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O hodném hadovi Tomášovi, který zachránil les 

AUTOR: Tom Pečinka 

ILUSTROVAL: Tom Pečinka 

Žil, byl jednou jeden had, který se jmenoval Tom a byl moc hodný. Tak ho 

jednou maminka poslala se porozhlédnout po lese a had Tom se hned nachystal 

a šel. Po chvilce uviděl jiného hada, jak ničil kytky. Tom se ho nelekl a plazil se 

blíž k tomu hadovi a povídá tomu hadovi. Nenič ty kytky, hade! A ten had se 

zamračil a povídá. A proč, když mě to baví? A tak ničil kytky dál. Tak Tom běžel 

domů a říká. Táto, tam je cizí had. Co mám udělat, tati? A táta Tomovi povídá. 

Musíš ho odehnat. Tak dobře tati, řekl Tom a šel. Tak šel a šel a potom viděl 

toho cizího hada, který ničil ty kytky a Tom povídá. Ty hade, běž pryč! A had, 

který byl cizí, povídá. Ne, já nepůjdu. Ale půjdeš, jinak zavolám své kamarády. 

Ne, řekl cizí had a Tom přivolal své kamarády a cizí had se lekl a odplazil se pryč. 

A to je konec příběhu. 

 



Páv obecný 

AUTOR: Dan Kolár 

Ilustrátor: Dan Kolár 

Páv obecný žije v blízkosti lidí. Když otevře svůj ocas, tak je hezký. Používá to 

k obraně nepřátel. Jednoho dne ho chtěl ulovit tygr. Ale on se ubránil ocasem. 

 

 

 

 

 

 

 



O vlkovi 

AUTOR: Filda Skřeček 

ILUSTROVAL: Filda Skřeček 

Jeden vlk na severním pólu se teprve narodil. Byl moc malý a neuměl ani 

chodit. Byl holý a studený. A musel být pořád v jeskyni. Učil se chodit. A měl 

moc malé zoubky. Neuměl kousat do masa, které mu přinesla máma. Za pár dní 

trochu vyrostl, uměl chodit a měl větší zoubky. Měl už srst. Byl moc chytrý a 

uměl se o sebe postarat. Ale chtěl se podívat do světa. Šel se někam podívat do 

lesa, jak chtěl jít zpátky, tak se ztratil a nevěděl cestu domů. Jeho máma se o 

něho bála. Byla už noc. Lehl mezi dva stromy. Chvilku spal a najednou něco 

udělalo zvuk. Vlk se probudil a jak se díval do většího lesa, vylezl Yetti. A vlk 

říká. Kdo jsi Yetti? Budeš můj kamarád? Šli spolu cestou. A vlk se ptá Yettiho. 

Viděl jsi někdy jeskyni? Víš, kde je? Yetti říká. Ano kamaráde, vím, kde je. Chceš 

tam jít? Ano. Tam bydlím, říká vlk. Potom šli a šli a našli svoji rodinu. Vlk mu 

děkoval a byli moc rádi, že našli jeskyni. Vlk mu poděkoval. A byli největší 

kamarádi na světě. 

 



Malý zubřík zachraňuje rodiče 

AUTOR: Maty Šejba 

ILUSTROVAL: Maty Šejba 

Malý zubřík a jeho rodiče šli lesem. Najednou vyskočili z křoví vlci. Obklíčili 

rodiče zubříka, kterému se podařilo před vlky utéct. Malý zubřík chtěl zachránit 

svoje rodiče, ale věděl, že proti přesile nemá šanci. Šel za strýcem medvědem 

Brumbálem a řekl mu, co se stalo. Strýc Brumbál vůbec neváhal a šli. Až byli na 

místě, si stoupl na zadní a svým medvědím hlasem vlky odehnal. Rodiče byli na 

zubříka hrdí, že je zachránil s pomocí medvěda. 

