Starý mlynář zanechal svým synům mlýn, pole a kocoura. Bratři se o dědictví
podělili podle svého soudu. Nejstarší si vzal mlýn, prostřední pole a na nejmladšího
zbyl kocour.
„Bratři, když se vy dva spolu domluvíte, můžete dál hospodařit, ale co si mám
počít s kocourem?“ hořekoval nejmladší. Ale ti dva jen mávli rukou. „Kocour je filuta, když ho naučíš skákat přes obruč, můžeš ho na poutích ukazovat.“
Nejmladší bratr zaplakal, nemyslel si, že má bratry šizuňky. Ale zastání
u nikoho neměl. Proto vzal kocoura a vydal se do světa.
20

Když už byli notný kus cesty za rodnou vískou, kocour promluvil: „Nebuď
smutný, můj pane, však uvidíš, že ti dobře posloužím. Jen mi, prosím, sežeň boty
a klobouk, ať se můžu vydávat za pána a bezstarostně tak promlouvat i s jinými
lidmi.“
Mladík se podivil, že kocour mluví, a ještě podivnější se mu zdálo jeho přání,
přesto kocourovi sehnal, oč žádal. Však se mu kocour za ty dary dobře odmění.
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Kocour se měl čile k dobré službě. Nachytal do pytle koroptvičky a zajíce a zvěřinu pak odnesl na zámek. Po kuchtíkovi nechal panu králi vzkázat, že tu dobrou
krmi mu posílá hrabě Jan z Bílých muk. Takové jméno dal kocour mlynářovu synovi.
Králi chutnalo, a tak si kocoura pozval, aby od něho vyzvěděl, co je hrabě zač.
„To je tuze bohatý pán,“ lhal kocour a ani se nezačervenal. „Má plno úrodných polí,
zelených luk a zámek se stovkou komnat.“
Král spokojeně přikývl. Bohatého společníka by rád u sebe na zámku
přivítal.
22

Jednou se kocour dověděl, kudy se král vydá na vyjížďku. Přikázal mladíkovi, aby
vlezl do rybníka, a až kolem pojede kočár, aby dělal, že se topí.
A stalo se. Kočár drkotal po cestě, kocour před něj skočil a bědoval: „Pomoc,
pomoc, hrabě Jan z Bílých muk se topí!“
Král nakázal sloužícím, aby nešťastného mladíka zachránili. A kocour zase lhal.
Řekl králi, že jeho pána přepadli lapkové, vzali mu šaty a pak ho do vody
hodili. Pravda však byla taková, že tím lapkou byl on sám. Nuzné hadry
svému pánovi totiž vzal a schoval je pod kámen.
23

Král nechal mládence odvézt na zámek a daroval mu krásný oděv. V královských
šatech mlynářův nejmladší syn vypadal jako opravdický hrabě. Princezna na něm
mohla oči nechat. I králi se mladík zamlouval, a tak ho na zámku dobře hostil.
Po čase král hraběte požádal, zdali by se teď on a jeho královská dcera nemohli
stát hosty na jeho zámku. Hrabě Jan se ulekl. Vždyť žádný zámek nemá! Teď vyjde
pravda najevo a král se na něho rozhněvá. Ale kocour v botách mu zašeptal, aby se
ničeho nebál, jen ať krále na zámek pozve.

24

V chaloupce na vršku u lesa bydlela koza se třemi kůzlaty. Děti jí dělaly radost,
jen tu a tam zazlobily. Nejstarší kozlík se rád smál a bavil, prostřední kozička měla
hlavu plnou nápadů a nejmladší kozlíček byl samé proč a načpak, všemu se stále
divil, vše rád pozoroval.
Jednou se máma koza chtěla vydat daleko na pastvu. Dětem přikázala: „Děti,
žádné zlobení, přinesu vám lupení. Buďte hodné, ani muk, v lese řádí velký vlk.“

68

Kůzlátka přislíbila, že budou hodná.
Sotva však máma koza odešla, nejstarší kozlíček zvolal: „Naše máma má moc
strachu, pojď se honit, kozí brachu.“ A dal babu nejmladšímu kozlíčkovi, ten si však
na honěnou hrát nechtěl. Zato sestřičku kozičku nikdo dvakrát do hraní pobízet
nemusel.
Kozlík a kozička začali běhat po světnici. Výskali, křičeli a halekali, že se to rozléhalo široko daleko.

69

Smích a veselí malých kůzlátek zaslechl vlk. Přikradl se k chaloupce, zaklepal
na dveře a spustil: „Ťukám, ťukám na vrátka, otevřete kůzlátka. Otevřete matce své,
nic zlého se nestane.“
Kozlík nezbeda chtěl bez rozmyslu otevřít. Nejmenší kozlíček však klíčovou dírkou zahlédl šedou vlčí tlapu a dovtípil se, že je to vlk, který se za mámu kozu jen
vydává. Proto brášku varoval: „Pozor, pozor, je to lež, vlčí tlamě neujdeš.“

70

Vlk poznal, co ho prozradilo. Nespokojeně zavyl, ale hned dostal nápad, jak svou
šedou srst na bílo přebarví. Zaběhl do mlýna. Počkal, až mlynář semele obilí a pytle
s moukou naskládá na vůz. Když se nikdo nedíval, přitočil se k vozu a jeden pytel
ukradl.
Potom na sebe vysypal celý pytel mouky. Rázem byl bílý jako máma koza. Teď ho
kůzlátka určitě nepoznají.

71

7
19
31
43
55
67
79

91

ihy dětem

Nejlepší kn

Nejle

pší k

www.tridistri.cz

nihy

děte

m

Zlatá

a

stuh

Zlatá

Nejle

pší k

nihy

Nej
stuh

a

děte

m

Nejle

pší k

Nejle

pší k

nihy

www.tridistri.cz

děte

m

nihy

em

y dět

knih
lepší

děte

m

POVÍDÁNÍ O SVATÉ
ANEŽCE ČESKÉ
Lenka Rožnovská
ilustrace Andrea Popprová

Výlet do dávné historie může být poutavý
i poučný. V naší knížce se vrátíte v čase
více než osm set let zpět, a přesto se dozvíte o princezně, na kterou se dodnes
vzpomíná s láskou.
Jmenovala se Anežka a byla dcerou krále Přemysla Otakara I. Odmítla se vdát
za významné panovníky své doby a raději vstoupila
do kláštera, aby tak mohla pomáhat chudým a nemocným.
Víte, kdo byla naše svatá Anežka Česká
a čím si získala pozornost a srdce mnoha lidí? Znát pouze jméno v jejím případě nestačí, proto je vyprávění babičky
Anny určeno nejen jejím vnoučatům,
ale i všem zvídavým malým čtenářům.

72 str., váz., 229 Kč

BYL JEDNOU
JEDEN ÚL
Karel Sládek
ilustrovala Markéta Vydrová

Snad všichni znáte Karafiátovy Broučky. By jednou jeden úl,
milá, laskavá i humorná knížka, navazuje
na život drobného
hmyzu v naší přírodě,
když pro vás děti otevírá svět života včel. Prožijete veliké dobrodružství s jednou generací malých včeliček, které se zrovna narodily. Musí se všemu
naučit pod vedením své starší sestřičky Klárky a užijí si u toho spoustu legrace. Poznávají různé práce v úlu a později na prvních proletech
i svět kolem. Kaž
dá včelička si najde své místo
a své povolání. Setkají se i s královnou včelí matkou,
a také poznají hodného včelaře
Káju. Tak už rychle otevřete první stránku, naše včeličky se právě rodí…
96 str., váz., 249 Kč

