Vlk se za chvilku vzbudil a zaskuhral: „To mám žízeň!“ 

 Kamení ho tížilo, sotva se dovlekl ke studni. Nahnul se nad ní a kamení ho 

stáhlo dolů. Žbluňk – a vlk se utopil. 

 Babička uvařila kávu a pohostila myslivce. Koláče mu chutnaly, tuze si je 

pochvaloval. Najedli se a myslivec dovedl Karkulku domů. Zrovna jsem se tamtudy 

do světa bral, a jek jsem to slyšel, povídám to dál.“ 

(Hrubín 1968, str. 9-13.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha II. 

 

O perníkové chaloupce 

 

„V hlubokém lese, daleko od lidí, žil jednou drvoštěp a s ním tam žily jeho dvě děti, 

Jeníček a Mařenka. 

 Maminku už neměly. 

 Jednou se drvoštěp vydal do vsi nabídnout dříví sedlákům. 

 „Buďte hodné, jako jste byly vždycky, když jsem byl pryč,“ řekl dětem, než 

odešel. „Nikam od chaloupky nechoďte, zítra se vrátím.“ 

 Ale druhý den domů nepřišel, ani třetí den, ani čtvrtý. Už byl pryč sedm dní a 

sedm nocí, i rozhodly se děti, že půjdou tatínka hledat. 

 Ráno za tmy vstaly. Zatímco Mařenka vařila snídani, Jeníček se šel umýt k 

potoku. Měsíček ještě svítil a křemínky u potoka se v jeho záři leskly jako zlaté 

peníze. Jeníčkovi se líbily, nasbíral si jich plné kapsy. 

 Po snídani se vydali na cestu. Ve vsi nikdy nebyli, věděli jen, že je daleko za 

lesem, v tu stranu, kde zapadá slunce. Nechali se tedy sluncem vést. Jeníček cestou 

pouštěl z kapsy bílé křemílky, věděl proč. Šli celý den, jen za poledního parna si 

chvilku odpočinuli pod kapradím a trochu pojedli. Les byl stále temnější a temnější, 

ve větvích se ani ptáček neozval, v trávě se ani jahůdka nezačervenala. A najednou 

na všechno padla černá noc. 

 „Pojď, vrátíme se,“ řekl Jeníček. „Tatínek už je třeba doma, měl by o nás 

strach.“ 

 „Jak se chceš v noci vrátit?“ ptala se Mařenka. „Zabloudíme ještě dál a víckrát 

se domů nedostaneme.“ 

 „Zpátky trefím,“ pravil Jeníček, „jen co vyjde měsíc.“ 

 Čekali, měsíček vyšel a poslední křemílek, který Jeníček pustil z kapsy, svítil v 

mechu jako zlatý peníz. Dali se nazpátek, od křemílku ke křemílku, a za svítání byli 

doma.  

 Ale tatínek nikde. Rozhodli se, že den a noc ještě počkají. Čekali, čekali, 

tatínek nešel, i vydali se mu znovu naproti. Tentokrát si Jeníček zapomněl nasbírat 

křemílků. Však na to vyzraji, myslil si cestou, a tu a tam utrousil na zem drobeček 

chleba. A zase přišli až do toho němého a pustého lesa, noc na všechno padla jako 



černá plachta a děti se začaly bát. 

 „Vrátíme se,“ pravil Jeníček. 

 „Ale jak?“ ptala se Mařenka. „Sypal jsi cestou křemílky?“ 

 „Něco lepšího než křemílky,“ odpověděl Jeníček. „Jen počkej, až vyjde měsíc, 

uvidíš!“ 

 Měsíc vyšel, Jeníček se rozhlíží, uvidí-li v trávě drobeček, ale kde by se tu 

drobečky vzaly, ptáci je všechny sezobali. 

 Děti byly v koncích. I našly si nocleh v suchém mechu pod jednou skálou. A že 

byly hodně utrmáceny, spaly hned, jak oči zavřely. 

 Ráno je slunce zašimralo na víčkách, probudily se a šly dál. Věřily, že teď už 

do vsi dojdou. Ušly sotva sto kroků, a najednou se před nimi les otevřel velkou 

pasekou. Ranní sluníčko tam v trávě navlékalo korálky z rosy a první včelky už si 

povídaly s kytičkami. Uprostřed paseky stála podivná chaloupka: zdi měla cukrové, 

dveře z marcipánu, střechu z perníku a komín z cukrkandlu. Vedl k ní chodníček z 

cukrových špalíčků. U čokoládového holubníku seděli cukroví holoubci. Celá 

chaloupka voněla vábněji než deset cukrářských krámů. Jeníček a Mařenka měli už 

od včerejška hlad, rozběhli se k ní, aby všech těch dobrot užili. 