 



Velbloud Adam 

AUTOR: Míša Křístková 

ILUSTROVAL: Míša Křístková 

Bylo, nebylo, v dalekých pouštích žila jedna rodina velbloudových a v té žila 

máma Arana a táta Miky a jejich malé děti. Malá sestřička se jmenuje Sára a ten 

její neřád, Adam, kterému byly 3 roky a byl nejzlobivější a prováděl všechno 

možné. Třeba zacpal ještěrce díru nebo ji rozkopal domeček. Druhý den se tak 

vesele procházel a viděl cestou něco zkrouceného a hejbalo se to a omylem to 

zašlápl a nebo zničil kaktus. A pak šel malý Adámek spát a zdál se mu hrozný 

sen. Sen byl o jeho rodině, o tom, že je všechny kousl jedovatý had a pak si 

uvědomil, že to jsou ty sny kvůli tomu, že dělá průšvihy. Tak si to musí opravit. 

Tak Adam vyhrabal ještěrce nový domov, opravil kaktus a oživil žížalu.  

 



Pejsek na horách 

AUTOR: Tobi Kuchta 

ILUSTROVAL: Tobi Kuchta 

Jednoho krásného dne jel pejsek Beneček autem na hory. Na horách byl pejsek 

Beneček jako doma, protože bydlel na horách celých 8 psích let, takže 56 let. A 

jak přijeli na hory, tak si všichni vzali lyže včetně Benečka. Beneček uměl 

mnohem líp lyžovat než máma, táta a ostatní. Všechny předjel. 

 

 



Kapr Adam 

AUTOR: Ondra Kolařík 

ILUSTROVAL: Ondra Kolařík 

Žil jednou jeden kapr jménem Adam, ten žil v oceánu. A už potkal hodně ryb. 

Byl tam nový a chtěl se seznamovat. Jednou se s někým seznámil, jmenoval se 

Honza. Stali se z nich nejlepší kamarádi. Tak spolu pluli. Jednou potkali žraloka. 

Hodně se ho báli, tak radši odpluli rychle pryč. On se díval do zrcadla, tak je 

viděl a šel je hledat. Hned zítra byly závody a Adam a Honza se zúčastnili. Žralok 

přišel také závodit. Adam dojel první a Honza druhý. Žralok třetí. Ale Honza a 

Adam nevěděli, že je to přátelský žralok. Ale jednou si je našel a řekl jim to a 

stali se z nich kamarádi a žili spolu na furt. 

 

 

 

 

 



Jak tygřice Kája zachránila svět 

AUTOR: Naty Unzeitigová 

ILUSTROVAL: Naty Unzeitigová 

Byla jednou jedna malá tygřice Karla. Ale jak měla Karla páté narozeniny, začali 

ji říkat Kája. Byl večer a Kája šla spát. V noci se ji ve snu zjevila máma, jak umírá 

a Karle to nedalo spát. Ráno se Kája probudila a vážně máma zemřela. A v tu 

chvíli Kája zjistila, že předpovídá budoucnost ve snech. Kája byla rozhozená a 

přitom smutná, že ji umřela matka. Po večeři šla Kája spát, ale jak pohlédla na 

nebe, viděla svou maminku a tak se ji zjevovala každou noc. A Kája nebyla 

smutná. Byla ráda, že ji maminka nikdy neopustila.  

 



Za 12 dní přijel do ZOO mladý lovec, aby se podíval na tygry. U opic se lovec 

potkal s majitelem ZOO a zeptal se, jestli si nemůže koupit 2 tygry. Majitel 

souhlasil. Nechal je odvést do Afriky. Tam je lovec vypustil na louku, kde byla 

malá ohrada a přikázal, aby se proběhli. Káji se v Africe nelíbilo. Za 8 dní přijel 

jeden potrhlý kouzelník, který chtěl koupit pozemek a domov lovce. Ale lovec 

protestoval. Nechtěl mu dát kupní smlouvu a navíc, kde by pak bydlel? Pak 

kouzelník řekl, že by k tomu všemu chtěl koupit i ty dva tygry. Na to lovec začal 

říkat a protestovat tohle: ne, ne, ne, ne, nedám vám je, to jen přes mou 

mrtvolu!!! Kouzelník si v duchu říká: TAK DOBŘE!!! A popadl nůž a chtěl ho 

probodnout. V tu chvíli Kája skočila na kouzelníka a vyrvala mu nůž z ruky. 

