Jabloová panna a jiné skandály, Markéta Chaloupková

Také jste je jako d ti nesnášeli? Všechny ty popravené starší bratry, zazd né prince, t la rozsekaná
na kusy a poté pospojovaná a oživená mrtvou a živou vodou? Nebo to, že hlavnímu hrdinovi
pomáhá duch shnilé ohlodané mrtvoly, kterou spatil v ece a nechal poh bít? A to nemluvím o tom,
že liška Ryška pomže princovi ukrást Zlatohiváka i ptáka Ohniváka a on je pak za kladného
hrdinu – žije si se Zlatovláskou a zd dí království (poté, co ho brati zabijí, liška oživí a brati jsou
popraveni). A všimli jste si, že král – majitel kon Zlatohiváka - mu slíbí kon za ženu? Takže co tu
máme: obchodování s lidmi, irá zlod jina št stí dojde, d d Všev d je kanibal (vážn se nenajde
n kdo moráln jší, kdo by um l všem poradit?) a líná Liduška, za kterou vše odou ti pradleny, si
vezme prince. Nikdo nemá šanci se poádn pouit nebo napravit. Každé zlo je po zásluze
popraveno. A to jsou jen pohádky. Asi není pot eba vám pipomínat Erbenova Vodníka, který koní
tím zabitým d ckem. A na té sbírce horor je navíc napsáno: pohádky na dobrou noc a už desítky let
se to vnucuje d tem a vydává za národní poklad. Proti gustu žádný dišputát. Pokud se vám n co
takového vážn líbí, tak prosím, ale pokud ne, teba Vás pot ší knížka, ve které to vše prob hne
trochu jinak.

POLEPŠENÝ PTÁK OHNIVÁK
Jeden král m l velikou krásnou
zahradu. P stoval v ní mnoho
vzácných strom, ale opravdový
unikát byla jablo, která stála
uprost ed zahrady. íká se, že ráno
byl na tom strom kvítek, do veera
z n j bylo nezralé jablko (tedy
zejm stíbrné), které p es noc
krásn zezlátlo – tedy teoreticky
m lo zezlátnout, kdyby ho n kdo
neukradl. Jenže to jablko se pokaždé
ztratilo…
Tak to je první omyl. Žádné jablko,
ani to zlaté, nevyroste za den. Ta jablo m la každý podzim úrodu zlatých jablek, která dozrávala
najednou jako každá jiná jablka. Byla to jen speciální odrda jablek, která se jmenují Golden
Delicious a aby bylo jasno, nebyla zlatá celá. M la jen zlatou slupku. Kdyby byla celá zlatá, byla by
tak t žká, že by ten strom doista polámala.
Král Justýn Spravedlivý nebyl také žádný hlupák, který by si ta jablka nedokázal ohlídat.
Ekonomika království na nich sice závislá nebyla, ale královská rodina z nich m la slušný vedlejší
píjem. To se dost hodilo. Ten král m l totiž p t d tí. O t ch starších dvou se v tšinou nemluví. M l
dv dcery, které už byly ob vdané, ale krom nich m l ješt t i syny. Jmenovali se Vít zslav,
Miroslav a Pravoslav. Byli už docela velcí, ale stejn to byli hraikové. Moc povinností nem li,
rodie jim koupili všechno, co ti kluci cht li, a tak Vítek ve volném ase hrál v tšinou poítaové
hry, Mirek si etl komiksy a Pravoslav si stav l n co ze stavebnic Lego Technic.

Všichni ti už si psali dlouhý seznam, co by cht li dostat k Vánocm, jenže pak se stalo, že se
jednoho podzimu z jablon obehnané vysokým plotem a hlídané drahým bezpenostním za ízením
ztratilo zlaté jablko.
„To není možné,“ mrail se král Justýn.
„Nemohl n kdo použít dron, tati?“ napadlo Mirka, když to u snídan probírali.
Král zavrt l hlavou. „Na drony máme speciální detektor. To zaízení by hned spustilo alarm.“
„Nemohla to být n jaká obí straka?“ uvažoval Pravoslav.
„To je nesmysl,“ odporoval mu nejstarší Vítek. „Vždy víš, kolik ta jabka váží. To by žádný
obyejný pták neunesl.“
„Odte tam budete v noci na st ídaku hlídat, kluci,“ ekl král a princové na n ho vykulili oi.
