
PŘÍLOHY  

PŘÍLOHA Č. 1 

Znění 1. vydání pohádky O Červené karkulce 

 

Je tomu již dávno a dávno, co žila v malé chaloupce rozmilá Andulka, které říkali Červená 

Karkulka, protože jí jednou babička darovala červenou karkulku a ta jí tak pěkně slušela, že ji 

od té doby nikdo jinak nenazval. Bylo právě před babiččiným svátkem. Maminka časně ráno 

napekla koláčů, a když první z pece vyndala, složila je do košíku volajíc na Karkulku: „Pojď 

sem, děvenko, půjdeš k babičce. Vyřiď jí ode mne pozdravení a že jí posýlám trochu koláčů a 

lahev vína. Jdi pomalu, ať nepadneš, a s cesty nezabíhej, abys nezabloudila, mohlo by se ti 

snadno přihoditi neštěstí.“ 

Karkulka radostně poskočila. Těšila se na babičku i na cestu k ní. Vzala košík s koláči a 

vínem, rozloučila se s maminkou a vesele cupala k lesu, na jehož druhém konci stál domeček 

babiččin. Sbírala do košíčku hříbky a jiné houby, trhala květinky a vázala z nich babičce 

kytičku.  

Tu nad ní něco zašustilo. Co to? Pohlédla vzhůru a spatřila na smrku veveřici; ta čiperně 

skákala se stromu na strom; Karkulka se nejdříve na ni jen dívala, pak ale za ní běžela, 

zapomínajíc na maminčino napomenutí, až zabloudila s pěšiny do houšti lesní. 

 

Tu najednou objevil se před Karkulkou veliký vlk. Nevěděla dosud, jaké je to zlé a 

nebezpečné zvíře, proto se ho pranic neulekla.  

„Dobré jitro, milá Karkulko, kam pak tak časně pospícháš?“ ptal se jí a podával jí přední 

tlapu na pozdrav. 

„Jdu k babičce. Má zítra svátek. Nesu jí koláče a lahev vína,“ odpověděla vlídně 

Karkulka. 

„Kde pak zůstává tvá babička?“ 

„Tam za lesem, v tom prvním stavení. Stojí před ním tři vysoké olše a teče tamtudy 

potůček.“ 

„Aha, už vím, kde to je,“ řekl vlk a zrovna tak náhle, jak se byl objevil, zase zmizel. 

Vyznal se v lese lépe než Karkulka a pospíchal dlouhými skoky k babiččině chaloupce. 

Zaklepal na dvéře: buch, buch, buch! 



„Kdo to je?“ ozvala se babička. 

Vlk nápodobuje Karkulku odpověděl slabým hláskem: 

„Já jsem to, babičko, Červená Karkulka, nesu Vám koláče a lahev vína.“ 

„Já jsem nemocna a nemohu vstáti,“ pravila babička. „Zatáhni jen za provázek a dvéře se 

ti otevrou.“ 

Vlk zatáhl za provázek a dvéře se mu otevřely. Když vstoupil do světničky, jedním 

skokem byl u postele a v okamžiku ubohou babičku pohltil. Pak vzal si na sebe babiččin bílý 

kabátek, uvázal si na hlavu její čepec, lehl do její postele a čekal, až přijde Červená Karkulka. 

Ta po dlouhém hledání našla konečně pravou cestu a šťastně pak dostala se ku dveřím 

chaloupky. Zaklepala na ně“ buch, buch, buch! Otevřete, babičko, Červené Karkulce!“ 

„Zatáhni jen za provázek a dvéře se ti otevrou. Já jsem nemocna a nemohu vstáti,“ zahučel 

na posteli vlk.  

Karkulka zatáhla za provázek a vstoupila do světničky. Postavila košík s přinesenými 

dárky i kytici u postele babiččiny na stoličku a v největším údivu spráskla ručky, jak ta 

nemohoucí babička divně vypadá. 

„Ale babičko,“ zvolala, „vy máte hrozné uši.“ 

„To abych lépe slyšela,“ odpověděl vlk. 