Lovec se zvedl a objal Káju kolem krku. Pak zajel do vesnice a všem rozprávěl, 

že tygr je nejlepší přítel člověka. Ale kouzelník se ne a ne vzdát. Sestrojil přístroj 

jménem DODAVAČ NÁVNAD, který když vás ozáří, musíte kouzelníka 

poslouchat. Ale Kája to slyšela a ve vesnici to všem oznámila a v noci šla ke 

kouzelníkovi a přístroj zničila. Lovec to zjistil a všem řekl, že Kája  zachránila 

svět. 

 



Kočka Micka 

AUTOR: Peťa Schneider 

ILUSTROVAL: Peťa Schneider 

Žila, byla jedna moc hodná kočička jménem Micka. Měla nejraději mléko a 

myši. A ta kočička se ztratila a byla slušně vychovaná od hodného dědečka a 

babičky. A nikdy nedrápala, jenom někdy. Neměla domov a chodila sem a tam.  

A ráda hrála sport. Vždycky chtěla být jako Jaromír Jágr. Pořád se jí to nevedlo. 

Trénovala a trénovala a pořád nic. Ale jednou se jí to povedlo, ale pořád 

trénovala a trénovala. Další den šla do světa a tam potkala kocoura jménem 

Aleš, on se taky ztratil. Tak šli dva kamarádi pro cihly a postavili dům a tam žili 

až do smrti a jestli neumřeli, tak tam jsou do teď. 

 



O pumě Goovi 

AUTOR: Maty plchot 

ILUSTROVAL: Maty Plchot 

Byla jedna puma a ta se jmenovala Goovi a ta byla hodně statečná a žila v ZOO. 

Žila s kamarádem Kubou a byli ve stejné kleci. A žili spolu venku. Potom šel kluk 

a s klackem bouchal do klece. Pak přišel šéf ZOO a viděl, jak ten kluk bouchal a 

šel to říct rodičům. Pak přišel doktor Filip a měli očkování. Goovi s Kubou se báli 

a utíkali. Doktor jim dal pamlsek a dostali injekci. A vše skončilo dobře. 

 



O andulce, která zachránila své bratry 

AUTOR: Davča Brada 

ILUSTROVAL: Davča Brada 

Byla jednou jedna andulka a ta měla tři bratry. Uběhly věky a andulka vyrostla a 

jednou v noci přiletěly zlofoje. Zlofoje jsou bytosti s dvěma nohama, nabízejí 

peníze za bratry a jí bratry andulek. Andulka se jmenuje Eelirian a Eeliriana 

zahnala tu jednu zlofoju, ale přesto unesla všechny její bratry a odletěly do 

vysoké věže. Eeleriana ve snu viděla pegase a elfka, která jí dala nadpřirozené 

schopnosti, dala ji pegase, který byl pro andulku a letěla ke svým bratrům. A až 

našla své bratry, odletěli a žijí do dnes. Jestli neumřeli. 

 



Krokodýl 

AUTOR: Paťa Dohnal 

ILUSTROVAL: Paťa Dohnal 

Žil, byl jeden krokodýl a ten žil v bažině. Ale ten krokodýl neměl co jíst. Krokodýl 

se musel odstěhovat do jiných bažin. Ale v té další bažině neměl kde bydlet. A 

tak to šlo furt dál a dál. Ale pak už našel úplně vhodné místo. Jednou se šel 

projít do lesa a uprostřed hustého lesa našel krokodýlčí mládě. Chtěl se o něj 

starat. Museli najít jeho maminku. Prošli celý les, až jí našli na konci lesa. Potom 

se vzali a žili šťastně až do smrti. 

 



O lvovi Arakovi, který byl namyšlený a nevážil si toho 

toho, co má 

AUTOR: Sophie Dostálková 

ILUSTROVAL: Sophie Dostálková 

Arak se jednou procházel v parku a potkal veverku. A říkal jí: Jé, to je zase ta 

tlustá veverka, která se bojí vody! Hahahaha, tohle se mi povedlo (pochvaluje 

se Arak). A veverka na to: Já myslela, že jsme kamarádi Araku. Cože?  To jsem 

nikdy neřekl. Ale ano, řekl. Před pěti týdny. A veverka začala. Řekl jsi: Veverko, 

moc ti děkuju, za to, cos mi udělala, budeš moje kamarádka. No to sis 

vymyslela, lhářko, říká Arak. Nevymyslela, říká veverka, mám tě ráda Araku. No 

ale já ne, Arak na to. Nesnáším někoho, kdo nemá rád vodu. Ale já ji piju, ale 

nekoupu se v ní. Veverky nejsou chytré, ale lišky…C,C,C, ty jsou mazané i chytré. 