„Pro my?“ podíval se Mirek nechápav na svého tátu. „Pro tam nepošleš ochranku nebo n jakého
detektiva?“
„Protože stejn nic poádného ned láte,“ odpov d l král Justýn. „Tob už bude skoro dvacet,
Mirku. Vítkovi je dokonce o rok a pl víc a i Pravoslavovi bylo nedávno osmnáct, ale stejn si
po ád jen s n ím hrajete. Víte, že váš prad deek Jaroslav v osmnácti usedl na trn, ve dvaceti se
ženil a ve dvaadvaceti m l první dít ?“
Princové se rozesmáli.
„Tak n co takového si neumím vbec pedstavit,“ ekli všichni ti tém  jednohlasn .
„No, práv ,“ povzdychla si královna. „Neíkáme s tatínkem, že už bychom vám už cht li jít na
svatbu, ale rádi bychom vás vid li d lat n co užiteného. Ty, Vítku, jsi budoucí král, ale zatím mi
pipadá, že jsi pipravený tak akorát na to, aby ses stal králem vesmírné lod v n jaké nové
poítaové he. Myslím, že už jsi na n co takového dost starý. Takže zkrátka a dob e, žádná
ochranka, toho zlod je vypátráte vy.“
„A pokud ne, mžete zapomenout na ten seznam drahých vánoních dárk, který si už urit
sepisujete,“ ekl král, jako by jim etl myšlenky. „Víte, že vám je vždycky kupujeme z toho, co
dostaneme za ta zlatá jablka.“
Kluci polkli a zamyšlen pohlédli k jabloni. Letošní úroda nebyla nic moc. Jablek tam bylo ješt
osm. Kde byly ty asy, kdy jich bylo t eba dvanáct nebo dokonce rekordních devatenáct!
A tak se dohodli, že budou jablo postupn hlídat. První den m l hlídku Vítek. Vzal si s sebou
notebook, ale n kdy kolem jedné se mu vybila baterie a jakmile nem l co d lat, usnul. Ráno bylo na
strom jen sedm jablek.
„Ty jsi tedy hlída,“ mrmlal Mirek. „Myslel jsem, že toho zlod je chytíš nebo aspo zahlédneš. To
budou tedy Vánoce.“
„Jsem zv davý na tebe,“ utrousil Vítek. „Víš, jak je to t žké pokoušet se být celou noc vzhru? I
když se o to lov k moc snaží, stejn to po ádn nejde.“
Král s královnou na sebe pohlédli a povzdychli si. Král jim  ekl, že mají hlídat na st ídaku. Tím
myslel, že se b hem jedné noci prostídají všichni ti a ne že se jeden z nich pokusí být vzhru celou
noc. Ale když je to nenapadlo samotné, rozhodli se, že jim do toho nebudou mluvit. A se chlapci

uí pemýšlet a spolupracovat. Jablek jim sice bylo líto, ale dležit jší bylo, aby si ta jejich ti trdla
trochu namáhala hlavu. I kdyby je to m lo stát celou úrodu.
Asi tušíte, jak to pokraovalo. Mirek si vzal do zahrady teplý spacák, baterku a hromadu komiks.
Už o plnoci byl tak znud ný a unavený, že si  ekl, že si jen na malinkou chviliku zdímne. Na ídil
si alarm na mobilu, aby ho budil každou hodinu. Když se v jednu hodinu probudil, jablek tam ješt
bylo sedm, ale ve dv už bylo další z nich pry. Ráno trochu stydliv pohlédl na Vítka, ale ten se na
n j jen významn podíval a nekomentoval to. V d l, že maminka nesnáší, když se popichují a
neodvážil se ped ní bratrovi nic íct.
Pravoslav na to šel chyt eji. Vzal si termosku s kafem, láhev Coly, brambrky a sušenky. Nejd ív
upíjel Colu a jedl brambrky a prohlížel si pitom na internetu nové stavebnice. Pak si zatelefonoval
se svým nejlepším kamarádem a povídali si spolu až skoro do plnoci. Následn se prob hl po
zahrad a dal si kafe a sušenku. Asi si umíte p edstavit, jak mu bylo. Spát se mu necht lo, ale zaalo
ho poádn bolet bicho a ješt k tomu pot eboval po ád rat.
Bylo asi pl druhé v noci, když zaslechl podivný šelest. Nad zahradou se mihl obí pták, který
vypadal naprosto úchvatn . M l zlatavou hlavu a t lo, ale jeho k ídla a ocas vypadaly, jako by na
nich tanily ohnivé plamínky. Pravoslav na n ho zstal zírat s otevenou pusou a až když pták usedl
na strom, aby uklovl zlaté jablko, tak se princ vzpamatoval. Sebral se zem poloprázdnou termosku
s kafem a hodil ji po n m. Trefil se mu do kídla, ze kterého vypadlo jedno pero. Jablko zstalo na
strom a pták poplašen vzlétl. Pravoslav mu tím úderem k ídlo asi trochu pohmoždil, protože let l
t žce, pomalu a namáhav a Pravoslav se za ním dlouho díval. Vid l, že míí sm rem, kde bylo
království krále Ohana – jak jinak. To ho nijak nepekvapovalo. V tom království m li fascinující
zoologickou zahradu a Pravoslav pedpokládal, že jim ten pták ulétl odtamtud.
