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O Václavu Beneši Třebízském 
 

20. června roku 1884 zemřel v Mariánských Lázních na plicní chorobu po 

těžkých záchvatech chrlení krve pětatřicetiletý spisovatel a kněz Václav Beneš 

Třebízský. 

Narodil se v Třebízi 

u Slaného (odtud spisovatelovo 

jméno) 24. února roku 1849. 

Jeho otec, chudý venkovský 

krejčí a písmák, miloval dějepis. 

Benešovo rodiště a okolí je 

bohato na místní pověsti, které 

rád vypravoval otec svému 

bystrému synovi. Beneš chodil 

do obecné školy v Kvílicích a ve 

Slaném; tam také chodil do 

nižšího gymnasia. Do vyššího 

gymnasia chodil v Praze. Potom 

studoval na kněze a roku 1875 

byl vysvěcen. To už neměl otce. 

Jako kaplan působil v Litni 

u Prahy a roku 1876 se stal 

kaplanem v Klecanech nad 

Vltavou u Prahy, kde setrval až 

do předčasné smrti. Třebízský churavěl od mládí. Dlouhé cesty do školy, 

namáhavé učení a svědomitá práce kněžská a spisovatelská jeho chorobu značně 

zhoršily. 

Miloval prostého člověka. V nejlepším svém díle „Bludné duše“ píše 

o novém kaplanu v Oukrouhlíně, jak přivítal své posluchače v kostele: „Narodil 

jsem se pod střechou doškovou, jako jsou ty vaše, vyrostl jsem mezi lidem, který 

myslí a cítí jako vy, přicházím mezi vás, abych žil s vámi, abych vám ukazoval 

cestu, kterak se slouží Bohu a kterak se slouží zemi, v které jste se narodili vy, 

v které odpočívají vaši předkové a v které si odpočinete jednou i vy, abych vás 

učil milovat Boha a milovat řeč, kterou se k tomu Bohu mému i svému 

modlíváte.“ Ten okrouhlínský kaplan je vlastně Třebízský sám. 

Po otci zdědil vypravěčské nadání a zálibu v dějinách. Kamarádi ho se 

zájmem poslouchali, když jim vypravoval pohádky. Jako dospělý nejraději četl 
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Palackého „Dějiny národu českého“. Nejvíce se zabýval knihami o utrpení lidu 

po Bílé hoře. Dovedl o něm psát s tesklivou rozcitlivělostí. 

Hrdinové jeho prací končí téměř 

vždy bolestnou smrtí. Tato chmura 

souvisí s těžkou chorobou od mládí 

a neblahou předtuchou blízkého 

sklonu. Psal ovšem povídky 

i z jiných dob. Dočítáme se o době 

pohanské, o počátcích křesťanství, 

o Přemyslovcích, o době před-

husitské, husitské i pohusitské, 

předbělohorské a pobělohorské, 

o době Josefa II. i o době nedávné. 

Nikdy mu však nešlo o věrný 

obraz doby, jak to později dělal 

Alois Jirásek, Zikmund Winter nebo 

Jaroslav Durych. Třebízský patří do 

skupiny spisovatelů – buditelů, kteří 

se nedrží přesně skutečnosti 

a kterým stačí probouzet u čtenáře 

lásku k minulosti. V jeho povídkách vystupují i bytosti tajemné a nadlidské. 

Lidé dob dávno minulých mluví, myslí a jednají, jako by žili dnes. Jeho sloh je 

vroucí, až přecitlivělý, a po přečtení několika vět uhodneme spisovatele. Rád 

rozděluje lidi na velmi hodné a velmi zlé. Dívky a ženy líčí většinou jako bytosti 

andělské. Nebál se pochválit i ty, s nimiž vždy nesouhlasil – doklad snahy 

o spravedlnost. Humor v díle Třebízského se vyskytuje velmi zřídka, ještě tak 

v pohádkách a pověstech. 

V letech 1871 – 1884 napsal přes devadesát povídek, románů, pohádek 

a pověstí, kázání a modliteb. Knihy Třebízského náleží k těm, o nichž spisovatel 

sám napsal, že „pokud v rukou našich kniha dobrá, česká kniha, potud veslo 

naše nejpevnější“. 

 

BENEŠ TŘEBÍZSKÝ, Václav. Divotvorné dudy a jiné povídky. Praha: Státní 

nakladatelství, 1947. s. 130 - 132.  
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Souborné vydání spisů 
 

I. Pod doškovými střechami: Za zapomenuté vesnice 1877, Černí kyrysníci 1877, Uriáška 

na vsi 1883, Pod Ročovem 1884, Vesnický Jakobín 1875, Farář loučenský 1881, Kolednice 

1877, Zavedli ho 1875, Vodníkova nevěsta 1873, První růže 1878 

II. V červáncích kalicha: Milíčova kletba 1883, Na stavech 1881, Svatba litoměřická 1882, 

Pod Karlštejnem 1877, Petr Obrovec 1876, Na Štítném 1876, Jan Abatyše 1873 

III. V září kalicha I.: Ancikrist 1878, Z posledních dnů Tábora 1875, Chvatěrubský kvas 

1881, Kvítky z krve Boží 1883, Konopišťský zbrojnoš sedlákem 1882, Pan Zikmund z Boršic 

1881, Závěť Štěpána z Pálče 1882 

IV. V záři kalicha II.: V podvečer pětilisté růže 1882, Masopust na Karlštejně 1874, Ušlapán 

1884 

V. Pobělohorské elegie I.: Tryzna bělohorská 1874, Paní Kateřina Radecká z Radče a na 

Přemyšlení 1884, Tomáš Dentulin 1884, Nevěsta za českou korunu 1879, Černí Španělé 1880, 