A najednou uvidí člověka, který ho neviděl. Tak Arak se za ním potichu plížil a 

najednou ňaf a už ho měl v sobě. Pak přišel za veverkou a říkal: To neumíš, co, 

ty veveryzno. A veverka se hrozně naštvala a skočila mu na obličej a poškrábala 



ho na tváři a od té doby se nesnáší. A pak zase potkal méďu Brumíka a 

skamarádili se. A zase se to opakovalo, ale méďovi věřil, protože Brumínek si to 

všechno zapsal a nafotil. Arak hned poznal, že si konečně našel to, co celý život 

hledal, svého kamaráda. Veverka mu ale nevěřila, moc dobře věděla, že se 

s Brumíkem kamarádí a řekla mu, co jí provedl lvík Arak. A Brumík hned poznal, 

že je to jeho nevěrný kamarád. Arak druhý den šel za méďou Brumíkem a ten 

mu řekl, že ho nemá rád za to, co provedl veverce. Ale já nechtěl, hodila na mě 

osmdesát ořechů. Ale já mám veverky rád, říká Brumík. Já taky, ale mě to 

opravdu moc mrzí, říká Arak. No ale já ti neodpustím, říká Brumík a zavře 

stromové dveře. A Arak se rozpláče. A přiletí víla a cinkne mu na nos a říká mu: 

no ty ses teda zachoval. Dám ti radu. Dones oboum to, co mají rádi. Jé, děkuji ti, 

vílo drahá, budu si tě vážit, slibuji. A vypadl mi zub, tak přileť. Já nejsem 

zoubková víla. Aha, tak promiň. A tak Arak šel po parku a sbíral lískové oříšky 

pro veverku. Sáhl chudák do včelího úlu pro med pro Brumíka. A pak to zanesl 

veverce, ta ho objala a Brumík udělal pánskou jízdu u něj doma a byli všichni 

skvělí kamarádi. Tak se Arakovi skvěle žilo a dostal za to, že si vytrhl zub 

sladkosti. A žil jako v ráji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jak se žabák Matěj učil skákat do vody 

AUTOR: Davča Buršík 

ILUSTROVAL: Davča Buršík 

Jednoho dne se žabák Matěj vyhříval na slunci. Bylo mu vedro a chtěl jít do 

vody. Ale problém byl, že neumí plavat. Tak tam dal jen nohy. Ale žabák Matěj 

byl odvážný, tak skočil do vody. Ale žabák Matěj se topil a musel rychle na břeh. 

A jednou viděl člověka, jak plave. A viděl, že máchá rukama. A tak druhý den to 

zkusil, skočil do vody a začal máchat rukama a najednou plaval. A tak se žabák 

Matěj naučil plavat. A už se nemusí bát, že se utopí. Jednoho dne byly závody 

žabáků po celé řece a žabák Matěj vyhrál první místo a vyhrál olympijský pohár. 

 



Ája a její opičí kamarádka 

AUTOR: Aňa Peluhová 

Ilustroval: Aňa Peluhová 

Byla jednou jedna holčička a ta se jmenovala Ája a byla hrozně smutná, že 

vždycky když jeli na výlet, skoro vždycky se ji ptali, jestli už má zvířátko. Ale 

potom jeli do Austrálie a tam nějakou nešťastnou náhodou byla malá opička, 

která vypadla z náručí maminky a spadla přímo do batůžku Áji. Měla štěstí, že 

spadla přímo do batůžku. Po náročném výletu, jak Ája otevřela batůžek, uviděla 

malou opičku.  