„Ale vy máte veliké oči.“ 

„To abych lépe viděla.“ 

„Ale vy máte veliké ruce.“ 

„Abych tě lépe do náručí vzala.“ 

„Ale drahá babičko, jaká to máte velká ústa?“ 

„To proto, abych se lépe najedla.“ 

Sotva dořekl poslední slovo, otevřel vlk svou ohromnou tlamu a než se Karkulka nadála, 

pohltil ji jako prve babičku. Na to ulehl do postele a usnul.  

V tom šel kolem chaloupky myslivec. „Půjdu se přece zas jednou podívat, jak se vede 

babičce,“ pomyslil si a vešel do světničky. Ale, ó hrůza! Místo babičky leží na posteli ohromný 

vlk a chrápe, až se okna otřásají Myslivec přiskočil k posteli, vytáhl svůj ostrý nůž a s největší 

rychlostí rozpáral vlkovi břicho. 

Tu se vykutálela nejdříve červená čepička, za ní hbitě vyskočila živá Červená Karkulka, 

naposledy namáhavě se vyškrábala stará babička, a obě děkovaly dobrému myslivci, že jim 

svým příchodem život zachoval.  

Babička radostí nad tím se uzdravila a postila se s chutí do koláčů a do vína, ale myslivce 

arci k tomu také pozvala. Karkulka vrátila se šťastně domů k mamince, a nikdy již se nedala 



veverkou ani čímkoli jiným svésti s pravé cesty; proto nezbloudila více ani v lese ani jinde 

v žití.  

Myslivec stáhl se strašného vlka kůži pověsil si ji na stěnu své ložnice mezi dvoje jelení 

parohy a každému, kdo k němu zavítal, ji ukazoval vypravuje při tom podivuhodnou historii 

o vlku a o Karkulce.  

 

 



PŘÍLOHA Č. 2 

Znění 1. vydání pohádky Kocour v botách  

 

Po zaprášené silnici ubíral se selský hoch v pomoučených šatech s pytlem přes rameno. 

Byl to nejmladší syn ze mlýna a šel do města na trh, aby tam prodal kocoura. Nedávno zemřel 

mu otec a umíraje odkázal nejstaršímu synu mlýn, druhému vola a třetímu šedivého kocoura, 

svého mazlíčka. Oba starší bratři byli spokojeni, avšak nejmladší reptal: „Co si mám počíti 

s kocourem?“ myslil si. „Sám co jísti nemám a ještě musím ho krmiti. Nejlépe učiním, když ho 

prodám.“ 

Jak si usmyslil, tak i hodlal vykonati. Strčil kocoura do pytle a šel s ním do města. Nějakou 

chvíli choval se kocour tiše, pak počal sebou zmítati a mňoukati a najednou k svému pánu 

promluvil: „Mňau, neprodávej mne, Jakube, špatně bys učinil. Tvůj otec nejlépe s tebou 

smýšlel, když ti odkázal mne. Prosím tě, pust mě z toho pytle, já ti poradím, co máš dělati.“ 

Jakub poslechl, rozvázal pytel a kocour vyskočil. Byl mnohem větší než doma, a kráčel 

vedle Jakuba jako člověk jen po zadních nohách. Jakub se zalíbením na něj se zadíval a myslil 

si, že ho přec jen prodá, neboť za kocoura, který mluvil, mohl dostati velikou sumu peněz.  

Kocour jako by byl uhodnul, co si jeho pán myslí, prosil znova:  

„Neprodávej mne, nebudeš toho litovati. Chci se o to postarati, aby se z tebe stal veliký 

pán, a budeš-li mne na slovo poslouchati, také se mi to podaří.“ 

Jakub se blaženě usmál. Býti velkým pánem, snad dokonce hrabětem, bylo toužebným 

jeho přáním, a umínil si, že to tedy s kocourem zkusí a ve všem ho poslechne.  

„Teď především zajdi do města a kup mi tam vysoké boty, klobouk s pérem a vak na 

chytání zvěře,“ nařizoval kocour. „Těchto tří věcí jest mi nutně zapotřebí. Já zde na tebe 

počkám.“ Jakub šel a za malou hodinku se vrátil nesa v ruce boty s ostruhami, klobouk s pérem 

a vak. 

Kocour natáhl boty na zadní nohy, klobouk posadil na hlavu, a ku podivu pěkně mu to 

slušelo.  

„To jsem žádostiv, co počneš nyní?“ řekl Jakub. 