Gothardův dolík 1874, Děti Dalekarlie 1876, Dokonáno jest 1879 

VI. Pobělohorské elegie II.: Levohradecká povídka 1881, Z farních archivů 1883, 

Z morových let 1881, Kostelík svatého Blažeje 1875, Mezi proradci 1883, Ze zapomenutých 

pamětí 1880 

VII. Z různých dob I.: Černý rytíř 1871, Bludaři 1873, Zábořský vladyka 1883, Mrskači 

1882, Zlatá srdce 1883, Alchymista 1883, Kapitola ze slánských pamětí 1883, Plzeňští 

a Rokycanští 1883, Pan Odolan Pětipeský 1881 

VIII. Z různých dob II.: Pokoj lidem dobré vůle 1882, Z páně regentových záletů 1884, 

Povídky karlštejnského havrana 1882, Trnová koruna 1881 

IX. Z různých dob III.: Na slánských stínadlech 1877, Ondřej Saramita 1884, Bílé panny 

1883, Pro bílou labuť švamberskou 1884, Slepý mládenec 1881 

X. Z různých dob IV.: Sedlák Krákora 1876, Stezkami našich dějin 1883, Kašpar Zdeněk 

Kaplíř ze Sulevic 1884, Martin Puškar 1876 

XI. Z různých dob V.: Mara Bočarovna 1871, Anežka Přemyslovna 1877 

XII. Z různých dob VI.: Očista 1877, Z klidu a víru 1875–1879 , Sudičky v Poohří 1873, 

Divotvorné dudy 1874, Zač vystavěli na Libušíně kostelík 1874, Za dračí korunu 1874, 

Královka 1876, O původu jména Pětipeských 1874, Sedlák Mudra 1874, Něco o proroctvích 

lidu českého 1873 
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XIII. Z různých dob VII.: Pod skalami 1873, Povídka z Poohří 1883, Zakletec 1881, Příšery 

1873 

XIV. Z různých dob VIII.: Z letopisů sázavských 1875, Z úkladů Ancikristových 1881, 

Stadický král 1880, Z končin pětilisté růže 1881, Svůj k svému 1881, Dědeček Lipovec 1881 

Ze zelených lancochů poslední 1883 

XV. Z různých dob IX.: Bludné duše 1880, Z drobných črt 1874–1883 

XVI. Královna Dagmar 1883 

 

Obálka knihy Národní pohádky a pověsti. Ilustroval Viktor Oliva. 

 

 

BENEŠ TŘEBÍZSKÝ, Václav. Národní pohádky a pověsti. 7. vyd. V Praze: F. Topič, [1920]. 

159 s., [4] l. obr. příl. Z třebízské studánky; 1. 
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Ukázka spisovatelova rukopisu 
 

 

 

Lumír. 1. 7. 1884 (19). s. (289). ISSN 1212-0243.  
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Obraz Karlštejnský havran od Mikoláše Alše 
 

Obraz byl vytvořen Mikolášem Alšem pro přítele V. B. Třebízského 

roku 1882. K namalování jej inspiroval Třebízského text. 

 

 

 

ALEŠ, Mikoláš. Karlštejnský havran. In: Národní galerie Praha. [Online]. Cit. 2021. 

Dostupné z: <https://sbirky.ngprague.cz/dielo/CZE:NG.O_5056>. 
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Ukázky z díla 
 

V. B. Třebízský byl za svého života a ještě dlouho po své smrti 

mezi čtenáři velmi oblíben. Dnes už bohužel patří k polo-

zapomenutým českým spisovatelům konce devatenáctého století.  

Připomeňme si alespoň krátce jeho texty. 
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Pohádka Krejčí králem 
 

 

Před dávnými lety – nikdo z nás nebyl tehdy ještě na světě – žil 

v Podlesí krejčík Cihlička. Byl to prohnaný chlapík. Ani lišky, které 

chodí k Vocáskovům do kurníku na kuřata a na vejce, by se s ním 

nemohli měřit, přestože by ho zajisté i jen trochu vzrostlejší člověk 

přeskočil. Za našich dob jsme takovým lidem říkali ferina. 

Krejčí byl starý mládenec. Vařil si sám a jedl sám, o ženu nestál. 

„Co by mi snědla žena, sním raději sám a budu mít dvojnásobnou 

sílu!“ rozumoval náš milý Cihlička. Krejčovina ho už přestávala bavit. 

Tenkrát lidé nosili jen staré věci a nechávali si je pouze záplatovat, 

nové šít nikdo nechtěl. Krejčík vymýšlel různé způsoby, jak si lépe 

vydělat na chleba, ale nemohl na nic přijít, a tak mu nakonec byly 

jehla, nitě a náprstek těmi nejmilejšími přáteli. 

Abych nezapomněl: světnice, v níž spal, vařil a pracoval, měla tu 

nevýhodu, že si ji mouchy z celé vesnice zvolili za své místo ke 

sněmům, ve kterých to vždy tak bzučelo, až se ubohému krejčíku 

dělaly před očima mžitky a zaléhaly mu uši. Polámal už několik 

plácaček, ale marně, much neubývalo. 
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Jednoho dne právě došíval rukáv ke svatebnímu kabátu pro 

rychtářova Honzu. Kabát musel být rychle hotový a jiný krejčovský 

mistr by ho sotva stihl zhotovit, a tak chtěj nechtěj musel zajít Honzík 

k Cihličkovi, který byl vždy připraven vyhovět. – Už jsem říkal, 
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že mistr právě došíval rukáv ke kabátu, když tu mu kolem hlavy 

zabzučel nový roj much a jiný, ještě větší, usedl na modré sukno ležící 

na desce stolu. Cihlička se nerozmýšlel, jako by do něho šídlo vrazil, 

vyletěl z nízké židličky, mrštil rukávem po mouchách a celý stůl se 

začernal pobitými mrtvolkami. A stejně tolik jich uletělo se 

zlomenými křídly na dvorek s divokým bzučením. „Zatrolené 

mouchy, teď už mě nebudete víc obtěžovat,“ pomyslel si, „musím si 

vás spočítat.“ 

Dlouho počítal. „Dvě stě --- tři sta a jednou tolik bylo těch, co 

uletěly,“ řekl potichu. Náhle se mu zableskly oči a svraštělá tvář se 

stáhla k vítěznému smíchu. Daleko od sebe mrštil náprstkem, který se 

mu blyštěl na prostředním prstu pravé ruky, až rozbil tabulku v okně. 

„Jednou ranou tři sta zabil a jednou tolik poranil!“ zajásal krejčík 

Cihlička. Vzchopil se, a jako když mu hlavu zapálí, utíkal z vesnice 

do městečka. – Brzy se procházel po náměstí. Lidé, kteří ho potkávali, 

se zastavovali, dívali se za ním, že si mohli oči vykoukat. Však se také 

měli na co dívat. Na jeho čepici se blýskala zdaleka viditelná slova: 

„Jednou ranou tři sta zabil a jednou tolik poranil.“ 

Náš milý Cihlička už neměl chuť vrátit se zpátky ke své niti 

a náprstku. Ten by mu beztoho děti, které si hrávají pod okny, 

nevrátily. A chaloupka? – Ať si v ní zůstává, kdo chce, alespoň mu ji 

spraví, než se vrátí ze svých cest. „Budu si hledat štěstí,“ pomyslel si 

krejčík z Podlesí a pustil se do světa. Beztoho nebyl ani jako tovaryš 

dále než za humny. 