 

 

Nevěděla, jestli to má říct rodičům, tak jim to řekla a rodiče jí řekli, že se jí bojí 

dát do ZOO a tak jí tu opičku nechali. Stejně ji chtěli koupit nějaké neobyčejné 

zvířátko.  Ája ji ale musela dát jméno, i když žádné nevěděla a tak vymýšlela a 



vymýšlela, až ji to napadlo, že to bude Hanička. Jak šli na další výlet, tak se ji 

lidé znova ptali, jestli už má nějaké zvířátko. A divili se, že jim řekla pravdu, že 

má opičku, ale oni ji nechtěli věřit a ti, co ji nevěřili, jí říkali, že ještě mohla 

vymyslet, že má doma aligátora nebo mantu obrovskou, ale ona se jich zeptala, 

jestli vědí, co to je manta obrovská a oni ji řekli, že to je jako kdyby mořská 

příšera nebo-li, jako mořská řasa a k tomu trošku písku, ale bylo to špatně a Ája 

ví, že je to špatně. Jak Ája přinesla do školy opičku, která se jmenovala Hanička, 

všichni se divili, že má doma fakt opičku, která se jmenuje Hanička. 

 

 

 



Sloník Bimbo 

AUTOR: Tobi Tatýrek 

ILUSTROVAL: Tobi Tatýrek 

Byl jednou jeden sloník a ten se jmenoval Bimbo. Bimbo měl hlad a šel do 

džungle něco najít. Jak přišel do džungle, tak našel dva banány, tak je snědl a 

měl žízeň, tak došel k potůčku a chtěl se napít, ale v tu ránu, když dával chobot 

do vody, zrovna z vody vyskočil krokodýl a zakousl se do Bimbova chobotu, ale 

krokodýl byl silnější, zabil Bimba a sežral ho. 

 

 



Ptakopysk ve světě 

AUTOR: Mara Koblížek 

ILUSTROVAL: Mara Koblížek 

Jednoho dne se ptakopysk Pepa vydal do světa. Šel přes několik kopců a řek, až 

jednoho dne narazil na velkou propast, kde nebyl most. Po chvilce uviděl 

schody, které vedly do propasti a na druhé straně zase ven.  Tak sešel po 

schodech dolů, kde narazil na podivnou bytost. Vypadala jako dinosaurus a ten 

hlídal schody na druhé straně. Dinosaurus byl tak velký, že ptakopysk Pepa mu 

proběhl pod nohama a po schodech nahoru. Za chvíli uviděl město Šheblov. Ve 

městě uviděl lidi, kteří procházeli zdí. Ptakopysk Pepa se tak polekal, že utekl 

z města pryč. Když byl daleko od města, přestal utíkat. Potom šel dál a uviděl 

řeku, přes kterou vedlo jen půl mostu. Pepa nevěděl, co má dělat a pak ho 

napadlo řeku přeplavat. Pepovi se povedlo přeplavat řeku, ale byl to boj. Pepa 

uměl dobře kličkovat, a proto unikl všem masožravým predátorům v řece. 

Potom šel dál a viděl další město jménem Hokejov. Město Hokejov se tak 

jmenuje, protože tam všichni obyvatelé hrají hokej. Pepa se ho také naučil hrát 

a od té doby ptakopysk Pepa umí hrát hokej. 

 



Jak veverka Čiperka našla kamarády 

AUTOR: Terka Kafková 

ILUSTROVAL: Terka Kafková 

Byla jednou jedna veverka jménem Čiperka. Viděla, jak její sestřičky skáčou po 

stromech a chtěla to zkusit také. Zkoušela to, ale ani na strom nevylezla a bylo jí 

to líto. Ale nevzdala to a zkoušela to dál a dál. Hop a skok a už je tam. Jupí, jsem 

za vodou. Vzala si pár lískových oříšků a hopkala do díry, která byla ve stromě. 

Pak šla k potůčku, který byl v lese. Šla a šla a najednou uviděla zlatý lískový 

oříšek. Jůůů, ten je. Ale radši ho nebrala. Může být otrávený.  A najednou to 

vzal nějaký prťavý skřítek. Hele, ty prcku, pojď sem. A on na to. Tak si mě musíš 

chytit. Veverka Čiperka se smutně posadila a začala pobrekávat. Ale pak vstala 

a šla z lesa ven a vyskákala na korunu stromu. Dívala se, kde je ten malej skřet. 

