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Jednou starý Fousek slyšel, jak povídá jeden hos-
podář druhému, že by se kočky a kocouři měli poslat 
do Prahy na výstavu koček, aby Pražáci viděli, co ty 
naše kočky dokážou. 

Kocouři svolali velikou veřejnou kočičí schůzi a sta-
rý Fousek tam řečnil. Vyprávěl, co říkal jeho hospo-
dář, a že by se měli vybrat ti nejlepší kocouři – „a také 
kočky, máme přece rovnoprávnost,“ – a měli by jet do 
Prahy na tu výstavu. No jo, ale jak se tam dostanou? 

Slyšel je mladý Novák a povídá: „Víte co, vy bando 
kočičí, já tam stejně potřebuju jet něco nakoupit, 
vyberte si své nejlepší zástupce a já vás tam dove-
zu.“ Kocouří porota vybrala deset nejlepších chyta-
čů a chytaček myší, mladý Novák je naložil do klecí 
a jelo se.



V Praze je mladý Novák chtěl přihlásit do 
soutěže, ale tam se mu vysmáli: „Copak to-
hle jsou nějaké ušlechtilé kočky? Pane, my 
tu máme ohromné vzácnosti! Kočky perské, 
siamské, modré, stříbrné, oranžové a jáne-
vímjaké, ale tyhle vaše straky? Vždyť by se 
nám lidi vysmáli.“



„A co umí tyhle vaše kočky?“ ptal se mladý 
Novák. 

„Co by měly umět? Ty jsou vzácné už jen 
tím, že mají sáhodlouhé rodokmeny, snad 
byste po nich  nechtěl, aby chytaly myši? Ještě 
by chytily nějakou infekci, a co potom!“

Mladý Novák se šel poradit s Mourem, 
něco mu dlouho šeptal a pak se začali oba 
smát pod fousy.



Výstava byla s velkou slávou zahájena, 
byl tam sám pan primátor, mnoho pánů 
a dam, a najednou se v uličkách objevilo 
deset našich kocourů a koček a každý  držel 
v tlamičce živou myš! Pustili je na zem, 
myši se rozutekly, ale nejen myši. Všechny 
dámy zaječely, drápaly se nahoru na klece 
a volaly o pomoc.



Pánové nevěděli, co mají dřív dělat, jest-
li zachraňovat dámy, nebo honit myši. A ty 
vzácné a ušlechtilé kočky se krčily v klecích 
a žalostně mňoukaly strachy.

Pak Novák zavelel: „Kluci, do toho!“ Ko-
couři se mihli jako blesk a ve chvilce leželo 
v řadě na zemi všech deset myší. Pak se ko-
couři se rozběhli po  výstavišti.