Právě když odcházel z města, zarachotil na náměstí buben 

a městský dráb – teď se mu říká policajt, potkáváte ho na jarmarcích – 

vyvolával chraptivým hlasem, že v té a v té zemi se uhnízdil velký 

drak, a král onoho království rozhlásil po sousedních krajích, že kdo 

jeho zemi zbaví toho netvora, bude do jeho smrti panovat na zámku 

s ním a potom bude kralovat sám. – A když zmlkl chraptivý, 

vysmolený drábův hlas, zase zarachotil buben a kluci z celého města 

se valili za ním na druhý roh náměstí. 
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„No co, půjdu tam,“ rozhodl se okamžitě Cihlička, „kdo ví, co se 

nestane! Nadarmo mi nedala bába kmotra do vínku čtveráctví. Vždyť 

i David přemohl obra, a kde nevystačí síla, musí pomáhat chytrá 

hlava.“ 

Krejčík už urazil hezký kus cesty. Slunce pálilo jako oheň. 

„Nemám naspěch. Až dojdu, tak dojdu. Sednu si.“ A brzy se Cihlička 

natáhl na hebounký trávník pod košatou lípou. Skoro ho v té vysoké 

trávě nebylo vidět. 

Odpočíval a přemýšlel, jak se dostane ke králi a jak to všechno 

provede. Ale dnes mu hlava nechtěla nijak sloužit. „Sedláky snadno 

napálíš a pověsíš jim na nos velbloudy, Cihličko – ale drak, to je něco 

jiného. Tomu mě tatík nenaučil. Drak je přece jenom drak!“ uvažoval 

krejčík z Podlesí. 

Když tak přemítal, zadrnčel v dáli kočár a rachot se kvapem blížil 

k Cihličkovi. Ten pozvedl hlavu a vytřel si oči, aby mohl lépe vidět. 

„Kýho ďasa, to je nějaký velký pán, možná to bude sám král,“ 

pomyslel si. 

Náhle povoz zastavil. „Co je to tamhle za člověka, jdi a podívej se, 

co se mu to blyští na čepici!“ pravil pán k lokajovi. – Lokaj ani 

k Cihličkovi nedošel, vmžiku se obrátil a celý ustrašený přiběhl 

nazpátek. 

„Milostivý králi, ten člověk jednou ranou tři sta zabil a jednou tolik 

poranil!“ oznamoval sluha pánovi a sotva popadal dech. 

„Nu, to je něco pro nás, takového muže právě hledám. Jdi 

a pozeptej se ho, zdali by mi nechtěl posloužit!“ 

Rozkaz nebyl milému lokajovi po chuti, ale král poroučel, a sluha 

musí poslouchat. 

Lokaj opatrně došlapoval na silnici, šel jen po špičkách, aby 

nevzbudil toho lidobijce. 

Cihlička měl nos, hlava ho neopustila ve správný čas. Tvářil se, 

jako by spal, a chrápal, co mu jen mohly plíce stačit. 

Několik kroků od lípy, pod kterou se Cihlička usadil, zůstal lokaj 

stát a co možná nejpřívětivějším hlasem, který se však třásl jako listí 
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osiky, zvolal: „Příteli!“ Cihlička se ani nepohnul. „Příteli!“ znovu 

zavolal sluha, ale stejně ustrašeně. Krejčík pozvedl hlavu, protřel si 

oči, přitiskl si lépe čepici na hlavu a nevrle křikl na lokaje: „Co chceš? 

Běda tobě, jestli si mě vzbudil nadarmo.“ 

„Jeho milost král té a té země vzkazuje, abys vstoupil k němu do 

služby. 

Jen stěží to sluha dopověděl, nemohl dál strachem a úzkostí. „Kde 

je tvůj král?“ zvolal zhurta Cihlička. 

Lokaj jen ukázal na kočár, který stál odtud v hezké dálce uprostřed 

silnice. 

Krejčík vstal, na sluhu ani nepohlédl, a šel vážným krokem ke 

králi. Král opakoval, co už sluha Cihličkovi oznámil. Krejčík se tvářil 

velice přísně, ale uvelebil se vedle krále v kočáře. 

Teprve teď mu král vypravoval o své zemi, ve které se zahnízdil 

drak, a tak trápil poddané, že ti už neměli nic, co by mu mohli dát 

a nyní má přijít řada na lidi. Všechen dobytek je už tentam – „a dal 

jsem po všech říších rozhlásit, že ten, kdo zbaví mou zemi toho 

netvora, bude mým spoluvladařem a po mé smrti nástupcem.“ 

„Slyšel jsem o tom, králi. Můj život je mi drahý, ale pro tvé dobro 

a blaho tvého lidu se odvážím,“ promluvil vážně Cihlička a přitom se 

potutelně usmál, aby to král neviděl. 

Přijeli do zámku. Vše tu vypadalo tak smutně jako o pohřbu. 

Dvořané chodili se svěšenými hlavami a lidé se modlili v chrámech za 

odvrácení zla. Pozítří se už mělo losovat, kdo půjde do dračí jámy. 

Mezitím se z cizí zámořské krajiny dostavil na královský hrad 

jakýsi obr, hodně sáhů vysoký, a měl tolik síly, že by mohl v lesích 

vyvracet duby, lámat skály a s vyrvanými balvany si pohrávat jako 

s míčem. 

Sotva spatřil krejčíka, kterého s sebou přivezl král na draka, usmál 

se a odplivl si: „Takový knoflík že by tři sta jednou ranou zabil 

a jednou tolik poranil? Uhlídáme! Ať nejsem jediný syn panovníka 

z velikého království obrů, jestliže nám ta jehlička dokáže, že potvoru 

usmrtí.“ 
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„Zkusme to tedy, pane obře, kdo má více síly a mrštnosti. Ať se 

jeho milost král přesvědčí a celý dvůr s ním,“ usmál se jízlivě krejčík. 

V královské zahradě stála veliká višeň, tak vysoká, že žádný žebřík 

nedosáhl k vrcholu. 

