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Červená Karkulka
Žila jednou jedna hodná a milá dívenka. Všichni ji měli velice
rádi a ze všech nejvíce maminka s babičkou. Babička jí ušila
červený čepeček a podle něj jí začali říkat Červená Karkulka.

Babička bydlela v chaloupce u lesa. Starala se tam o lesní
zvířátka. Jednou v létě maminka napekla bábovku, do košíku
přidala láhev vína a řekla Karkulce:

„Babička má dneska svátek. Vezmi košík a zanes ho k babičce
do chaloupky. Ale jdi rovnou, ať se v lese nezatouláš!“ Karkulka
pokývala hlavou a zvesela se vydala na cestu. Cestu si
zpříjemnila poskakováním a broukáním. Brzy se dostala do
lesa.  Cestou však uviděla květiny a chtěla je babičce utrhnout.
V tom se před ní objevil vlk.

„Dobrý den, Karkulko, kampak jdeš?“ zeptal se. Hlas mu
skřípal, přestože se snažil mluvit drobounce, aby Karkulku
nepolekal. Ale Karkulka se vlka nebála a povídala mu: „Jdu k
babičce do chaloupky v lese. Má dnes svátek, a tak jí maminka
upekla bábovku.“

 Vlk na nic nečekal a uháněl k babiččině chaloupce v lese.
Za chvilku už stál před babiččinou chaloupkou a klepal na
dveře. „Kdopak to je?“ ozvalo se zevnitř. „To jsem já, Karkulka,“
zavolal tiše vlk. 

Babička se už nemohla vnučky dočkat a otevřela dveře. Vlk se
na babičku vrh a spolkl ji. Potom si dal na hlavu její čepec,
nasadil si na nos brýle a lehl si do postele. Vzal si babiččinu
knížku a dělal, že čte. Karkulka se zatím v lese honila za motýly,



sbírala maliny a prozpěvovala si, až konečně došla k
chaloupce. Zaklepala na dveře a zevnitř se ozval chraptivý hlas:
„Kdopak to ťuká?“ Karkulka se zarazila, ale pak odpověděla:
„To jsem já, babičko,  Karkulka.“ „Pojď dál, děvenko, je
otevřeno.“ 

Karkulka vešla dovnitř, a když spatřila babičku, podivila se:
„Babičko, máš takový divný hlas.“ „I nediv se, děvče, napila
jsem se studené vody a teď trochu stůňu.“ Karkulka tedy
vyřídila pozdrav od maminky, postavila na stůl košík a šla dát
babičce pusu. Ale jak ji uviděla zblízka, vylekala se: „Babičko,
proč máš tak velké uši!“ „To abych tě lépe slyšela.“ „A babičko,
proč máš tak velké oči!“ „To abych tě lépe viděla.“ „Ale babičko,
proč máš tak velké zuby!“ podivila se Karkulka naposled. „To
abych tě lépe mohl sníst!“ zakřičel vlk. Vyskočil z postele a
Karkulku taky spolkl! Svalil se zpátky do postele a tvrdě usnul.

Za malou chvíli šel kolem chaloupky myslivec, babiččin známý,
a uslyšel zevnitř podivné chrápání, a tak se podíval oknem
dovnitř. Viděl tam vlka s velikým břichem, jak chrápe v
babiččině posteli. Na nic nečekal, vběhl dovnitř a rozpáral
vlkovi břicho. Z něj vyskočila Karkulka, za ní babička, naštěstí
obě živé a zdravé. Obě myslivce objímaly a děkovaly mu, že je
zachránil.

Společně mu nasypali do břicha kamení a poté mu břicho
zašili. Pak se schovali do kouta a čekali, co se bude dít. Vlk se
za chvilku vzbudil a zaskuhral: „To mám ale žízeň!“ Dobelhal se
ke studni, nahnul se nad ni a těžké břicho ho převážilo a on
žbluňk - spadl do vody. Babička pak pohostila myslivce vínem a
bábovkou, najedli se a myslivec Karkulku pro jistotu
doprovodil domů.



 Hrnečku vař
V jedné chaloupce u lesa žila maminka s dcerou. Maminka
chodila v zimě do lesa na dříví, v létě na jahody, dcera nosila
do města vejce na prodej, které jim slepičky snesly.