Pak začala volat. Skřete, kde jsi?  Viděla, jak žába skáče ze střechy dolů. Čiperka 

volala. Žabičko, to nezkoušej. Zlomíš si nohu. Jak žába vyrostla, skákala, kam jen 

mohla a asi desetkrát byla ve zprávách. Myslela si, že je hvězdou, což byla  

 

 



pravda, byla i na módní prohlídce. A jak veverka zpívala, uviděla veverka 

Matěje. Tý jo, ahoj Matěji. Ahoj Čiperko. A byli kamarádi. Matýsku, jak se máš? 

No, já dobře a ty?  Chodili spolu na diskotéky. Matěji, víš, já mám kamarádku 

Pavlínku a sestřičky Adélku a Klárku. Tvoje sestřičky mají pěkné jméno, říká 

Matěj. Můj kamarád se jmenuje Antonín a bráška Filip. Můžeme se všichni 

skamarádit a budeme mít velkou partu. Holky a kluci. To bude žůžo. Jak to 

Čiperka řekla, tak se to i stalo.  Čiperka nebyla sama. Skákala po stromech a po 

větvích se spoustou kamarádů. Pak byla dva dny sama. Tak něco vymyslela. 

Vzala si plavky a šla na koupaliště. Byla tam skluzavka a tobogán. První šla na 

tobogán a pak šla na skluzavku. Tam uviděla kamarády. Byli všude. Takový byl 

život veverky Čiperky. Měla ho moc pěkný. Viďte děti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O pštrosovi, jak zachránil mládě 

AUTOR: Marťa Zdráhal 

ILUSTROVAL: Marťa Zdráhal 

Žil, byl jeden pštros. Alena vychovala dvě vajíčka. Jednoho dne se vajíčka 

odkutálela. Alena se na vejce zlobila. Jednoho dne je šla hledat, ale nenašla je. 

A pak šla po dvou týdnech hledat dál, ale zase je nenašla. Odkutálely se do 

hnízda koroptve. Alena je furt hledala. Ale ta vejce se zatím vyvinula. A koroptví 

vejce už taky vyrostla. A pak si hráli, protože koroptev je brala za mláďata. Ale 

to nebyla koroptví mláďata, ale pštrosí. Ale furt je hledala a hledala až je našla. 

 



O myši Honzovi 

AUTOR: Filda Grézl 

ILUSTROVAL: Filda Grézl 

Byl jednou jeden dům. A v tom domě bydlel jeden pán. Jednoho rána se pán 

probudil a viděl myš. A řval, protože neměl myši moc v oblibě. Popadl koště a 

honil myš. Myš se jmenovala Honza. Honza rychle utíkal jako o závod. Když 

doběhl do svého doupěte, snědl tři sýry. Pán vzal pastičku na myši. Nastražil 

past a šel spát. V noci se myš chytila. A zařvala ááááááááá! Chtěla by se 

vysmeknout. Ráno pán vstal a šel k pasti. Honza viděl pána a zatáhl se i s pastí 

na myši do nory. Pán šel k telefonu a zavolal číslo 112. Přijeli a myš se schovala 

pod postel. Ale přijela jen hygiena a myš nenašli. 

 



Želvička Evička a tři tajné úkoly 

AUTOR: Paťa Pospíšilová 

ILUSTROVAL: Paťa Pospíšilová 

Kousek od vesničky stál krásný a voňavý les. A v tom lese bydlí malá želvička 

Evička. Evička byla moc hodná a měla hodně šikovných kamarádů.  Druhý den 

želvička Evička šla na procházku kolem vesničky a najednou k ní přiskočila 

malinká luční kobylka. Evička netušila, kdo to je. Přišla blíž a řekla.  Dobrý den 

kobylko, já jsem Evička a vy jste kdo? Já se jmenuji Andry. Evička nabídla Andry, 

aby šly do krásného a voňavého lesa. Evička a Andry si spolu moc užívaly, až na 

to, že Andry rychle skákala a Evička pomalu běhala. Andry chtěla Evičce ukázat, 

kde bydlí, tak šly do hlubokého lesa. Šly dál a dál a už byly u Andry doma. Andry 

měla moc krásný dům. Evička až po dlouhé době zjistila, že Andry je tajný špión. 