„Kdo z nás přeskočí korunu té višně, aby se nedotkl větví 

a neohnul je?“ navrhl Cihlička. Obr jen pohodil hlavou, rozběhl se 

a vmžiku byl nahoře ve vzduchu. Ale na koho čeká neštěstí, neujde 

mu, ať dělá, co dělá! Našemu velikánu se zapletly nohy mezi větve, 

takže klesl k zemi hlavou dolů a sehnul s sebou celou korunu. 

Cihlička se chytil větví rukama, a když se z nich obr vyprostil, 

vymrštila se zase višeň do výše a krejčík se během okamžiku válel na 

druhé straně. Vyskočil bez poranění, a z plného hrdla se vysmál 

obrovi. 

„Však se pravda teprve teď ukáže!“ rozhorlil se jediný syn 

panovníka v království obrů. „Kdo tuto kouli vyhodí nejvýše 

k oblakům?“ A jako oblázkový kámen letěla vzhůru ohromná železná 

koule, kterou by dva lidé neunesli. Teprve za hodnou chvíli dopadla 

k zemi a vyryla hezkou jámu do měkké půdy. 

Krejčík se sehnul, aby udělal totéž, ale jen taktak mohl kouli 

obejmout. „Krištofe, Krištofe!“ křičel znenadání Cihlička a obracel 

oči k oblakům. 

„Proč křičíš? Dělej, dělej, Ať vidím, co dokážeš,“ zlobil se 

nedočkavý obr. 

„Víš, mám tam nahoře nad mraky bratra kováře a chci se ho zeptat, 

jestli nepotřebuje železo. Vyhodil bych mu tam tu kouli, aby si ji ve 

výhni roztavil.“ 

„Nech to být, jen to nech být…“ řekl obr a červenal se studem, 

nechtěl přijít o kouli, se kterou si v dlouhých chvílích krátil čas 

a cvičil svou sílu. 

Celý dvůr obdivoval krejčíka, i král ho pochválil. Jen obr skřípal 

zuby, že ten knoflík je nad něj. 
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 „Tak teď půjdeme. Tam se rozhodne, komu patří čest a chvála,“ 

navrhl obr zelený vzteky. 
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Šli. – Doprovázel je celý královský dvůr. Přiblížili se k dračímu 

doupěti. Dvě šikmé jámy vedly do nitra. Jednou dírou vycházel drak 

pro potravu a druhou se vždy vracel. 

„Poslouchej,“ pravil obr krejčíkovi. „Usnadním ti práci. Ty vlezeš 

dolů a vyženeš mi ho, a já ho nahoře zabiju. A o odměnu se 

rozdělíme.“ 

„Dobrá,“ odvětil vážně Cihlička a kousal se do rtů, aby nevypukl 

v hlasitý smích. 

A brzy zmizel v té díře, kterou se drak vždycky nasycený vracel. 

Bylo k jedenácté hodině a v tu dobu vycházívala potvora ven, kde 

už u kůlů stály přivázané ovce, kozy, krávy – každý den něco jiného. 

Běda, kdyby nic nepřichystali! Netvor by vpadl do vesnic a dávil by 

lidi bez rozdílu. 

V jámě se ozval strašný ryk, až se půda otřásala a všem zalehly uši, 

a trvalo hezkou chvíli, než zase slyšeli. Cihlička se v díře zapotil, jako 

kdyby vlezl do rybníka. 

Sotvaže se nahoře objevila dračí hlava a oči žhavé jako železo 

zasvítily a jazyk v tlamě se začervenal, jako by byl smočen v krvi, obr, 

který stál u vchodu na stráži, se rozehnal těžkou palicí a mžikem se 

půda začervenala dračí krví smíchanou s jedem. „Zadrž!“ ozval se 

zespodu pronikavý Cihličkův hlas. Měl už takový zvyk křičet, co mu 

hrdlo stačilo, myslel si vždy, že když ho není vidět, tak ať je ho aspoň 

slyšet. „Vždyť jsem ho už držel za nohu a chtěl ho přivést králi 

živého.“ 

„No, už je pozdě. Měls to říct dřív!“ zabručel obr. 

„Dělit se ale nebudeme,“ řekl Cihlička, když vylezl ven. „Každý 

rozumný musí uznat, že celá odměna patří mně. Určitě to uzná i jeho 

milost král.“ 

Rozmrzelý obr odešel do dalekých zámořských krajin. Nevím, 

jestli nakonec prohlédl Cihličkovu lest, ale vím, že zdědil po otci obří 

království a zapřisáhl se, že se krejčíkovi pomstí. Jestli však své 

přísaze dostál, to mi nikdo nevypravoval, a proto vám to také 

nepovím. 
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A krejčíka chválil všechen lid a král ho posadil po své pravici, 

a když umřel, odkázal mu celé království. A za co musím Cihličku 

pochválit také já, je to, že ve svém štěstí nezapomněl na svou rodnou 

vesnici. Když přijel do vsi, zvonili všechny zvony, uvítali ho pan farář 

s učitelem, rychtářem a konšely a musel jim vypravovat, jak se stal 

králem. Jeho chaloupka dosud stála, už opravená tak, že on by to 

nikdy nedokázal. Daroval ji těm, kteří se v ní usadili. 

Ale rychtářův Honza se dosud neoženil, neměl nový kabát 

a nechtěl jít s nevěstou k oltáři ve starém. Král Cihlička mu koupil 

nový, krásný, se stříbrnými knoflíky velikými jako pěst, a počkal si na 

svatbu, a sám mu ji vystrojil. Hojně obdaroval nevěstu a ženicha a své 

známe z let nouze a chudoby. – Dosud tam vypravují o králi-

krejčíkovi. Také já to tam slyšel, a jak jsem to slyšel, pověděl jsem 

zase vám. 

Dobře si to pamatujte! 
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Pohádka Jak švec ošidil čerta 

 

 

Jakýsi švec utekl z domu. Byl nespokojený se svým osudem, který 

mu nedopřál ani toho suchého božího dárku. A navíc měl hádavou 

ženu. 

„Snad se mi povede lépe,“ pomyslel si, „ v cizině mi nikdo nebude 

vyčítat, že jsem lenoch, a co si vydělám, také si v klidu sním. 

Šel jen chvilku. 

„Kampak, příteli?“ volal za ním kdosi. 

Švec se obrátil a viděl za sebou spěchat nějakého cizince. 