Jednoho letního dne maminka onemocněla a dcerka musela
sama do lesa na jahody, aby si z nich mohly uvařit kaši. Vzala si
s sebou košíček a krajíček chleba a vydala se do lesa. Natrhala
košík plný jahod, potom došla ke studánce, tam si sedla a
vydělala ze zástěry chléb.
Najednou se vedle ní objevila stařenka.
„Ach má zlatá panenko,“ povídá stařenka. Od včerejšího rána
jsem neměla  ani kousíček chleba v ústech. Nedala bys mi
kousek?“
„Pročpak by ne,“ řekla dívka, „chcete-li, třeba celý, však já
domů dojdu."  A dala stařence celý svůj krajíček chleba.

„Děkuji panenko, jsi hodná, musím ti taky něco dát. Tady máš
ode mě kouzelný hrneček. Když ho doma postavíš na stůl a
řekneš: Hrnečku, vař! navaří ti tolik kaše, kolik budeš chtít. A
když už budeš mít kaše dost, řekneš: Hrnečku, dost! a on vařit
přestane. Jen nezapomeň, co máš říct.“ Podala jí  hrneček a
potom zmizela.

Dívka přišla domů a povídá mamince, co se jí v lese přihodilo.
Hrneček potom dala na stůl a řekla:
„Hrnečku, vař!“ a v hrnečku se hned začala vařit kaše a pořád jí
bylo víc a víc, a než by deset napočítal, byl už hrneček plný. 

„Hrnečku, dost!“ hrneček kaši přestal vařit. Obě si sedly a s
chutí se najedly. Po jídle vzala holčička do košíčku několik vajec
a nesla je do města na prodej. 



Maminka už se jí nemohla dočkat a samým hladem a chutí na
kaši vzala hrneček, postavila ho na stůl a řekla: „Hrnečku, vař!“  

V hrnečku se začala hned kaše vařit a sotva se maminka
otočila, byl už hrneček plný. 
Než si došla do komory pro lžíci a talíř kaše se valila  z hrnečku
na stůl, ze stolu na lavici a z lavice na zem. 

Maminka úplně zapomněla, co má hrnečku říct, aby přestal
vařit. Přiskočila a přikryla hrneček miskou. Myslela si, že tím
kaši zastaví. Ale miska spadla na zem a rozbila se a kaše se
valila dál a dál.

Maminka už nevěděla kudy kam, v té úzkosti vylezla až na
půdu. Zatím bylo kaše pořád víc a víc, a netrvalo dlouho, valila
se oknem na náves, na silnici, a kdo ví, jak by to dopadlo,
kdyby se dcerka nevrátila z města a nekřikla: 
„Hrnečku, dost!“ 
Lidé, kteří šli po cestě, i pejsek, který běžel holčičce naproti, se
museli kaší brodit a prokousávat.
Maminka s dcerou pak pozvaly sousedy ze vsi na velké hody.
Všichni se najedli kaše dosytosti.
A maminka už nikdy nezapomněla kouzelná slůvka.



Smolíček
Byl jednou jeden malý Smolíček pacholíček a ten bydlel u jelena,
který měl zlaté parohy. Jelen se o Smolíčka hezky staral, ale vždy
chodil na pastvu a nechával Smolíčka doma samotného. 
Než odešel ,varoval ho, ať nikomu neotvírá.
Smolíček vždy poslechl. Jednou se ale za dveřmi ozvaly líbezné
hlásky:
„Smolíčku pacholíčku,
otevři nám svou světničku,
jen dva prstíčky tam strčíme,
jen co se ohřejeme,
hned zase půjdeme.“
Smolíček poslechl jelena a neotevřel. Jelen se vrátil z pastvy a
Smolíček mu vše vyprávěl. Jelen Smolíčka pochválil, že dobře udělal
a že to byly zlé jeskyňky, které by ho unesly. Raději mu zopakoval,
aby nikdy neotevřel! Jelen jako každý den odešel zase na pastvu a za
dveřmi se opět ozvalo ještě líbeznějším hláskem:
„Smolíčku pacholíčku,
otevři nám svou světničku,
jen dva prstíčky tam strčíme,
jen co se ohřejeme,
hned zase půjdeme.“
Smolíček si pamatoval rady jelena a jeskyňkám neotevřel, ale
jeskyňky se jen tak nevzdaly, pořád stály za dveřmi a na Smolíčka
naléhaly, prosily ho, naříkaly na velkou zimu. Prosily a prosily až jim
Smolíček dovolil vstrčit do dveří dva prstíčky. To ale jeskyňkám
nestačilo, do dveří strčily své dlouhé prsty, pak celou ruku a nakonec
rozrazily dveře. Smolíčka vzaly a utíkaly s ním pryč. Smolíček se
snažil zachránit a zoufale volal:
„Za hory, za doly,
mé zlaté parohy,
kde se pasou!
Smolíčka pacholíčka,
jeskyňky pryč nesou!“
Jelen se naštěstí pásl nedaleko a Smolíčka uslyšel, přispěchal za ním  