Evička nevěřila svým uším. Andry řekla Evičce. Co kdyby splnila tři tajné úkoly? 

Evička přikývla. No dobře a jaké tři úkoly? Andry štěstím bez sebe řekla, počkej, 

počkej, to ti řeknu zítra. Evička řekla, proč zrovna tři tajné úkoly? Andry řekla.  

Já nevím proč, ale prostě mně to nabídla královna všech kobylek. Říkala, že se 

dobře odmění. Ale jaké úkoly, to teda fakt nevím. No dobře, řekla Evička. Kdy 

můžu začít? Druhý den se sešly na druhém konci lesa. Andry pověděla Evči, že 



ví ty tři úkoly. Evička přikývla. No super, tak mi je řekni. Andry řekla Evičce to 

hlavní, hlavně to nikomu neříkej. No dobře, budu mlčet jako hrob. Evička teda 

šla a poblíž zastihla ježka Edu a ten byl chudák nešťastný a říkal Evičce. Pomoz 

mi, prosím. A s čím? Dnes ráno jsem ztratil vzácný list. A kde přesně? Ježek Eda 

řekl, že někde u starého dubu. Tak jdeme, zavelela Evička. Ale nevěděla si rady. 

Vždyť jsou úplně stejné. Kdepak řekl Eda. Ten list je zlatý. Tak do práce. Už ho 

mám. Zvolala Evička po chvilce. A první úkol splněn.  Nevěřila, že se to stalo 

v pravou chvíli.  Tak ahoj, zavolala na Edu. Evička šla dál, ale už byl večer. A 

Evička si našla útulný koutek na přespání. A bylo tu ráno. Slunce krásně zářilo a 

želvička Evička hledala někoho, kdo by chtěl pomoci. Evička hledala, ale 

nenašla. Potom si pomyslela, že má velký hlad. Evička hledala maliny, ostružiny, 

borůvky a také jahody. Evča si povídala jen pro sebe. Proč mám dělat ty úkoly 

já? Ale vzpomněla si na královnu a na Andry. Královna byla moc hodná 

k druhým zvířatům a chtěla jim pomáhat. Evička pojedla a vyrazila a za chvíli 

uviděla veverku Jasmínku s bolavou tlapkou. Veverka Jasmínka prosila Evičku, 

ať ji pomůže. Evička donesla Jasmínce list jménem bolístkový a až ho donesla, 

tak ji ho přiložila na tlapku. Jasmínka po chvilce opět skákala jako chlap plný sil. 

Tak teda děkuji, oznámila nahlas a jasně Jasmínka. Není za co, odpověděla 

Evička. Na odpoledne Evička byla připravená, nachystala si oběd a spokojeně 

pojedla. Večer už Evička na nic nečekala a šla spát, aby mohla ráno brzy vstát. 

Druhý den Evička brzy vstala podle svého plánu, posnídala a opět vyšla. Evička 

po době konečně potkala někoho a ten někdo byl šnek Tom a Tomík měl 

popraskanou ulitu. Chudák Tom, pomyslela si Evička a pozdravila Tomíka. Ahoj, 

pozdravil Tomík smutným tónem. Já jsem Evička, řekla potichu. Já ti tu ulitu 

opravím, nabídla mu. Tak do práce. Evička si prozpěvovala a opravovala mu 

ulitu. Pár hodin to sice trvalo, ale za chvíli byla ulita jako nová. Tomík Evičce 

aspoň minutu děkoval a poté minutě se už rozloučili. Evička měla těžký den a 

ani nepovečeřela a už spala jako dub. Ráno spočítala všechny úkoly a měla jich 

už všechny tři. Tak se vydala na cestu domů a jak byla doma, tak ji čekalo 

překvapení. Královna ji dala své bohatství a Andry ji byla vděčná, že se odvážila 

se do toho pustit. Bylo to opravdu velké dobrodružsví. Evička ji byla vděčná a 

s Andry byly opravdu nejlepší kamarádky. A co Evička udělala s tím bohatstvím, 

to nevíme až do teď. 

 