„Jdu do světa,“ povídal švec. „Utekl jsem od ženy, nemohl jsem 

s ní vydržet.“ 

„Přesně to se mi také přihodilo,“ vypravoval neznámý. „Také jsem 

utekl od své báby. Jsem čert, ale neboj se mě, nic ti neudělám. 

Půjdeme spolu a povede se nám dobře. Měl jsem s tou babou kříž. 

Vždy mi na polštář položila růženec a já si musel lehnout do nohou. 

A stará ráno přestlala postel, dala polštář a peřinu naopak a já si zase 

musel lehnout naopak. Druhý den znovu. Řekl jsem jí, aby růženec 

vyhodila, ale div mi oči nevyškrábala, ze světnice mě vyhnala, 

a abych se tam prý více neukazoval. Co jsem měl dělat, než se zase 

vydat mezi lidi a pokoušet je.“ 
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Švec se čerta nebál. Spřátelil se s ním a brzy byli nerozluční, jako 

by spolu vyrůstali od narození a pásali společně husy. 
 

 
 

„Abychom netrpěli nouzí, pomůžu nám,“ řekl čert, „nemusíš se 

starat o chleba, pokud mě budeš poslouchat. – Tam a tam do té země 

půjdeme, já se usadím v královské dceři, a ty mě půjdeš vyhánět. Král 

ti dobře zaplatí.“ 

Šli do té a té země a sotva že přišli do sídelního města, šlo od úst 

k ústům, že se roznemohla králova dcera, že třeští, jako se pomátla na 

rozumu, a že ji musejí hlídat, aby si neublížila. 

Na všechny rohy dal král vyvěsit vyhlášku, že kdo pomůže jeho 

dceři, stane se jeho zetěm a spoluvladařem a králem po smrti. 
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Na zámek se hlásili nejlepší doktoři, ale co zmůže lidská síla tam, 

kde se vzpírá peklo. Nic nesvedli a s hanbou odešli. Král si už chtěl 

zoufat, stav jeho dcery se nelepšil, naopak se horšil den za dnem. 

I přihlásil se do zámku švec. Byl přestrojen za učence. Královské 

dceři nedal žádné léky, jen nad ní dělal kříže a hovořil 

nesrozumitelným jazykem. Trvalo to dobrou čtvrthodinu, než podivný 

doktor umlkl. Ale sotva se odmlčel, králova dcera se utišila, dokonce 

byla zdravější než kdykoliv jindy. 

„Jsem už starý chlap, ať si tvá dcera najde sobě rovného muže. 

Spokojím se s penězi, abych mohl své staré dny trávit bezstarostně,“ 

řekl švec králi. Vladař mu dal tři sta zlatých a ještě mu nabízel celý 

svůj dvůr. Ale švec poděkoval a ještě ten den zámek opustil a vyrazil 

z města. 

Za městem ho na silnici očekával jeho soudruh a oba se poctivě 

rozdělili o výdělek. 

A když jim peníze došly a vydali poslední tolar, pravil čert 

k ševcovi: „Nyní do té a té země půjdeme a já se zase usadím v dceři 

krále. A ty mě přijdeš vyhánět a král ti dobře zaplatí. Sám si ale musíš 

určit plat, a to dvojnásobný, větší než poprvé.“ 

A šli do té a do té země, a sotvaže přišli do sídelního města, 

rozletěla se smutná zpráva, že královská dcera nebezpečně 

onemocněla, že třeští, že ji musí hlídat, aby si neublížila. Vyhlášky na 

rozích oznamovaly, že kdo pomůže královské dceři, stane se královým 

zetěm a spoluvládcem a po panovníkově smrti králem. 

Všichni nejschopnější lékaři se sjeli z celé země na zámek, přijeli 

i z ciziny, aby vyzkoušeli své umění. Ale nic nedokázali ani domácí 

ani cizinci. 

Odjížděli s nepořízenou do svých domovů. 

Co nedokázali učení muži, kteří nabyli své vědomosti ne za rok, 

ale za patnáct let, to dokázal švec. Zase dělal kříže na posedlou a zase 

nad ní pronášel podivná slova nesrozumitelným jazykem. Když utichl, 

utichla i královská dcera a opět byla zdravá jako nikdy předtím. 
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„Ženu mám, pane králi, a nechci udělat vaši dceru nešťastnou, ať 

se poohlédne po sobě rovném. Prosím jen o šest set tolarů, to je 

nejmenší mzda za nesnadnou práci,“ pravil švec, když mu nabízeli 

odměnu. 

Ještě více dal mu král, a téhož dne opustil švec zámek i město. 

A za městem čekal už na silnici jeho spoludruh. 

„Víš co, ševče, to toulání mě již omrzelo a tebe bezpochyby také. 

Dost jsi vydělal, všechny ty peníze si nech a vrať se domů. S nimi tě 

u sebe tvá bába strpí. A já půjdu do té a do té země, zase se usadím 

v dceři krále, ale vícekrát z ní nevyjdu. Až tu udolám, do jiné se opět 

zahnízdím a tak nachytám hodně duší svým bratrům. Povím ti pravdu, 

vyhnali mě z pekla, a já se s nimi musím smířit. Ale to si pamatuj: 

kdyby tě nevím, jak nutili, abys zase uzdravoval posedlé, neodvažuj 

se, roztrhal bych tě na kusy.“ 

To pověděl a zůstal po něm jen smrdutý zápach. 

Švec se vrátil s penězi a ševcová ho přivítala s vlídnou tváří, když 

uviděla obsah váčku, který muž přinesl z cest. Jak k tolika penězům 

přišel, jí však neřekl, vymluvil se, že našel poklad, a stará se po tom 

dále nevyptávala. 

- - - 
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Jednou se před ševcovskou chaloupkou zastavil kočár se 

zpocenými a zaprášenými koňmi. Seskočili dva páni a vrazili do 

světničky. 

„Té a té země král tobě vzkazuje, abys bez prodlení vsedl s námi 

do vozu a jel k němu na zámek.“ 

„A proč poroučí tvůj král?“ hrdě se otázal švec. 

„Jeho dcera se těžce roznemohla, a ty prý jsi už dvě královské 

dcery uzdravil v cizích zemích. Proto pro tebe posílá,“ odpověděl 

králův posel. 

„Já, že dvě dcery králů uzdravil?“ divil se švec. „Já se držím svého 

řemesla, kterému mě naučil tatík, a do lékařského umění se nepletu. 