Pravoslav se odebral do postele. Bylo mu trochu na zvracení z toho všeho, co stláskal dohromady a
toho kafe a Coly vypil tolik, že mu trvalo další hodinu, než usnul. Nakonec se vzbudil až skoro na
ob d. Aspo že už mu bylo dob e. Když se ale vydal do jídelny se zlato-rudým pérem ptáka
Ohniváka, jak si toho tvora sám pro sebe pojmenoval, m l dojem, že to stálo za to. I to bolení
bicha. Starší brati se na n j kolikrát vytahovali a brali ho jako n jaké mrn , takže byl spokojený,
že jim trochu ukáže.
Vítek s Mirkem na n ho opravdu nev ícn zírali, když jim líil, kdo je onen tajemný zlod j.
„Takže jsem m l nakonec pravdu,“ dodal Pravoslav triumfáln , když dovypráv l, co se v noci
pihodilo. „Vsadím se, že je to n jaký zvláštní vzácný druh straky. Je obrovská a nádherná, ale já jí
 íkám zkrátka a prost pták Ohnivák.“
Král Justýn si zamyšlen prohlížel pe íko, které mu nejmladší syn pinesl.
„Bylo by krásné mít takového ptáka v naší zahrad ,“ ekl pomalu a rozvážn . Hlavou se mu honilo
všechno možné. Pro kluky to bude nezapomenutelná výprava. Uvidí kus sv ta a ledacos se nauí. O
toho ptáka mu ve skutenosti až tak moc nešlo. „Je zaátek zá í, kluci a ješt asi m síc bude hezké
poasí. Vydejte se po tom ptákovi pátrat a zkuste mi ho p ivézt, ano? Vrate se, než zane na
univerzit semestr, a už usp jete nebo ne. Když to nevyjde letos, podíváte se po n m píští rok.“
Princové se na sebe trochu pekvapen podívali a povzdychli si.
Král vid l, jak se tváí a aby je trochu motivoval, dodal: „Zbylo nám ješt šest zlatých jablek. Když
usp jete, jsou vaše a mžete si to zlato utratit za co chcete.“

Princové vyskoili od stolu jako jeden muž. To byla jiná. Takové zlaté jablko, to bylo jako když jim
otec nabízí svj m síní (královský) plat.
Otec se za nimi díval z okna, jak odcházejí. Bohužel je zase nenapadlo spolupracovat a u rozcestí se
zaali dohadovat, kdo kam pjde.
„Máš aspo n jakou pedstavu, kudy ten pták let l?“ zeptal se Vítek.
„N kam na sever,“ zalhal Pravoslav. Zem krále Ohana byla na jihu a on cht l veškeré otcovo
uznání jen a jen pro sebe. Ne že by nem l bratry rád, ale d lalo mu dob e, že nad nimi konen v
n em vyniká. Oba byli starší a tím pádem byli vždycky v tší, rychlejší, siln jší a v d li toho o moc
víc než on. „Klidn si vyberte první, kudy pjdete a já se dám tou cestou, která zbude,“ nabídl jim.
Vítek s Mirkem na sebe zamyšlen pohlédli. Tohle bylo trochu podezelé.
Mirek ale nehnul ani brvou a p ikývl. „Má to logiku, na severu jsou velké mokady a nedivil bych
se, kdyby hnízdil tam.“
„A taky tam je Ohové království,“ dodal Vítek. „A tohle je koneckonc pták Ohnivák.“
Oba brati nasedli na svá kola, rozlouili se a zamíili po cyklostezce na sever. Pravoslav d lal, že
jede také na sever a vydal se sm rem k Draí hoe, kde kdysi žil dvanáctihlavý drak. Po pl
kilometru ale odboil na cyklostezku, která vedla na jih, do T šibo ic, což bylo hlavní m sto
Pot chy, zem , kde vládl král Ohan.
Jelo se mu dobe. Moc toho s sebou nem l. Byl p ece jen princ, takže m l v plánu spát v hotelu
nebo v kempu a nevzal si s sebou ani svainu. Koupí si n co malého po cest a veer si zajde
n kam do restaurace. Do T šibo ic to nebylo daleko, do veera tam dojel a to nejel nijak zvláš
rychle. Bohužel tam ale trochu zabloudil, nemohl najít žádný volný hotel a i restaurace byly plné.