„Teď budu do vaku chytati králíky,“ odpověděl kocour a jal se po cestě sbírati do něho 

šťavnaté lupení. „Slyšel jsem, že jsou zamilovanou pochoutkou našeho krále. Ale poněvadž 

byla stále na ně honba, neboť museli býti každodenně na královské tabuli, je jich teď velice 

málo. Já však znám jedno místo, kde se jich zdržuje hojně, a kam dosud žádná lidská noha 

nevstoupila.“ 



I zamířil s Jakubem ke Králičí hoře, která byla tak vysoká a příkrá, že nebylo nikomu lze 

na ni se vyškrábati. Jakub si sedl dole v údolí a kocour se vydrápal na vrchol. Nalíčil vak na 

králíky, lehl si opodál a tvářil se jako mrtvý. Zatím dobře pozoroval, co se kolem něho děje. Za 

malou chvilečku přihopkovali ve velikém množství králíci, přilákáni vůní bylin, které kocour 

v pytli rozprostřel. S podivem a nedůvěrou prohlíželi si nejdříve podivného hosta, ale vidouce, 

že se nehýbe, přestali se báti a pustili se čile do chroupání bylin, které jim výtečně chutnaly, a 

když snědli ty krajní, lezli do pytle pořád dál a dál.  

Kocour usmíval se vítězoslavně. Najednou vyskočil, králíky ve vaku šikovně zavřel a 

velikými skoky spěchal pak s hory dolů a přímo na královský hrad.  

Král seděl právě při hostině, avšak nic mu nechutnalo. Toužil po své zamilované lahůdce, 

které již dávno neměl. V tom ohlašoval sluha, že venku čeká komorník hraběte z Mlejniců a 

rád by jeho veličenstvu cosi odevzdal.  

Král dal svolení, že může vstoupiti, a kocour vešel. Hluboce před panovníkem se poklonil 

a podávaje mu čtyři králíky pravil: „Pan hrabě z Mlejniců osměluje se zaslati vaší královské 

milosti tuto maličkost.“ 

Král zářil radostí a poručil, aby jednoho králíka okamžitě mu upekli. „Jsem velmi vděčen 

hraběti z Mlejniců a ujišťuji ho svou nejvyšší přízní,“ pravil ke kocourovi. „Vyřiď svému pánu, 

že po hostině ho navštívím, abych ho osobně poznal a se mu poděkoval. Ty mi k jeho hradu 

cestu ukážeš.“ 

Kocour opět hluboce se poklonil, řka, že si dovolí přijíti se svým pánem jeho veličenstvu 

naproti, a pak rychle zmizel ve dveřích, aby svého pána zpravil o královské návštěvě. Jakub 

čekal na něj nedaleko hradu sedě na břehu velikého rybníka, který právě u cesty se rozkládal.  

„Honem, honem, Jakube, štěstí tvoje již se blíží, chystej se na královskou návštěvu,“ volal 

na něho již z daleka. Jakub s úžasem na kocoura se zadíval. „Ale brachu,“ řekl se smíchem, „co 

jen myslíš. Jak pak se mám chystati na královskou návštěvu, když nemám ani slušného oděvu, 

ani hradu, kde bych jej uvítal?“  

„Učinil jsem z tebe již hraběte z Mlejniců a teď se ti také postarám o to, co k hraběcímu 

titulu náleží. Můžeš býti zcela bez starostí. Uvítáš krále v hraběcím oděvu na hraběcím zámku. 

Teď především se rychle odstroj, skoč sem do rybníka a koupej se,“ řekl přísně kocour.  

„Nač to?“ zdráhal se Jakub, jemuž se do vody právě nechtělo.  

„Netaž se a poslouchej,“ odpověděl kocour místo vysvětlení, a Jakub chtě nechtě se 

odstrojil a skočil do rybníka. V tom již bylo slyšeti dusot koní a hrčení kočáru, což bylo 

neklamným znamením, že král se svou družinou se blíží.  

Kocour běžel jim vstříc a křičel z plna hrdla: „Pomoc! pomoc! hrabě z Mlejniců se topí.“ 



Král vyhlédl z povozu a poznávaje kocoura, poručil svým služebníkům, aby tonoucího 

vytáhli. Mezi tím vypravoval kocour, tváře se velice nešťastným, že zloději ukradli jeho pánovi 

skvostný oděv a zanechali mu na břehu místo něho hadry. Král ihned nařídil, aby byl přinesen 

z jeho šatnice nekrásnější oděv pro hraběte.  