Není dobře míchat se mezi učené pány,“ omlouval se. 

„Král tě nechal sledovat, kam půjdeš z jeho města, kdes byl 

posledně, a až ke zdejší vesnici za tebou přišli jeho zvědové. Zapíráš 

marně. Buď půjdeš s námi, nebo tě tvůj král nechá oběsit na žádost 

našeho. To je mé poslední slovo. Dělej, jak myslíš,“ vysvětloval posel. 

„Mám viset anebo mě roztrhá čert,“ pomyslel si a jel 

s královskými posly. 

Jeho bába zrovna chodila někde po klepech, a švec byl rád, 

alespoň se nedověděla, že se její muž spřátelil s čertem a jak přišel 

k penězům. Byl by jí to musel povědět, nedala by mu pokoj, a takhle 

se nedozví nic. 

Velice zle to vypadalo s královskou dcerou, mnohem hůře než 

s předešlými. Švec se toho zhrozil a ani se nedotkl jídla, které mu 

předložili. Když ho vedli do pokoje, kde ubohá řádila, poroučel duši 

Bohu a znamenal se křížem. 

„Musím tam sám. Nikdo nesmí být svědkem mého umění,“ 

poroučel třesoucím se hlasem. 

Vpustili ho do komnaty samotného. Královská dcera byla 

v nejprudším zuření. 

„Tak přece jdeš?“ zasípěl z ubohé čertův hlas. 

„I mlč!“ – zavolal náhle švec. – „Ani nešpitej.“ 

„Co se přihodilo?“ zašeptal čert. 
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„Naše báby nás hledají, aby nám navlékly chomouty a orali námi,“ 

potichu odpovídal švec. 

Ale nedopověděl, rozlétlo se okno, kusy skla doletěly až ke 

dveřím, a švec zase ucítil ten čpavý zápach. 

Čert odletěl do horoucích pekel, bába ho vyděsila a znechutila mu 

přebývání mezi lidmi. Víckrát se na svět nevrátil a královské dcery 

měly od těch dob pokoj. 

V téže chvíli se posedlá uzdravila, a otec vzal ševce na zámek, 

i pro starou poslal a zaopatřil jim dobré živobytí až do smrti. 

A když chtěl švec někdy svou ženu pozlobit – všechno jí pověděl, 

celé své příhody – nejvíc ji pohněval tím, že s ženami nemůže vydržet 

ani čert. 
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Pohádka o vlčkovi a lištičce 
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BENEŠ TŘEBÍZSKÝ, Václav. O třech synech králových: O vlčkovi a lištičce. Pacov: Plaček, 

[1916]. s. 24 - 28.  
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Úryvek z povídky Praporečník Prokop Louda 

 

 
 

„Necouvneme ani o krok! – Staří Čechové nikdy neustupovali! – 

V těchto místech padl náš nejbohatýrštější král Otakar!“ 

Tato slova zahřměla asi tři hodiny před ukončením bitvy ze čtvrté 

granátnické setniny v rakouském středu poblíž samotného arcivévody 

Karla. 

Generalisimovo čelo se poněkud zachmuřilo. Tohle bylo proti 

všemu řádu. 

„Kdo se to opovážil?“ zeptal se arcivévoda svého adjuntanta. 

„Praporečník – legionář!“ 

Nyní se generalissimus pousmál, projel šikem, zastavil před čtvrtou 

setninou a prohodil: „Bravo, braši, staří Čechové opravdu nikdy 

necouvali! Jen vytrvejte i vy!“ 

Arcivévoda Karel měl legionáře z duše rád. 

„Vivat – vivat – vivat!“ 
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Generalisimus se nyní s družinou jen kolem zakmitl, a francouzská 

děla započala opět svou práci… Napoleon poručil hnát na rakouský 

střed nejprudším útokem. Arcivévodské šiky stály však jako skály, 

neustoupily ani o krok, granátníci odráželi francouzské přívaly už jen 

bodákem; ale pozvolna řídli… 

„Ani o krok nesmíme! – Naši otcové nikdy neustupovali!“ 

Praporečník Prokop Louda, člen Pražské akademické legie, zdvíhá 

prapor do výšky už jen jednou rukou, druhou má odťatou u ramene, 

jeho tvář je zčernalá kouřem, bílý kabátec je celý potřísněný krví… 

Francouzi dorážejí urputněji a urputněji. 

„Bodákem vpřed!“ 

Bezruký praporečník velí v tomto šiku už jen sám. 

Granátníci se vrhají na útočníky poslední silou, klesají jeden vedle 

druhého, už se nad jejich hlavami ztratil i černý orel ve žlutém poli, 

jen tu a tam se ještě zakmitne bílý kabátec; ale Francouzi jsou 

naprosto odraženi. 

Za nějakou chvíli však zarachotily bubny a zavřeštěly trubky na 

celé rakouské čáře k dobrovolnému ústupu. Arcivévoda Karel se 

nemohl dočkat posily, o opakovaný francouzský útok by se mohl stát 

osudným celé armádě. 

„Těch hochů, kteří tady zůstali, je mi ze srdce líto. Bojovali jako 

lvi!“ 

„Konali jen svou povinnost, císařská výsosti!“ odpověděl suše 

a skoro pohrdavě vysoký vyzáblý generál, který jel po boku 

arcivévody a mrštil hněvivě okem po návrších, odkud za ustupující 

armádou doletovaly poslední francouzské pozdravy. 

– – –  

Zanedlouho poté se u Loudů otevřely ve světnici dveře a dovnitř 

vešel úřední posel a vytáhl z náprsní kapsy nějakou listinu s režným 

papírem. 

„Co nám to příteli, nesete! – Bude to asi německé! – Přečtěte nám 

to!“ 

Starý Louda podával poslovi předem připravené tři groše. 
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„Není to nic potěšitelného!“ řekl posel prohlížející listinu a bručel 

jednotlivá slova mezi zuby. 

„Na vědomost se vám dává, že váš syn, Prokop Louda, člen Pražské 

akademické legie a praporečník čtvrté granátnické setniny, padl dne 

5. června v bitvě u Orguni.“ 

Starý Louda si vyrval z hlavy chumáč bílých vlasů, a jeho ženu tato 

novina uvrhla na smrtelné lože. 
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Úryvek z povídky Milíčova kletba 

 

Na prahu dvorany stojí muž nevysoké postavy v dlouhém, tmavém, 

až na paty sahajícím rouše, tváře jeho bledy, rty skorem 

nerozeznatelny, ale ten svit očí jeho!  