Nakonec si šel koupit hamburgr a hranolky do rychlého oberstvení a byl rád, že našel aspo to.
„Co se tady d je, že jsou všude takové davy?“ zeptal se mladé dívky, která mu prodala jídlo.
„Pica magnifica,“ odpov d la dívka dležit a Pravoslav jí dal slušné dýško a zeptal se: „A to je
jako co?“
„Straka velkolepá, nejnádhern jší pták na sv t . Novinka zdejší zoologické. Vždycky na podzim se
rozzáí t mi nejnádhern jšími barvami a ješt k tomu úžasn zpívá. Ale jenom o plnoci.
Zoologická je kvli tomu otevená až do pl jedné v noci. Na tvém míst bych si to nenechala ujít.“
Pravoslavovi bylo jasné, že jde o jeho ptáka Ohniváka a byl celý šastný, že ho tak lehce vypátral a
že je to navíc opravdu druh straky. Byl sám se sebou dost spokojený.
„A kde je tady zoologická?“ zeptal se.
„Je to trochu složit jší vysv tlování,“ odpov d la dívka vyhýbav . „Ale za dvacet minut tady
koním a kdybys cht l, tak t tam vezmu.“ Poznala totiž Pravoslava a v d la, že je to princ a moc si
p ála seznámit se s opravdovým princem. Pravoslav byl nedávno vyfocený v novinách, které se
jmenovaly Hrom. Nepsalo se v nich o dležitých sv tových událostech, ale byly plné drb – co
který komediant zase ekl, co m la na sob na plese která princezna nebo kam pjde na vysokou
který princ. Pravoslav tam byl vyfocený pod lánkem: která známá osobnost bude v tomto školním
roce maturovat? Dívka si byla dost jistá, že je to on.

„Jak se jmenuješ?“ zeptal se Pravoslav trochu zdráhav . Nem l rád, když se mu neustále vnucovaly
n jaké holky.
„Jmenuju se Ryška Lišková,“ odpov d la dívka.
„Ryška?“ zopakoval Pravoslav pekvapen . „Tak se ješt dneska n kdo jmenuje? Jediná Ryška, o
které jsem kdy slyšel, byla jedna slavná spisovatelka, která žila v minulém století. Její knížky jsem
m l jako kluk moc rád.“
„To byla moje prababika,“ odpov d la Ryška hrd .
Najednou byla tahle obyejná prodavaka hamburger pro prince mnohem zajímav jší a se zájmem
pikývl. „Tak fajn, budu rád, když m doprovodíš.“
Ryška mu pidala na tácek ješt malý sáek lupínk a usmála se. „Pozornost podniku.“
„Tak jestli jste si už domluvili to rande,“ ozval se za nimi zamraený zákazník, kterému vadilo, jak
dlouho si povídají, „tak bych si dal dvojitou porci hranolek s tatarkou.“
Pravoslav se usadil u oprýskaného stolku a pustil se hladov do jídla. Bistro bylo isté, ale všechno
v n m bylo velice staré. Ryška obsloužila ješt dva zákazníky, a když se nikdo další neukázal, šla si
sednout k Pravoslavovi, který do sebe práv soukal poslední hranolky. Zapíjel je obyejnou
minerálkou. Asi je vám jasné, že po té noci, kdy vypil sám celou Colu, nem l na žádné limonády
chu. Otevel si sáek lupínk, jeden si stril do pusy a rychle ho zase vyplivl.
„Co je tohle za blaf?“ zamrail se a podíval se na pytlík.
„Jsou z ervené epy, máené v medu. Já je mám docela ráda,“ odpov d la Ryška.
„Tak dobrou chu,“ ekl princ a sáek jí podal. Nechápal, jak jí mže n co takového chutnat.
„Ani ses mi nepedstavil,“ ekla Ryška, i když samoz ejm moc dobe v d la, kdo to je.
„Slávek,“ ekl Pravoslav a podal jí ruku. Tak se pedstavoval, když necht l, aby lidem došlo, kdo je.
A aby e nestála, tak se zeptal. „Chodíš sem na brigádu? Co studuješ?“
Ryška zavrt la hlavou. „To není brigáda, ale rodinný podnik, jestli se tomu dá tak  íkat. O maminku
jsem pišla, když jsem byla malá, a o mého mladšího bratra se postaral jeden hodný král. (K tomu
se ješt vrátíme v pohádce o Plavákovi.) Musím pomáhat tátovi. Má jedinou zam stnankyni a ta
zrovna dostala ošklivou angínu. A jinak chodím na stední zdravotní školu, budu zdravotní sestra.