 Mařenka povysadila Jeníčka, ten vylezl na střechu a ulomil dvě perníkové 

tašky. Jednu hodil Mařence, do druhé se s chutí pustil sám. Když si tak blaženě 

pochutnával, ozvalo se z chaloupky: 

 „Bábo, neláme nám někdo střechu?“ 

 A druhý hlas odpověděl: 

 „I spi, dědku, nikde ani vzdechu!“ 

 Dětem sousto leknutím zaskočilo v hrdle. Mařenka se utíkala schovat za 

chaloupku, Jeníček si vlezl za komín. Byli tiše, ani nedutali. 

 Ale Jeníček to dlouho nevydržel. Všude to cukrovím tak lákavě vonělo, 

Jeníček neodolal, vyndal z kapsy kudlu a uloupl si z komína kousek cukrkandlu. 

 Jak nůž zaskřípal o komín, ozvalo se z chaloupky. 

 „Bábo, že je někdo u komína?“ 

 A druhý hlas odpověděl: 

 „I spi, dědku, to je Meluzína!“ 

 Děti se lekly a zase byly chvilku zticha. Nikde však se nic nehnulo, všude to 

vonělo sladkým cukrovím, i osmělily se a začaly znovu mlsat. Mařenka vylupovala 

mandle z marcipánového srdíčka a Jeníček se po střeše pomalu šoural k 



čokoládovému holubníku. 

 Dostal chuť na cukrového holoubka. Natáhl po něm ruku, a jak se holoubka 

dotkl, holoubek zavrkal jako živý“ 

„Vrků, vrků, 

dej mi ruku s krku, 

vrků, vrků!“ 

 Jeníček se lekl, div se střechy nespadl. Odtáhl ruku, ale holoubek nepřestal 

křičet: 

„Vrků, vrků, 

ruku s krku, 

ruku s krku, 

vrků, vrků.“ 

 „Jeníčku, honem se střechy,“ vykřikla Mařenka. Jeníček skočil dolů, upadl, ale 

hned se postavil na nohy, chytil se s Mařenkou za ruce a dali se na útěk. 

 Přeběhli paseku, ohlédli se a vidí, jak se za nimi ženou dědek a bába. Jeníček 

a Mařenka vběhli do lesa, kličkovali mezi stromy, ale pořád slyšeli, jak za nimi dědek 

a bába supají. „Já už nemohu dál,“ šeptal udýchaný Jeníček. „Jen utíkej,“ pobídla ho 

Mařenka, „nesmíme se dát chytit, špatně by to s námi dopadlo!“ 

 Jeníček sebral poslední síly, Mařenka nabrala dechu a utíkali, jako by jim paty 

hořely. Na chvilku zmizeli bábě a dědkovi z očí. Doběhli k potoku, přes potok vedla 

lávka. Na druhé straně stál myslivec a mířil na sojku. Děti přeběhly lávku a volaly: 

„Honí nás dědek a bába z perníkové chaloupky!“ Bábu a dědka ještě vidět nebylo, 

ale už bylo slyšet, jak supí a vztekle vrčí. 

 „Honem děti,“ vykřikl na ně myslivec, „běžte dolů podle potoka, já už je 

zdržím!“ 

 Jeníček a Mařenka se spustili v tu stranu, jak jim poradil myslivec. Sotva 

zmizeli za první olší, už doběhli k lávce dědek a bába. 

 „Neviděl jste tu utíkat kluka?“ ptá se bába myslivce. 

 „A holku?“ ptá se dědek. 

 „Cože? Že mě bolí ruka, když mám střelit sojku?“ opáčil myslivec. 