 

 
 

„Ještě je čas — poznejte se — obraťte se — a potom: pokoj vám!“ 

 Těmihle slovy, jež se prodraly skorem bezbarevnými rty 

nenadálého hosta, všichni jako by byli zdřevěněli. Královna se chvěje 

osykovým lupením.  

„Kde tě, dcero milá, nalézám?“  
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Muž ve tmavém, až na paty sahajícím rouše pokročil do prostřed 

prostranné jizbice.  

Z rozjařenců neodvažuje se nikdo ani dýchati. Zraky všech 

utkvívají na neohroženci, jenž se mezi ně osměluje pouhým slovem, 

kdežto by se do těchhle místností jiný kazatel neodvážil ani v brnění, 

ani s přílbicí na hlavě, ani se sáhodlouhým mečem v pravici. Hlas jeho 

dosud jim v uších zní. Jest to tentýž, kterému ve pražských chrámech 

ještě nikdo nedovedl odolati; a dovolil-li si kdo otříti se přece 

o proslulého kazatele, činíval tak vždycky jen za jeho zády. 

 „Pověz mi, dcero milá, kde se tu béřeš? — Neostýchej se!“  

Muž — mistr Milič — ocitl se již před samou vyvýšeninou, na níž 

královna bledá na smrt, třesoucí se po všem těle jako by zimnicí. 

A zdálo se, že i vrávorá. Purpurový plášt se jí ramenoma svezl, zlatá 

korunka sjela se skrání a květinky se všechny rozsypaly podlahou.  

„Poznáváš-li mne?“  

Mistr Milič zvýšil hlas a i postava jeho jako by narostla.  

„Mistře můj!“  

Tato dvě slova rozlehla se dvoranou tak úpěnlivě, že nelze ani 

vypověděli. A než se hosté nadáli, již se ocitla Keruše u nohou 

Miličových, líbajíc je a prach s obuvi jeho rtoma svýma stírajíc.  

„Můžeš a chceš pobloudilce odpustiti? — Mistře můj! — Zhřešila 

jsem, zapomněla jsem se — smiluj se nade mnou!“ 

 „Vstaň, dcero milá, odvrž všecku tuhle marnost s těla svého a máš-

li tolik síly, pojď a následuj mne!“  

„Oho, smělý mistře! — Zde pánem ještě já a do těchhle věcí i mně 

jest promluviti. Keruše zůstane zde, pokud se jí zalíbí ... A tebe, 

neodejdeš-li dobrovolně, vymrskati odtud dám a psy vyštvati!“  

„Chraň mne, mistře ... Bez tebe bych se odtud nikdy nedostala ... 

Byla bych ztracena na věky!“  

„Vstaň, dcero milá, vzchop se a následuj mne!“  

„Zde zůstaneš! — Já si tě koupil, já mám na tebe právo jediný 

a nikdo jiný! — He! — Pacholci!“  

Pan Hync až osípěl, jak se rozkřikl po čeledi.  
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„Vezmi si zpět pekelskou mzdu, zde máš všecken svůj šperk ...“ 

Děvice klečíc dosud na kolenou, shazuje s rukou i ramenou zlatá 

obručí s náramky k nohám mladého pána.  

„Ani se nehneš odtud!“  

Mladý pán zastoupil své „nevěstě“ cestu ke dveřím. Mezi soudruhy 

jeho vzniká podivný ruch; tak se zdá, jako by se na mistra umlouvali. 

A ženštinám jeví se již kolem rtů potupný smích.  

„Ve jménu Božím! — Vstaň, dcero, a pojď!“  

„Pokus se, holohlavče, můžeš-li!“  

„Ještě jednou: ve jménu Božím!“  

„Třeba ve jménu ďábla!“  

Dvorem slyšeti nezvyklý ryk, jako by se sem hrnulo plno lidu. Pan 

Hynec vyhlédá oknem. Opravdu: nádvořím hemží se plno sedláků. 

V rukou jejich podávky, hole, cepy ...  

„Tím tys vinen ... Tys je sem poštval! ...“  

Mladý pán přiskočil k mistru, udeřil ho ve tvář a uchopil ho za 

bradu.  

Sedláci již v síni. Když šel Milič nedalekou vesničkou, poznali ho, 

tušili, kam má zaměřeno, a všichni jako by si řekli: „Půjdeme za ním, 

aby se mu nic zlého nepřihodilo!“  

„Za to tě bude, chlapče, souditi Bůh; já nikoliv. Chtěl jsi 

k posměchu učiniti mne a budeš k posměchu hroznému jednou sám. 

Dej si pozor, jak za tahle léta svá i za dnešek budeš pykati. A vezmou, 

což jejich jest — i tvoji společníci. Povstanou v Čechách časy, že 

vám, vy cizinci, přecházeti bude sluch i zrak, kdy budete volati: „Hory 

padněte na nás a pahrbky přikryjte nás!“ — Hory se nehnou, pahrbky 

vás neochrání, a bude vás tenhle lid — tenhle veský, ryzí, nezkažený 

lid trestati, že byste se raději viděli kolik sáhů pod zemí. A jestli se 

podaří komu z vás ujíti, s hanbou odtáhnete ... Náš lid vám zaplatí, jen 

až se mu otevrou oči, až vás důkladně pozná, až vám z pokryteckých 

tváří strhne škrabošku ... A což vy, které natíráte líčidlem očí svých, 

ozdobujete se ženskou okrasou, sedíte na loži, před kterými stůl 

ozdobný, kadidlo výborné i mast vzácná položena na něm, kterým 
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muži z pouště kladou na ruce náramky a na hlavy věnce krásné? — 

Neobrátíte-li se, budete souzeny soudem cizoložnic, soudem 

prolévajících krev a kamením lidu budete ukamenovány ...“ 

Ve dvoraně mrtvé ticho. Jen Miličův hlas hřmí, jako by již nyní 

volal na všechny Boží soud. Helmbrechticím na rtech posměch mizí, 

hlavy jejich klopí se k zemi, mladí pánové rozpačiti, Keruše u nohou 

mistrových lpí zrakem na zachraniteli svém a ssaje slova z jeho úst do 

svého nitra jako včelka z květin med, potom vstává, ustrašeně se 

kolem rozhlíží, už jí nepřekáží nikdo ... Pan Hync se klepe, jako by se 

o něho pokoušela horečka ...  