Jsem v posledním roníku. Co ty?“
„Taky bych m l letos konit, jsem na gymnáziu,“ vykroutil se Pravoslav z odpov di. Ve skutenosti
do žádné školy nechodil, m l domácího uitele a jen tam chodil skládat zkoušky. Proto také mohl
vyrazit ve školním roce na tak dlouhou výpravu.
Chvíli si takhle povídali, Ryška mezitím ješt prodala jedny hranolky a pak obchod zavela.
Dokonce Pravoslavovi nabídla, že si u ní mže uložit své kolo a jestli chce, mže u nich i pespat.
Sv il se jí totiž s tím, že nesehnal žádný poádný nocleh. Ryška si samoz ejm dom jen tak
n koho cizího nezvala, ale tohle byl princ, o kterém n co v d la.
Pak se vydali do zoologické. Museli jet tramvají a jednou p estupovat, takže to opravdu nebylo tak
lehké se tam dostat.

Vid t ptáka Ohniváka v noci byl ale vážn zážitek. Tpytil se jako drahokamy, jeho lesklé peí
odráželo svit reflektor, kterými byl jeho výb h osvícen a pták se pyšnil svým nádherným peím a
zpíval tak, že lidé vytahovali kapesníky a utírali si slzy. Jen Pravoslav nebyl až tak dojatý, protože
byl lehce naštvaný. Bylo mu totiž jasné, že pták Ohnivák je p kn proradná záludná potvora. U jeho
výb hu bylo totiž napsáno, že vzhledem k t žkému zlatavému peí nedokáže létat. A pták se o tom
snažil své publikum pesv dit. Vždycky zt žka vylétl na v tev asi metr a pl nad zemí a d lal, že
mže duši vypustit a že nic složit jšího nezvládne. M l samozejm trochu pohmožd né kídlo, ale
to nebylo tím. Pták Ohnivák si tímhle komediantstvím zaruoval svobodu. Jen díky tomu, že o své
neschopnosti létat pesv dil chovatele, nebyl zav ený v kleci. Kolem n ho pobíhaly ti samiky,
které ale m ly úpln obyejné hn dé peí (a pistižená kídla) a mohly na tom nabubelém
samekovi oi nechat.
„Toho ptáka musím mít,“  ekl princ Ryšce a sv il se jí s tím, jak velkou odm nu slíbil jeho otec
tomu, kdo ho získá.
„Koukám, že jsi z dost bohaté rodiny, když si mžete dovolit takhle vyhazovat za n jakého ptáka,“
 ekla Ryška. „Znám tady jednoho chovatele. Možná by to šlo n jak za ídit. Slyšela jsem, že tu na
toho ptáka mají dv klece. Jednu zlatou a druhou dev nou. Když se dá do té dev né, ihned usne
jako špalek. Takže by bylo možné ho odtud n jak dostat. Bude to ale složité, drahé a dost riskantní,“
vysv tlovala mu Ryška potichu. „Kdyby nás chytili, tak jsme v hrozném pršvihu.“
„Co blázníš?“ podíval se na ni Pravoslav. „Snad nemyslíš, že toho ptáka chci ukrást? Chci si
domluvit schzku s editelem zdejší zahrady a zeptat se ho, jestli by ho neprodal. Nebo aspo jeho
mlád , pokud se jim podaí ho odchovat. Víš, kdo jsem? Tedy kdo jsem, je vlastn jedno. Jde spíš o
to, kdo nejsem. Nejsem žádný zlod j. Když n co chci, tak si to koupím, pokud to jde. Rozhodn to
nepjdu ukrást. Vždy chci ješt ke všemu jít na práva. Víš, jaká je trestní sazba za ukradení n eho
takhle drahého? Jeden rok až p t let. Vážn nehodlám riskovat to, že bych šel na n kolik let do
v zení kvli n jakému ptákovi. To mi za to nestojí. Zase tak moc ho nepotebuji a nechci.“
„Tak promi, Slávku,“ ekla Ryška trochu doten . Pipadala si hloup , a tak se zaala louit. „Asi
rad ji pjdu. M j se, ráda jsem t poznala.“
„Moment, mladá dámo,“ zarazil ji Pravoslav. „Mám u tebe kolo.“
„Tak si pro n j ráno pij,“ ekla Ryška. „Snad trefíš.“
„Pokej chvíli,“ ekl Pravoslav a zamyšlen se na ni podíval. M la na sob roztrhané tenisky a
ošunt lou bundu a Pravoslavovi bylo jasné, že je asi dost chudá. „Víš, jsem rád, že se mi podailo
p evézt starší bratry a urit na m eká bohatá odm na, jestli tady usp ji. Já ti to kolo nechám.