 „Ptáme se tě, zdali tudy neutíkaly dvě děti!“ 

 „Když střelím sojku, že letí? Kdepak, spadne z vršku jako hruška.“ 

 „Což jsi hluchý? Ptáme se tě na kluka a holku.“ 

 „A já myslil, že na sojku.“ 



 „Utíkali tudy?“ 

 „Kudy?“ 

 „Tudy!“ 

 „A kdo tu měl utíkat?“ 

 „Kluk a holka!“ 

 „Tudy?“ 

 „Tudy! Na tom se tě právě ptáme!“ 

 „A proč jste to neřekli hned? Ba, teď si vzpomínám. Přešli lávku a utíkali 

nahoru proti vodě.“ 

 Myslivec poslal dědka s bábou na opačnou stranu. Dědek a bába se pustili 

proti potoku, a jestli už neleží, ještě běží. 

 Jeníček s Mařenkou už neutíkali. Chvilku šli v trávě, chvilku se brouzdali v 

potůčku a chladili si nohy. Za soumraku s hvězdou večernicí stáli doma před 

chaloupkou. Na prahu seděl tatínek, hlavu si držel v dlaních a vzdychal. 

 „Tatínku, tatínku!“ volaly děti. 

 Drvoštěp vyskočil, popadl je do náručí a všem třem zase bylo dobře.“ 

(Hrubín 1968, str. 22-27.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha III. 

 

O šípkové Růžence 

 

„Byl jednou jeden král a královna a tuze je rmoutilo, že nemají děti, život bez dítěte je 

jen půl života. Když už nedoufali a smířili se s tím, že dožijí život v samotě, narodila 

se jim dceruška. Dali jí jméno Růženka. 

Na křtiny pozvali tři víly. Byly to hezké panenky, z těch, co tak rády v lese při 

měsíčku tančí. Mají tak něžný sluch, že slyší rosné kapky o sebe zvonit, jak je 

nožkami sem tam rozstřikují, a jiné hudby nepotřebují. Po bohaté hostině zavedly ty 

vily k malé princezně. 

První víla se sklonila nad kolébkou, dýchla Růžence na tvářičky a řekla: 

 

„Dýchám ti, dýchám na líčka, 

buď spanilá jak růžička!“ 

 

Ke kolébce přistoupila druhá víla, dýchla Růžence na ústa a pravila: 

 

„Dýchám ti, dýchám na rtíky, 

zpívej nad všechny slavíky!“ 

 

Když se nad Růženkou skláněla třetí víla, že jí do života také něco hezkého 

popřeje, vešla do komnaty ošklivá babice a odstrčila vílu od kolébky. 

Položila na Růženku škaredou ruku a zaskuhrala: 

 

„Až sedmnáct let uplyne, 

o trn se píchne a zahyne!“ 

 

Všechny obešla hrůza, babice se na nikoho ani nepodívala, a jak přišla, tak 

odešla. Byla to stará víle z lesních mokřin a tak se pomstila králi a královně za to, že 

ji na křtiny nepozvali. 

Tu se panenka víla, ta, co ji prve babice odstrčila od kolébky, sklonila 

k Růžence, dýchla jí na oči a zašeptala: 



 

 

„Neumřeš, sto let budeš spát, 

více už nemohu ti dát!“ 

Ale slavné křtiny byly už tak jako tak pokaženy, ples a ohňostroj král odřekl. Ti, 

co si potrpí na dobré jídlo a pití, byli rádi, že se ta nemilá událost přihodila po hostině, 

aspoň oni si přišli na své. 

Rodiče se od té chvíle nehnuli od Růženky ani na krok. Král rozkázal, aby 

všechny rostliny, co mají trny, byly v celé zemi vyhubeny. Postihlo to i růže a šípky, a 

těch lidé nejvíc litovali. Neměla děvčata růži, aby si jimi o pouti ozdobila blůzičky. 

Poutníka, kráčejícího po mezi, nechytla za rukáv šípková větévka, aby si přivoněl 

k jejímu květu. 

Růženka rostla a rozkvétala, jak jí to víly daly do vínku, byla spanilá jako 

růžička a celé dny krásně zpívala. Rodiče jí udělali, co jí na očích viděli. I když v celé 

zemi nebylo jediného trnu, přece je strach o milovanou dcerku neopustil. 

Léta utíkala, každý rok přibyl králi a královně jeden proužek šedivých vlasů, a 

když Růžence šlo na sedmnáctý rok, měli vlasy bílé jako chmýří na bodláčí. Růženka 

nevěděla, že jim zbělely vlasy starostí o ni, nikdo se nesměl ani slůvkem zmínit o 

tom, co jí zlá víla přisoudila. Znala kdejakou květinu, měla je ráda, ale o té nejhezčí, o 

růži, nesměla. A přece se půvabem a spanilostí té květině podobala, jako by sestry 

byly. 