Když se Jakub do něho oblékl, vypadal skutečně jako rozený hrabě a král ho vyzval, aby 

přisedl k němu do kočáru. Pln radosti použil Jakub milostivého toho dovolení a hrdě se umístil 

v královském kočáře. Už neměl strachu, kde krále uvítá, byl jist, že kocour i vše ostatní dobře 

provede.  

Ten zatím ubíhal rychle napřed, zastavoval se u všech lidí, kteří na polích vedle cesty 

pracovali a volal na ně: „Slyšte lidičky! za chvíli tudy pojede král. Bude-li se vás tázati, komu 

náleží ty louky, lesy a pole, řekněte, že hraběti z Mlejniců. Jestliže mne neposlechnete, uvidíte, 

co se vám za to stane.“ 

A kocour jiskřil očima, že šla z něho hrůza. Lidé ze strachu slíbili mu, co chtěl, a na 

všecky otázky královy odpovídali, jak si kocour přál, že vše to náleží hraběti z Mlejniců. Král 

divil se nemálo velikému tomu bohatství, podal Jakubovi ruku a přál mu štěstí ku krásnému 

tomu majetku. Jakub chvilkami vyhlédal z okna, aby se přesvědčil, kudy jeho chytrý komorník 

utíká a mohl dle toho řídit směr jízdy. Povoz jel zvolna, neboť si chtěl král důkladně vše 

prohlédnouti, a Jakub bystrýma očima spozoroval kocoura už ve veliké dálce a právě 

v okamžiku, když vstupoval do krásného zámku.  

Zámek ten náležel jednomu čarodějníku, který byl veliký jako obr a měl tu podivuhodnou 

vlastnost, že se dovedl proměniti v jakékoli zvíře.  

„Slyšel jsem,“ pravil k němu kocour, „že se dovedeš proměniti ve lva nebo ve slona. 

Tvoje sláva jde po celém světě, já přicházím až z daleké země, abych se o tom přesvědčil, je-li 

to pravda.“ 

„Ano, jest to pravda,“ pravil obr, jemuž lichotila chvála kocourova, „a hned ti to dokážu.“ 

A ve mžiku proměnil se v mohutného lva. Kocour tvářil se, jako by se hrozně bál, a vyskočil 

rychle na okno, aby se mohl spasiti útěkem. Čaroděj smál se jeho strachu a vzal na sebe opět 

svou pravou podobu. „Polez jen dolů, nic se ti nestane,“ řekl. Kocour seskočil s okna, a pravil: 

„Obdivuju se velmi tvému umění a budu o něm hlásati, kamkoli přijdu. Ale ještě větším 

uměním by bylo, kdybys dovedl změniti se ve zvířátko zcela malinké. Slyšel jsem sice také, že 

to dovedeš, ale tomu nemohu naprosto věřiti.“ 

„I o tom nebudeš dlouho v pochybnosti,“ řekl hrdě čaroděj a proměnil se v malounkou 

myšku, která čile běhala po pokoji.  



Na to kocour čekal. Rychle jako blesk vrhl se na myšku nic zlého netušící, zaťal do ní 

ostré svoje drápy a v té chvíli zmizela v jeho žaludku.  

Byl také nejvyšší čas, neboť královský kočí zastavil právě před zámkem. 

Kocour rychle vyběhl před vrata, aby panstvo uvítal a po zámku provedl. Král obdivoval 

se skvěle vyzdobeným síním, ale ještě více žasl nad moudrostí a vševědoucností svého 

chlupatého průvodčího. Na všecky jeho otázky dovedl dáti kocour vždy vhodnou odpověď. 

Jakub sám obdivoval se jeho velikému rozumu a přičítal to tomu, že se u nich ve mlýně scházeli 

mleči se všech stran a kocour vždy bedlivě naslouchával jejich rozhovorům se starým 

mlynářem, od něhož se nikdy nehnul. Věděl tedy a dobře si pamatoval, co se kdy ve světě dělo 

a děje.  