Pojedu zpátky autobusem. Ale ud lej pro m , prosím t , ješt jednu v c. Seznam m s tím
ošetovatelem. Musím si s ním promluvit o tom, co pták Ohnivák provádí. Každou noc odtud lítá
pry a krade v sousedním království zlatá jablka. Král tam sice kvli n mu nechal dneska dát sí,
takže jablka jsou v bezpeí, ale stejn by to tu m l n kdo v d t. Navíc by mi mohl ten ošet ovatel
rovnou zajistit i sch zku s editelem zoo.“
„Král,“ zopakovala Ryška. „Jen pro tvou informaci, vím, kdo jsi, princi Pravoslave, takže mžeš
klidn íkat táta. Ten ošet ovatel se jmenuje Radek a je to tamhle ten vysoký blonatý kluk. Poj,
seznámím vás.“
Pravoslav se s Radkem chvíli bavil o ptáku Ohnivákovi a snažil se ho p esv dit, že ten pták ve
skutenosti létá velice dobe. A pak ho požádal, jestli by mu nedomluvil sch zku s editelem zoo.

Ryška tomu ošetovateli neekla, co je Pravoslav za, takže Radek moc ochotný nebyl. Mrail se na
prince a necht l mu v it, že pták Ohnivák umí opravdu dobe létat.
„Má t žké peí. To, že lítat nemže, spoítala ada odborník. Takže ti nev ím a nebudu tahat k
 editeli n jakého cvoka s takhle hloupou historkou,“ odsekl Radek neochotn .
„Ten cvok je vznešený princ,“ ozvalo se v tu chvíli Pravoslavovi za zády. „A jestli nechceš odvést k
 editeli jeho, mohl bys mu aspo domluvit sch zku s korunním princem Jabloového království?“
zeptal se Vítek.
Pravoslav se s trhnutím otoil a Mirek se ho potichu zeptal: „Kam pesn jsi nás cht l pevézt,
bratíku?“
Pravoslav si povzdychl a zahanben sklopil oi.
Vítka Radek poznal. Coby korunní princ byl mnohem ast ji v novinách zvaných Hrom, které
Radek s oblibou etl. Te polkl a chvíli nev d l, co  íct a jak se k princovi chovat.
„Ty vole, kde vzala buchta jako ty prince?“ obrátil se namísto toho na Ryšku.
„To myslíš vážn , že íkáš tak krásné mladé dám 'ty vole'?“ zamrail se na n ho princ Mirek. „Zní
to vážn hrozn . Navíc vl je rodu mužského a oslovovat takhle dámu je podobné, jako bych tob
 íkal 'ty slepice'. Myslím, že by ti jako muži bylo milejší, kdybych t oslovil aspo 'kohoute', ne?
Ale tím t samozejm nenavádím k tomu, abys ji oslovoval n jakým zví ecím podstatným jménem
rodu ženského.“
Ryška se trochu zaervenala a rozesmála se. Pravoslav pokril rameny a na vysv tlenou ekl:
„Mirek studuje na univerzit pekladatelství. Je to náš lingvista.“
„Schzka s editelem,“  ekl Radek místo n jakých omluv. „Támhle stojí, zeptám se ho hned.“ A jak
 ekl, tak ud lal.
„Prodat ptáka Ohniváka?“ zopakoval  editel zamyšlen , když mu princ Vítek p edložil jejich
prosbu. „Je nádherný, že? Ale jakkoliv je úžasný, tak v zoologické stejn všechny mnohem víc
zajímají ta velká zvíata jako jsou sloni nebo žirafy. Kdyby se vám podailo získat pro naši zoo kon
Zlatohiváka, tak bych o tom uvažoval. Za peníze vám Ohniváka neprodám, ale pokud mi seženete
n jako jinou raritu, tak se urit dohodneme.“
„Kon Zlatohiváka?“ ekl Mirek a nadzdvihl oboí. „To bude asi dost drahé.“
editel pikývl. „Chová je na svém dvo e náš jižní soused, král Kabalus II. Pedloni jsme s ním
zkoušeli jednat, ale necht l o prodeji ani slyšet. Od té doby se jim ale narodila dv nová h íbata,
takže možná by si dal íct. Zkuste to, mládenci a Ohnivák bude váš.“

Princové se s editelem po chvíli rozlouili. Ješt chvíli se dívali na nádherného ptáka, který
vytrvale zpíval už asi pl hodiny, a pak zamíili k východu.
„Kde tady pespíme?“ dumal Mirek.