Přišel ten osudný den, kdy Růženka dožila sedmnácti let. Rodiče ji zavřeli 

v zámku, aby měli jistotu, že se jí nic nestane. Růžence bylo v komnatách těsno, byl 

zrovna krásný letní čas, všechno jí zvalo ven. Když nesměla ze zámku, aspoň na 

starou věž vystoupila, že se rozhlédne po kraji a vlahým větříkem si nechá ovanout 

líčka. 

Nahoře na věži uviděla dvířka, hustě opředená pavučinou, nikdy před tím si 

jich nevšimla. Copak za nimi asi je? Napadlo ji a zkusila je otevřít. Dvířka povolila a 

Růženka vešla do malé komůrky.  U okénka zády ke dveřím stála shrbená stařenka a 

zalévala květiny. Ohlédla se a zvala Růženku dál. 

„Zaléváte, babičko?“ ptala se Růženka. „Ukažte, pomohu vám.“  

„To jsi hodná, že se hlásíš o práci,“ pravila stařenka a mile se na Růženku 

usmála. „Pomoz mi tedy, voda je támhle!“ 

Růženka si o ní vzala konévku a ze džberu u dveří nabrala vody. 



„Ach vy máte hezké kytičky, babičko!“ zavolala, „muškáty, begónie, a copak je 

tohle za kytičku, takovou hezkou jsem nikdy neviděla?“ 

„To je šípková růžička, děvenko, ta má ze všech kytiček nejlibější vůni, zrovna 

ty bys ji měla dobře znát!“ 

„Smím si přivonět, babičko?“ 

„Jen si přivoň, za to nic nedáš!“ 

„Ach, to je vůně,“ zavolala Růženka, „hned bych takovou kytičku chtěla!“ 

Stařenka ustřihla jednu růžičku, zabalila ji do hedvábného šátku a podala ji 

Růžence. „Tu máš, vezmi si ji s sebou a doma si k ní voň, i uschlá ještě voní. Ale 

nikomu o tom nic neříkej!“ 

Růženka stařence poděkovala a běžela z věže dolů. Vesele si prozpěvovala, 

král i královna ji slyšeli a spokojeně se na sebe usmáli. Král zrovna svačil a královna 

vyšívala Růžence šátky do výbavy. 

Se svým pokladem se Růženka zavřela do komnaty. Sedla si na lůžko, že se 

s tou zvláštní kytkou potěší. Byla hrozně nedočkavá, a jak vyndávala růžičku ze 

šátku, píchla se o trn. Svalila se na lůžko jako mrtvá. Na špičce ukazováčku jí 

vyskočila kapička krve.  

S Růženkou rázem usnuli hlubokým spánkem všichni, kdo v zámku byli. 

Každý zůstal tak, jak byl v tom okamžiku, kdy ho náhlý spánek překvapil. 

Král právě nesl na vidličce k ústům lákavé sousto husích prsíček, ale už 

nedonesl. Královna táhla zlatou nit, ale ruka s nití ji zůstala ve vzduchu. Kuchtička 

zrovna lila vodu na nádobí a otevřela pusu, že si zazpívá. I voda usnula, visela mezi 

hrncem a dřezem jako rampouch. Kuchtičce se už pusa nezavřela a muška, která by 

jí byla do ní vletěla, zastavila vprostřed letu a usnula s roztaženými křidélky. Jen 

kuchaře a kuchtíka spánek nepřekvapil, horké letní odpoledne už je před tím uspalo, 

přestali však chrápat. 

Ale šípková růžička v okně na věži neusnula. Začala tak rychle růst, že než 

byste napočítali deset, celý zámek hustě zarostl trním. Lidé venku se divili, co se to 

se zámkem stalo. Usoudili, že je začarován, časem si na to zvykli a už se o pány 

nestarali. 

Devětadevadesátkrát lidé pole osili a tolikrát z polí sklidili, 

devětadevadesátkrát meze sníh zavál a tolikrát je jaro odkrylo. Když posté lidé pole 

osili a posté se travička na mezích zazelenala a všechno rozkvetlo, zabloudil v ty 

končiny, královský princ z daleké země. Putoval světem pro zábavu i pro zkušenost. 



Nejednou před sebou spatřil srázný kopec, celý zarostlý šípkovými keři. 