„Není pomoci, milý hrabě,“ pravil král, „musíte mi svého komorníka přepustiti. Čím déle 

ho pozoruji, tím více se mi líbí.“  

Jakub s radostí svolil, věda, že kocour i tam mu bude prospěšným a také se nemýlil. 

Přičinil se kocour o to, aby nejstarší princezna stala se manželkou Jakubovou.  

Na jejich svatbu pořídil si kocour, který se mezitím z komorníka byl stal ministrem, nové 

boty i klobouk a k tomu koupil si krásný pláštík s kožešinou.  

Požíval všude veliké vážnosti, ale přes to přese všechno rád si potajmu nějakou tu myšku 

chytil, a nejmilejší jeho vycházka byla na Králičí horu pro nějakého toho ušáčka.  

 



PŘÍLOHA Č. 3 

Znění 1. vydání pohádky O perníkové chaloupce 

 

Honzíček a Ančička měli tak chudého tatínka a matičku, že často v jejich chaloupce 

nebylo ani kouska chleba. Dobré děti trpívaly hladem a rodičům bylo toho velmi líto. Radili se, 

co by měli počíti. 

„Bylo by nejlépe, kdybychom je zítra zavedli hluboko do lesa, aby zpáteční cestu domů 

nenalezli,“ pravil otec smutně. „Snad se Bůh nad nimi smiluje a sešle jim nějakého dobrodince, 

u něhož se jim lépe povede než u nás.“ 

Honzíček skrytý v koutečku vyslechl nepozorovaně tuto poradu. Ač se doma dobře 

neměl, byl přece jen u svých rodičů nejšťastnější a byl by je velice nerad opustil. I vstal druhého 

dne častě z rána, běžel k potoku a nasbíral si plné kapsy lesklých oblázků. Když pak s rodiči a 

se sestřičkou lesem kráčel, pouštěl kamének za kaménkem, aby podle nich poznal, kudy se 

ubírati. Hluboko v lese rozdělali rodiče ohen, nařídili dětem, aby u něho čekaly, až se zase vrátí, 

a odešli přímo domů. 

Děti čekaly, pořád čekaly, už se stmívalo a měsíček pomaloučku vyhoupl se na oblohu, 

ale po tatínkovi a po mamince nebylo ani vidu ani slechu – nevraceli se. Ančička dala se do 

žalostného pláče. Honzíček ji těšil: Neplač, Ančičko, vrátíme se sami domů. Uvidíš, že cestu 

najdu a že nezbloudíme.“ Ančička přestala plakati. Honzíček vzal ji za ručičku a šli. Kaménky, 

které byl ráno po cestě trousil, svítily se bíle v záři měsíčné, jako by byly ze stříbra. Podne nich 

poznal, kudy se má ubírati a také štastně, bez nehody dostal se s Ančičkou k rodnému domečku. 

Rodiče litovali, že děti raději v lese nezůstaly, avšak nedali toho na sobě znáti. Druhý den 

vydali se s nimi znova do lesa. Honzíček věděl hned, proč, ale neměl tenkráte času, aby si 

oblázků nasbíral. Místo nich ulamoval kousky černého chleba, který mu dala maminka 

k snídani, a trousil je za sebou. Tenkráte zavedli je rodiče ještě mnohem dále než včera. Opět 

rozdělali oheň, poručili dětem, aby tam u něho na ně čekaly, až se vrátí, a odešli. Děti čekaly 

zase do noci, až vyšel měsíček, a když rodiče nepřicházeli, hledali zpáteční cestu k domovu. 

Avšak nebyli tak šťastni jako včera. Ptáčkové chlebové drobty sezobali, a Honzíček neměl se 

podle čeho říditi. Šli nazdař Bůh ku předu, ale brzo poznali, že bloudí. Ančička byla hlady i 

chůzí tak zesláblá, že nemohla dále. Usedla pod strom na zelený mech a hořce zaplakala. Dobrý 

bratříček přiklekl k ní a těšil ji, jak nejlépe dovedl. Natrhal jí jahůdek, a když se trošku zasytila, 

vzal ji opět za ručičku a šla dále. Tak bloudila ubožátka lesem po tři dni a tři noci. Hlad je stále 

víc a více trápil a nožky bolely. Konečně spatřili před sebou malou hezoučkou chaloupku. Plni 

radosti k ní se rozběhli, ale jak se podivili, když pozorovali, že stěny její jsou z perníku, střecha 



místo šindelů pokryta samými koláči a celá chaloupka že je vyzdobena preclíky, 

marcipánovými srdéčky a jinými cukrovinkami. Honzíček dlouho se nerozmýšlel. Jedním 

skokem byl u chaloupky, vyšplhal se na plůtek a urval se střechy dva koláče: jeden pro sebe, 

druhý pro Ančičku.  