Ryška, které se princ moc líbil, hodila za hlavu to, jak ji Pravoslav pedtím usadil a nabídla jim, že
mžou všichni pespat na gaui u nich v obýváku. Hotely byly plné a vznešeným princm nic
jiného nezbývalo. Zadarmo to ale být nem lo.
„Nevzali byste m za to s sebou?“ zeptala se Ryška prosebn . „Miluju kon a v Kabalov království
jsem ješt nikdy nebyla. Mimochodem víte, že se k domácí latinsky ekne Equus caballus?“

Brati spolu konen osam li. Makali se na rozkládacím gaui, který jim byl trochu t sný, a
pikrytí byli starými potrhanými dekami. Pesto v nich tenhle zážitek vyvolával vzpomínky.
„Je to jako když jsme byli malí a spali jsme na zahrad ve stanu, vzpomínáte na to?“ nadhodil
Mirek.
„Tehdy jsme ješt d lával všechno spolen ,“ rýpl si Vítek. „Trochu jsme na to pozapomn li,
nemyslíte?“
Pravoslav si povzdychl. „Omlouvám se. Vždycky jste byli ve všem lepší. Prost jsem cht l být
jednou ten lepší já. Zárove jsem na to ale taky celou cestu myslel, když jsem jel n kolik hodin sám
na kole, jaká to bývala legrace, když jsme takové výpravy podnikali spolu.“
„Jsi z toho lov k má, že je princ,“ brblal trochu Mirek, který z nich byl nejmlsn jší, když se usadili
ve vlaku, „jediné, co se tu dá koupit, jsou stejn jenom párky v rohlíku. Zajímalo by m l, jestli ten,
kdo tohle vyráb l, vbec použil n co, co aspo vzdálen p ipomíná maso.“
Ryška se zasmála. „íkala jsem ti, že si máš rad ji koupit sušenku. M l jsi mi v it.“
„Už jsem jedl i horší v ci,“  ekl Vítek.
„Jo? A co teba?“ zeptal se Mirek.
„Pamatuješ na smažené banány, které se podávaly, když se vdávala Hedvika? Byly z toho takové
scvrklé zernalé mastné nechutné hroudy, polité n jakým sladkým blafem. Navíc to je n jaká jejich
specialita a táta mi tehdy  ekl, že m petrhne jako hada, jestli to nesním a ud lám mu ostudu,“
odpov d l Vítek.
„Na to si matn vzpomínám,“ pikývl Mirek. „Máš pravdu, to byl strašný blevajz.“
„O jídle se neíká, že je hnusné,“ napodobil z legrace Pravoslav jejich matku. „íká se pouze:
nezlobte se, ale tohle mi nechutná.“
„Nezlobte se, ale tohle mi opravdu nechutná,“ zopakoval z legrace Mirek a vyhodil párek do koše.
Nechal si jen rohlík s hoicí a tvá il se, že dost trpí tím, že má n co takového ke svain .

Král Kabalus byl panovníkem kraje, kterému se íkalo Krasozem a hlavní m sto té zem se
paradoxn jmenovalo Obludov. Z obludovského nádraží to bylo na zámek coby kamenem dohodil.
„O tom Zlatohivákovi jsem n co zaslechla,“ spustila Ryška cestou. „Radek se zná s místním
podkoním. Mají tam na n ho dv uzdy, jednu pozlacenou a druhou koženou. Zlatoh ivák tu zlatou
nesnáší, je t žká, špatn ud laná a tlaí ho. Dávají mu ji jen p i zvláštních píležitostech a on
vždycky vyvádí. Jednou se ho pokusil n kdo ukrást, ale ten zlod j se samoz ejm nechal zlákat i tou
zlatou uzdou a díky tomu ho hned chytili a putoval za míže. Kdyby nebyl hloupý a vzal si tu
koženou uzdu, možná se mu to mohlo podait.“
Pravoslav nechápal, pro musí Ryška zase mluvit o krádežích. Možná to tak nemyslela, ale jeho to
rozilovalo. Koneckonc cht l být právník. M l sto chutí jí n co íct, ale Mirek se jí namísto toho
zeptal: „A co máš s tím Radkem? Je to tvj nápadník?“

Ryška se rozesmála. Nápadník jí p išlo jako velice staromódní slovo a udivilo ji, že ho Mirek
použil, ale možná že se tak mluvilo na královském dvoe. Kdo ví?
Mirek se na ni rozpait podíval. Moc hezky se smála a pitom vždycky pohodila hlavou, až se jí
rudé vlasy rozlétly do vzduchu a na okamžik to vypadalo, že má kolem hlavy svatozá.