Z květů šla taková vůně, že se princi točila hlava. Došel ke kopci, a tu se až ulekl: 

šípková větvičky se před ním rozestoupily a nad hlavou se mu spletly v loubí. Prince 

něco táhlo do té voňavé chodby, i vešel do ní. Sluneční záře se hrnula za ním, čím 

dál však šel, tím slabší byla, a přece mu na cestu trochu posvítila. Loubí ho vedlo 

nahoru a zase dolů a znova nahoru, až přišel ke dveřím, zlatými květy vykládaným. 

Otevře je, bledá sluneční záře se rozlije komnatou a princ spatří na lůžku 

spanilou dívku růžových líček. Něžně oddychuje a usmívá se ze spaní. Princ tak 

hezké stvoření dosud neviděl. Sklonil se nad ni a políbil ji. V tu chvíli se dívka 

s lehkým výkřikem vzbudila a posadila se na lůžku. Princ se shýbl a zvedl ze země 

šípkovou růžičku. Podal ji spanilé dívce. Poděkovala mu a mile se na něj usmála. 

A ještě jiné věci se v tu chvíli děly: husté šípkové větvičky sjely se střech 

rychle jako užovky a odkryly celý zámek slunci. Král zamžikal očima a strčil lákavé 

sousto husích prsíček do úst. Královně se zachvěla víčka, dotáhla zlatou nit a začala 

nový stah. V kuchyni voda rázem ožila, vytekla z hrnce do dřezu. Kuchtička zavřela 

pusu, muška ji jen taktak minula. Kuchyní zněl vysoký hlásek kuchtičky, ale ani ten 

neprobudil kuchaře a kuchtíčka. Sto let spánu jim bylo málo.  Však on už je král 

rychle vzbudí, až sto let mu notně vytrávilo a za chvíli bude chtít večeři.  

A opravdu si o ni zrovna chtěl říct, když se otevřely dveře. Vešla Růženka a za 

ruku si vedla cizího jinocha. Král se na ně přísně podíval. Kde našel ten mladík 

odvahu? pomyslil si, jen tak bez dovolení si přijde, a ještě se s naší Růženkou vede 

za ruku. „Dceruško!“ vykřikla vtom královna, „zahoď ten prokletý kvítek!“ Spatřila 

šípkovou růžičku, Růženka si s ní v prstech hrála a pranic se nebála.  

„Už mi neublíží, maminko,“ pravila Růženka a ukázala jí prstík, byla na něm 

čerstvá kapička krve, jako by se Růženka píchla před chviličkou, a ne před sto lety.  

A tu se princ, jak se sluší a patří, sám ujal slova a vyprávěl králi, jak se do 

zámku dostal. Růženka potom pověděla, jak to bylo s tou babičkou v komůrce na 

věži. Král a královna si to dali dohromady a teprve teď se jim rozsvítilo v hlavě. 

„Proboha,“ zvolali, „vždyť jsme zaspali sto let!“ 

Princ požádal krále, aby mu dal Růženku za ženu. Král svolil a vystrojil jim 

velikou svatbu. Všichni pak žili šťastně až do smrti.“ 

(Hrubín 1962, str. 28-33.) 

 



Příloha IV. 

 

O Smolíčkovi 

 

 „To už znáte, jak Smolíčka unesly jeskyňky a jak ho zlatoparohatý jelen 

zachránil a donesl domů. Doma dostal Smolíček co pro to. Plakal a slíbil, že už bude 

vždycky poslouchat a nikdy více jeskyňkám neotevře, a taky neotevřel. 

 Jednou dlouho nešla zima. Sluníčko hřálo a kočičky znovu rozkvetly, jako by 

měl přijít máj. Zlaté parohy jelena tuze tížily, chtělo se mu je shodit. 

 „Jelínku, neshazuj parohy, ještě je budeš potřebovat,“ varoval ho Smolíček. 

„Čím se budeš v zimě bránit vlkům?“ 

 „Zima už nepřijde, Smolíčku. Staré parohy shodím, odpočinu si a začas mi 

narostou nové.“ 

 „Jelínku, co by tomu řekl dědeček Mecháč?“ 

 Dědečka Mecháče poslouchal celý les, jeleni, veverky, lišky, datlové, medvědi, 

zkrátka všechna zvířátka, všichni ptáci, všechny rostliny. 