a zlým jeskyňkám ho vzal a odnesl zpátky do chaloupky. Tam znovu
Smolíčka pacholíčka varoval a ten mu musel slíbil, že už v žádném
případě neotevře jeskyňkám, i kdyby prosily sebevíc. 
Pár dní měl od jeskyněk klid, ale za několik dní se objevily znovu a
začaly svým líbezným hláskem znovu přemlouvat Smolíčka:
„Smolíčku pacholíčku,
otevři nám svou světničku,
jen dva prstíčky tam strčíme,
jen co se ohřejeme,
hned zase půjdeme.“
Smolíček se ale nedal.
„Ne, vy jste zlé jeskyňky a unesly byste mě do své jeskyně. Já vám
neotevřu.“ „Neunesly bychom tě, Smolíčku, a i kdybychom tě vzaly s
sebou, tak u nás by ses zle neměl. U nás je spoustu dobrého jídla,
byly bychom na tebe hodné a hrály si s tebou…“ 
Jeskyňky tak dlouho přemlouvaly Smolíčka, až se jim opět povedlo
Smolíčka přemluvit a on jim dveře otevřel. Jeskyňky opět vzaly
Smolíčka a rychle s ním utíkaly pryč. Smolíček zoufale volal na
jelena:
„Za hory, za doly, mé zlaté parohy, kde se pasou!
Smolíčka pacholíčka,
jeskyňky pryč nesou!“
Jenže tentokrát se jelen pásl daleko a Smolíčka volat neslyšel.
Jeskyňky ho dovlekly až do své jeskyně, kde ho zavřely do malé
místnůstky a začaly si ho vykrmovat. Ano, Smolíček se měl dobře,
samými lahůdkami ho krmily, ale aby co nejrychleji nabral na váze a
ony si mohly Smolíčka upéct. Smolíček pacholíček prosil jeskyňky, ať
ho nechají být, plakal, naříkal, ale nebylo mu to nic platné. Jednoho
dne jeskyňky usoudily, že už si Smolíčka vykrmily dost a že si ho
upečou. Připravily si ho a nesly ho k peci. Tu Smolíček ještě jednou
začal z plných plic volat:
„Za hory, za doly,
mé zlaté parohy,
kde se pasou!
Smolíčka pacholíčka,
jeskyňky pryč nesou!“
Naštěstí ho jelen zaslechl, přiběhl, jeskyňkám ho vzal a odnesl ho
zpátky domů. Tam Smolíčkovi  vyhuboval. A od té doby už Smolíček
pacholíček nikdy zlým jeskyňkám neotevřel.