Mistr Milič odchází a za ním krokem kolísavým plíží se — Keruše 

v jasně modrém šatě, ale s hlavou ostříhanou a v rukou se svými 

vlasy, jež od několika dnů měla uměle na skráních přidělány. 

 Lidu se však odtud nechce. Tak se zdá, jako by zamýšleli těmhle 

pánům dáti na pamětnou ... Mistr postřehl záměru jejich přebystrým 

okem.  

„Odejděte, drazí moji, v pokoji! — Tyhle všecky bude souditi Bůh, 

ale trochu přísněji, než byste toho dovedli vy ...“  

Venkované poslechli na slovo.  

Ve dvoře pořád ještě ticho. Mladí pánové se rozjeli za malou 

chvilinku a společnice jejich každá jinou branou ke Praze zaměřila. 

A kde mohli, všude se cestám vyhýbali, aby se s lidmi nemusili setkati 

...  

Pana Hynce rozbolela hned potom hlava, že musili dva jezdci 

nejprudším tryskem do Prahy pro lékaře, vyhlášené mistry artis 

medicinae, poněvadž prý se mladý pán míjel s rozumem.  

Ještě téhož večera odebral se hofrychtéř královských měst 

v Čechách k inkvisitoru Johlinovi s mnohými žalobami na smělého 

mistra, který nečinil tak zcela žádného rozdílu mezi osobami, a kdysi 

řekl i samému Karlu, císaři, prstem na něho ukázav, tuť že jest veliký 

Ancikrist. 
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Úryvek z povídky Ancikrist 
 

Vešli do města o půlnoci, když jim zrádce otevřel Pražskou bránu 

dokořán. 

A přicházeli tak, že ani ancikrist nemohl přijít strašlivěji. 
 

 
 

Zanechali silnou stráž v bráně, táhli kolem svatogothardského 

chrámu výše do města, a když se na náměstí zastavili, ozvaly se 

ohlušujícím rykem táborů pronikavé zvuky zvonů na ostatních třech 
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branách. To Žatečtí s Lounskými se hnali útokem a v branách zvonili 

na poplach. 

A mezi venkovany nocujícími pod stany na náměstí bylo slyšet 

úpěnlivé volání: „Ancikrist!“ 

Ještě duněly sirotčí rohy a již se ozývali ze všech stran táboři 

a Lounští se Žateckými, kteří na několika místech zlezli hradby 

a vtrhli do města najednou. 

Zvony v branách neustávaly, svatogothardské se rozhoupaly, že se 

až stavěly na hlavy, a slánským měšťanům lpělo na zbělených 

a křečovitě se chvějících rtech hrozné slovo: „Poslední soud!“ 

A byl to soud, byť i ne poslední. Sirotci přiváděli svou při se 

zdejším městem ke konci. 

Posádka páně Hynkova se chápala zbraní jako ve zmámení. 

Rozběhli se ulicemi po četách, ale oslepil je svit smolnic a těžké 

táborské cepy způsobily, že obránci padali k zemi jako přezrálé ovoce, 

když zaduje sebemenší větřík. 

Všude znělo dunění rohů, klinkání zvonců a pořád hrozivější 

a hrozivější ryk. Sirotci zapálili město Slaný ze všech stran. 

Mlhy se ponenáhlu zdvíhaly, řídly, rozplývaly se a k obloze 

vystupovaly sloupy rudošedého dýmu. 

Pro pány radní snesli zvláštní hranici a do plamenů házeli konšela 

za konšelem. Městskému faráři vystavěli hranici zvlášť před vraty 

hřbitova. Sršovu mrtvolu, kterému vypíchli i druhé oko, a těla 

ostatních panošů pochovali také v plamenech! 

Lidu zhynulo bez počtu ohněm i cepem, skoro celé město lehlo 

popelem. Když ráno nad horou vyšlo slunce, nebylo ho pro černý dým 

ani vidět. 

Hejtman spojených vítězných vojsk, Jan Hvězda z Vícemilic, 

odvrátil dnes od hořícího města obličej. Byl sice zvyklý takovým 

výjevům – ruiny obyčejně zůstávaly po jeho vojsku, ale dnes byl 

mrzutý a nevrlý. Navykl si přemáhat soupeře poctivě – a zde se mu to 

podařilo úskokem. 
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Příspěvky žáků 
 

Žáci naší školy také tvořili ilustrace nebo krátké texty. 

 
 

Mrtvá liška – Emma Suchanová, 8. B 
 

Ilustrace k pohádce O vlčkovi a lištičce. 
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Čert utíká před bábou – Adam Staněk, 8. B 
 

Ilustrace k pohádce Jak švec ošidil čerta. 
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Karlštejnský havran – Daniel Dvořáček, 8. B 
 

Ilustrace inspirovaná obrazem Mikoláše Alše. 
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Jak vlkovi zamrzl ocas v ledu – Karolina Míčová, 6. B 
 

Ilustrace k pohádce O vlčkovi a lištičce. 
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Havraní les – Saša Vondráková, 8. A 
 

Ilustrovaná povídka. 
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Můj princ potkan Nugíto – Veronika Souralová, 7. A 
 

Bylo chladné ranní odpoledne. Princ Nugíto si vyšel na procházku, 

jak to dělával každý den. Najednou spatřil v jedné díře dalšího 

potkana. To ještě nevěděl, že ten potkan je potkanice princezna Amy 

Nugetka. Začali si spolu povídat. Zjistili, že mají spolu mnoho 

společného. Dobré jídlo, spánek,  blbnutí s ocáskem, hraní.  

A tak začala velká láska.  

Do té doby  než na jejich tajné místo začal chodit kocour Kňoura, 

který je chtěl sežrat. Potkánci se domluvili, že kocour potřebuje taky 

lásku, aby ho potkani nezajímali.  

Tak nalákali na jejich tajné místo kočičku Kate. Kňour se do Kate 

zamiloval a potkánci ho přestali zajímat.  

Všichni byly šťastní dokonce života a měli spoustu koťátek 

a potkaňátek.           
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Drak – Lawrence O´Reilly, 6. B 
 

Ilustrace k pohádce Krejčí králem. 
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Mapa plánu – Albert Zika, 8. B 
 

Ilustrace k pohádce Jak švec ošidil čerta. 
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