 „Dědeček Mecháč se to ani nedoví,“ pravil jelen. 

 Jednou ráno zaběhl do houští a vrátil se bez parohů. 

 Sotva došel k chaloupce, spadla z mraků první vločka, za ní druhá, a třetí, a 

než si jelen dvakrát ukousl trávy, dalo se do chumelenice. 

 Sněžilo celý den. 

 Jelen ležel ve světničce, styděl se, že je bez parohů. 

 „Vidíš, já ti to říkal,“ vyčítal mu Smolíček . „V zimě nebudeš moci bez 

parohů vyjít ani na krok.“ 

 Smutně šli toho večera spát. 

 Ráno se jelen probudil a vidí, jak se oknem lije do světničky sluníčko. 

„Sluníčko, sluníčko,“ volal, „vstávej, Smolíčku, už je zase po zimě.“ 

 Podíval se na postýlku, Smolíček tam není. Vyběhl ven, sluníčko svítí, to je 

pravda, ale všude, kam jelen dohlédne, leží vysoké závěje, větve se sklánějí pod 

sněhovými polštáři. 

 „Smolíčku pacholíčku, kde jsi?“ volá jelen. Ale nikdo mu neodpovídá. Ve sněhu 

spatřil šlépěje, otisky Smolíčkových sněhovek. Pustil se podle nich, ale brzy se mu 

ztratily. Foukal vítr a zavál je sněhem. 



 Najednou zavyli na blízku vlci. Jelen sklonil hlavu a připravil se k boji. V tom si 

vzpomněl, že nemá parohy. Bez nich by se vlkům neubránil. I obrátil se a velkými 

skoky prchal do chaloupky.  

 Copak se stalo se Smolíčkem? Smolíček už o půlnoci vstal, hodně teple se 

oblékl a tiše, tichounce, aby nevzbudil jelena, vyšel na mráz. Vydal se za dědečkem 

Mecháčem, že vyprosí pro jelena nové parohy. Co ho to napadlo! Klopýtal tmou, bořil 

se do závějí, vítr mu sypal do očí sníh. A ke všemu ten bláhový chlapec vůbec 

nevěděl, kudy k dědečkovi Mecháčovi jde.  

 To víte, jeskyňky chtěly Smolíčka dostat znovu. „Ale než ho dostaneme,“ řekly 

si, „uděláme si z něho švandu.“ 

 Smolíček nic netušil, jde tmou, každou chvíli se proboří do závěje, a najednou 

kde se vzala, tu se vzala, ze tmy přiskákala a okýnky na Smolíčka zamrkala celá 

z cukru: 

 

„Pojď, Smolíčku pacholíčku, 

pochutnáš si na cukříčku, 

vede ke mně cesta 

z mandlového těsta, 

z čokolády jsou mé stěny, 

okna z cukrované pěny, 

pojď, Smolíčku pacholíčku, 

pochutnáš si na cukříčku!“ 

 

 Světlo a teplo z chaloupky Smolíčka tolik vábily. A cukr on mlsal rád. Takhle 

kdyby se chvilku ohřál, něco smlsl, to by se mu potom jinak šlo. Popoběhl, a 

najednou chaloupka zmizela. Ozval se pichlavý smích jeskyněk, obstoupily Smolíčka 

ze všech stran a volaly: 

 

„Chytíme tě Smolíčku, 

oškubem ti hlavičku!“ 

 

 Smolíček je viděl, oči měl ještě oslepené od té záře z okének cukrové 

chaloupky. Začal utíkat, nohy těžce ze sněhu vyndával, ale nezastavil se. Pozdě 

litoval, že se na tu noční cestu vydal.  



 Jeskyňky už neslyšel, v duchu si liboval, že jim utekl.  

 Sníh přestal padat a skulinou mezi větvemi se zatřpytily hvězdy. Ale 

Smolíčkovi se nešlo veseleji, už byl promrzlý a hvězdičky nehřejou. „Už nedojdu,“ 

vzdychl. 

 Tu se kolem rozlije bledozlatá záře a lesním průsekem jde Smolíčkovi naproti 

měsíček: 

 

„Já jsem cukrář měsíček, 

tam to bílé na nebíčku,  

 to je cukr z hvězdiček, 

ten je dobrý do rohlíčků. 

Upletu ti rohlíček, 

až ochutnáš kousíček, 

na deset sníš rohlíčků. 