Sotva je začali chroupati, ozval se za nimi tenký hlásek:  

„Chroupe, chroupe chroupeček, 

kdo kouše můj domeček?“ 

Děti tak se zalekly, že nevěděly, co by odpověděly. V tom vystoupila přede dvéře ošklivá, 

kulhavá stařena o berli. Usmála se na děti a zvala je dále, že jim dá něco dobrého k večeři. Děti 

poslechly radostně a vstoupily s ní do světničky. Ale stařena byla zlou čarodějnicí a jakmile 

překročili práh, popadla Honzíčka a zavřela ho do malého chlívka, kde ho chtěla vykrmiti, a až 

by ztloustl, zabíti a snísti. Proto dostával Jeník nejlepší jídla, Ančička mu je donášela a krmila 

ho. Sama však neměla jiného k jídlu než bramborové slupky a při tom musila konati nejtěžší 

práce. Každého dne přicházela stařena před chlívek a zavolala:  

„Honzíčku, vystrč prstíček, abych poznala, jak jsi tlustý.“ 

Ale Honzíček byl ferina, místo prstíčku pokaždé vystrčil kus kulatého dřívka, což 

čarodějnice napolo slepá nerozeznala, jen jí bylo velice divno, že pranic netloustne. Konečně 

se jednou na to rozzlobila a křikla: „Ančičko, rozdělej oheň v peci, dnes chci míti Honzíka 

k obědu, ať je tlustý nebo ne.“ 

Ančička s pláčem uposlechla. Oheň již vesele praskal a zlá babice s velikou lopatou stála 

před ní. „Posaď se pěkně na lopatu,“ nařizovala Honzíčkovi, „a dobře se drž, abys nespadl.“ 

Honzíček posadil se na lopatu, ale sotva ji baba pozvedla, pokaždé s ní na zemi se skutálel. 

Nemohla ho žádným způsobem do pece dostati a již se celá třásla hněvem. 

„Ukažte mi, babičko, jak mám seděti,“ prosil Honzíček a při tom se chytrácky usmál.  

Čarodějnice poslechla, sedla na lopatu, aby ukázala Honzíčkovi, jak se má držeti, ale ten 

rychle přiskočil zároveň a Ančičkou, oba pozvedli lopatu, a než se babice nadála, šoupli ji do 

pece a honem zastrčili železná dvířka, aby se ven nedostala. Upekla se tam na škvareček.  

Obě děti z hluboka si oddechly, teď se jí nemusily více báti. Najedly se perníku a 

cukrovinek, co se jim líbilo, nasbíraly si před chaloupkou lesklých kaménků na památku těch 

smutných časů, které v ní zažily, a umínily si, že stůj co stůj musí najíti cestu k rodičům.  

Šly a šly, až přišli k velkému jezeru a nemohly dál. Po tom jezeře plula veliká labuť přímo 

proti nim. „Labuťko rozmilá, buď ty nám lodičkou,“ prosily obě děti. Labuť ráda svolila a 

přenesla nejdříve Ančičku, pak Honzíčka šťastně na druhý břeh. Sourozenci putovali dále a 

brzo dorazili k chaloupce svých rodičů.  



Jaká to byla radost v malém domečku, když děti otevřely dvéře! Rodičům velmi po nich 

se zastesklo a nepřestali litovati, že je do lesa zavedli. Stále na ně vzpomínali a po nich toužili. 

Teď je tu opět měli a již nikdy, nikdy nechtěli se od nich odloučiti. Děti vypravovaly 

svoje příhody a ukazovaly kaménky, které si přinesly na památku. S velikým překvapením 

poznali rodiče, že to jsou samé zlaté rudy a drahé kameny. I odstěhovala se bída nadobro 

z chudého domečku a děti vzpomínaly vděčně na perníkovou chaloupku, která byla příčinou 

jejich štěstí.  

 