Šípková Růženka
Před dávnými časy žili král s královnou a moc si přáli děťátko.
Vytoužené dítě však nepřicházelo. Jednoho dne královna v lázni
odpočívala, a kde se vzala, tu se vzala, z vody vylezla žába a
zaskřehotala královně: „Tvoje přání se splní. Než se rok s rokem
sejde, narodí se ti dcerka.“ Než královna stihla něco říct, byla žába
pryč. Slova žáby se splnila. Královně se narodila krásná dcerka.
Dostala jméno Šípková Růženka. Král měl takovou radost, že na její
počest vystrojil velkou hostinu. Na oslavu pozval všechny své známé
a nezapomněl ani na moudré sudičky, aby byly dcerce příznivě
nakloněny.
V celém jeho kraji jich bylo třináct. Král měl však jen dvanáct talířů,
proto třináctou sudičku na hostinu nepozval. Ke konci oslavy
podarovaly moudré sudičky dítě svými vzácnými dary. Jedna ji
obdařila ctností, druhá krásou, třetí bohatstvím a postupně dostala
princezna vše, co si jen člověk může přát. Dvanáctá sudička přišla na
řadu, ale než vyslovila svůj dar, do sálu vstoupila třináctá sudička.
Byla ale velmi rozlobená, že ji nikdo na slávu nepozval a chtěla se
pomstít, třeba by to bylo na královské dceři. Pohlédla na ni a hlasitě
zvolala: „Až ti bude patnáct let, píchneš se o vřeteno a navěky
usneš!“
Obrátila se zády a odešla ze sálu pryč. Všichni leknutím ustrnuli.
Přistoupila ještě dvanáctá sudička, která nestihla vyslovit své přání.
Zlou kletbu zrušit nemohla, jen ji zmírnila: „Nebude to navěky, jen
upadneš na sto let do hlubokého spánku.“
Král chtěl svou dceru za každou cenu ochránit, tak nechal okamžitě
všechna vřetena v celé říši spálit. Ostatní věštby se postupem času
vyplnily. Dcerka byla krásná, moudrá, vlídná, rozumná, byla
miláčkem všech. Oblíbil si ji snad každý.
Nastal den jejich patnáctých narozenin. Král s královnou na okamžik
odjeli ze zámku. Princezna toho využila, procházela se po celém
zámku a nahlížela do všech komnat. Dostala se až do staré  věže.
Vystoupila po úzkých točitých schodech a došla k malým dvířkám. V
zámku byl klíč, kterým otočila a dveře se rozlétly. V komoře seděla
nějaká stařena s vřeténkem a pilně předla len.



 Princezna ji hezky pozdravila a zvídavě se ptala, copak dělá. „Předu
si, předu.“ odpověděla stařena a kývla hlavou.  Dívku zaujalo
poskakující vřeténko. Chytla ho do ruky a v tu chvíli se naplnila zlá
věštba třinácté sudičky, princezna se píchla do prstu. Klesla na lůžko
a upadla do hlubokého spánku a s ní i celé království. Spali naprosto
všichni, i koně ve stáji a holubi na střeše. I vítr se utišil a na stromech
před zámkem se nepohnul ani lísteček. Kolem celého zámku se
začaly rozrůstat šípkové keře, které časem houstly a mohutněly, až
nakonec obrostly celý zámek. Nakonec nebyl pod šípkovými keři ani
vidět.
V blízkém okolí se vyprávělo o krásné spící Šípkové Růžence. Žádný
princ nepronikl mohutným křovím. Trny držely pevně, jako by měly
ruce. Princové na nich zůstávali viset, nemohli tam ani zpět. Žalostně
na nich umírali.
Po mnoha letech do království zavítal neznámý princ. Uslyšel, jak
nějaký stařec vypráví o království, které je zakryto šípkovými růžemi.
V tom zámku už sto let spí překrásná princezna, které říkali Šípková
Růženka a s ní spí i celé království. I dědeček už princi vyprávěl, kolik
jiných princů ji přišlo vysvobodit a skončilo v trnech obrovských
šípkových keřů. Mládenec se ničeho nebál a rozhodl se, že princeznu
a celé království vysvobodí. Stařík ho od činu zrazoval, ale on na jeho
slova nedal.
V té době uplynulo sto let a nadešel den, kdy měla Šípková Růženka
znovu procitnout. Když se princ blížil k šípkovým keřům, růže se
samy rozestoupily a nechaly prince projít.
Jakmile vešel, znovu se zavřely. V zámeckém dvoře viděl ležet spící
koně a psy, holuby sedící na střeše. Postupně procházel celým
zámkem. V kuchyni viděl kuchaře a kuchtíka stát, v sále uviděl celou
královskou radu a na trůnu ležel i král s královnou. Princ došel až k
věži, otevřel dveře a spatřil spící Šípkovou Růženku. Ležala tam a
byla tak krásná. Nemohl z ní spustit oči. Sklonil se nad ní a políbil ji.
Jak se jí dotkl rty, zlomil kletbu a Šípková Růženka otevřela oči.
Chytili se za ruce a vešli do sálu, kde se zatím probouzeli král s
královnou a všichni dvořané. Celý zámek se probudil z dlouhého a
hlubokého spánku. Koně na dvoře vstali, otřásali se a holubi na
střeše vytáhli hlavičky zpod křídel. Kuchař s kuchtíkem začali zase
péct. Na zámku se samou radostí začalo slavit. Velká sláva se
završila svatbou Šípkové Růženky s princem, kteří spolu žijí
spokojeně až do dnes.
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