Pojď si pro něj, Smolíčku!“ 

 

 Smolíček tušil, že v tom jsou nějaká kouzla jeskyněk. Udělal krok dozadu, 

měsíček udělal krok dopředu. Smolíček dopředu, měsíček dozadu a tak proti sobě 

poskakovali krok sem, krok tam – a měsíček, jak se objevil, tak zmizel. Ozval se 

pichlavý smích jeskyněk, zase obstoupily Smolíčka a volaly: 

 

„Chytíme tě Smolíčku, 

oškubem ti hlavičku!“ 

 

 Smolíček sebral poslední síly a dal se na útěk. A jeskyňky za ním. Vždycky ho 

kousek předběhly, počkaly si na něho, smály se mu do uší, chytaly ho za čepičku, za 

rukávy, za šosy, a zase ho nechaly běžet. A opět ho kousek předběhly. 

 „Dědečku Mecháči! Dědečku Mecháči!“ začal Smolíček volat. Jak jeskyňky 

uslyšely, koho Smolíček volá, jako když se po nich zapráší, byly ty tam. Z dědečka 

Mecháče měly strach, neměl v lese takovou havěť rád.  

 Smolíček doběhl k chýši, sroubené z borových kmenů, pokryté chvojím. 

„Dědečku Mecháči! Dědečku Mecháči!“ nepřestal Smolíček volat, myslil, že ještě má 

jeskyňky v patách.  

 „Kdo mě to budí ze spaní?“ Ozval se z chýšky hluboký hlas. 



 „To jsem já, Smolíček, hledám dědečka Mecháče.“ 

 „Tys ten Smolíček, co neposlouchal jelena?“ 

 „Ano, ale já už poslouchám, jelen neposlouchá!“ 

 „I hleďme, hleďme,“ zabručel hlas v chýšce. „Tak pojď dál, Smolíčku, já jsem 

dědeček Mecháč.“ 

 Smolíček vešel dovnitř. Tak podivnou světničku jste neviděli: svatojánské 

mušky tam svítily, v jednom koutě vystrkovaly z mechu kloboučky mladé houby, 

v druhém koutě spali jezevci, v třetím medvědi. Ve čtvrtém koutě stálo lůžko 

z březového dřeva. Na něm seděl statný stařec, ruce a prsa měl obrostlé mechem, 

tváře zarostlé zelenými vousy, na hlavě místo vlasů jehličí. 

 „Copak na mě chceš?“ ptal se Smolíčka. 

 Smolíček pověděl, jak jelen neposlechl, shodil parohy a teď bez nich nemůže 

ven.  

 „A jí ti mám pro něho dát, viď?“ řekl stařec. Vstal a zpod lůžka vyndal zlaté 

parohy. Hned od nich bylo ve světničce světlo jako ve dne.  

 „Počkej tady,“ řekl dědeček Mecháč, „donesu je jelenovi sám, jsou tuze těžké. 

A dám mu co proto!“ 

 Odešel a Smolíček se natáhl na vyhřáté lůžko. Usnul hned, jako když ho do 

vody hodí.  

 Tu mu někdo zaťuká na čelo. Smolíček se probudí, vidí, jak u něho stojí 

dědeček Mecháč. „Smolíčku, vstávej, jelen čeká!“ Venku je bílý den, sluíčko se 

dveřmi dere do světničky. Medvěd v koutě bručí, houby natahují krky, co se to děje.  

 Smolíček vyběhl ven. Před chýškou se vesele natřásá jelen a pyšně pohazuje 

zlatými parohy. Dědeček Mecháč vysadil Smolíčka na jelena.  

 „Podruhé parohy neshazuj, dokud ti nedovolím!“ hrozí prstem jelenovi.  

 Jelen sliboval, že už bude poslouchat, Smolíček děkoval dědečkovi 

Mecháčkovi a liboval si, jak se dobře vyspal.  

 Zasněženým lesem jen letěli. Sluníčko se chytalo zlatých parohů, parohy se 

blyštěly, div že vrány neosleply. Jelen celou cestu troubil na celý les, vlci se 

schovávali, jeskyňky se bály vystrčit nos. 

 V chaloupce bylo útulno a teplo, venku bílá zima s červeným sluníčkem. Od té 

doby jelen poslouchal dědečka Mecháče a Smolíček nepřestal poslouchat jelena.“ 

(Hrubín 1962, str. 35-40.) 

 