„Radek a mj nápadník?“ odpov d la se smíchem. „To tedy vážn ne. Je strašn sprostý a v jednom
kuse kouí a to já nesnáším. Ve skutenosti jsme spolu chodili na základku a sed li jsme spolu za
trest v lavici.“
„Za trest za co?“ zeptal se Mirek.
„Uitelka m k n mu posadila, protože jsem byla moc upovídaná a neustále jsem n co šeptala svým
kamarádkám a Radek se zase neustále posmíval holkám ve tíd , tak ho naše tídní naschvál k jedné
posadila. M l to být trest pro nás pro oba, ale nakonec jsme si na sebe docela zvykli a jsme
kamarádi. Radek mi dává vstupenky do zoo, abych tam mohla brát zadarmo svoji desetiletou
sestenici.“
Mezi eí došli na zámek a mladý král Kabalus II. je k Mirkov radosti pozval na ob d.
„Takže vy byste cht li kon Zlatoh iváka?“ zopakoval zamyšlen , když mu Vítek prozradil, pro
pišli. „A co za to?“
„Nemám pedstavu, kolik takový k stojí,“ piznal Vítek.
„O peníze nejde, klidn vám jedno z t ch nových híbat prodám, vždy jsme koneckonc rodina.
Vaše sestra B tka si pece vzala mého bratrance Zbyška. Spíš bych za to cht l službiku.“
Princové se na n ho zv dav podívali.
„Víte, nedaleko odtud je m steko Zlatá Hora, je to u erného mo e v erném království. A tam
bydlí Zlatovláska. Moc se mi líbí a rád bych ji za ženu. Nemohli byste-?“
Ryška ho ani nenechala domluvit. „Vy chcete vym nit kon za ženskou? To si d láte legraci? íká
vám n co datum 6. prosince 1865?“
Kabalus se zamrail. „To datum mi samozejm n co íká, tehdy došlo ke zrušení otroctví v
Americe.“
„Tak byste mohl možná v d t, že od té doby už není v civilizovaném sv t zvykem kupovat si lidi,
ani za peníze, ani za kon ,“  ekla Ryška dopálen . Nebyla žádná feministka, ale tohle ji vážn
vytoilo.
Kabalus se zamrail ješt víc. „Nevím, co jste za mladá dámo, ale v mém sv t není zase zvykem
skákat v jednom kuse n komu do ei. Samozejm , že si tu mladou dámu nechci koupit za kon .
Jde mi úpln o n co jiného. Je o ti roky mladší než já a když jí bylo osm, tak jsem ji bohužel pi
jedné oslav naschvál polil keupem. Znovu jsem ji potkal o deset let pozd ji a mohl jsem na ní oi
nechat. Vyrostla z ní krasavice, a navíc je neskuten vtipná a chytrá. Jenže je na m kvli tomu
keupu naštvaná i po t ch letech. Poteboval bych, abyste mi pomohli se s ní sejít. Co kdybyste ji
teba pozvali na n jaký výlet a já vás tam jako že náhodou potkal. Co t eba kdybychom se sešli v
lanovce na Vševrch? To je ten kopec, co tam bydlí d d Všev d. Od té doby, co mají všichni internet,
už o jeho rady moc lidí nestojí a on si tam otevel p tihv zdikový hotel s vyhlášenou restaurací.

Mohlo by se jí tam líbit. Je to tak vysoko, že se tam dá lyžovat i v lét , ale zárove je v tom hotelu i
tropický skleník s motýlím domem v jednom. Co myslíte?“
„Zlatovláska nesnáší lyžování a hmyz,“ odpov d la Ryška. „Psali to v Hromu. Na vašem míst
bych ji pozvala spíš na jachtu.“
„A jak ji mám asi náhodou potkat na jacht ?“ zavrt l Kabalus hlavou.
„Naprosto jednoduše,“ odpov d la Ryška. „Musí to být motorová jachta a ne plachetnice. My si s ní
vyjedeme, n co se nám ist náhodou rozbije na motoru a vy se objevíte jako statený zachránce na
své lodi. Pedpokládám, že máte n jakou lo, když jste princ a bydlíte u moe, ne?“
Kabalus pikývl. „To zní dob e. Chytré d ve.“
„Proto ji máme s sebou,“ usmál se Mirek, i když mu bylo jasné, že pokud by cht l n kdy z Ryšky
ud lat své d ve, potebovala by pár hodin s uitelem diplomacie, aby mu u dvora ned lala ostudu.
To, jak na Kabala pedtím vyjela a skákala mu do ei, bylo vážn nevhodné.
Mirek ani netušil, jak moc se jim to, že mají Ryšku s sebou bude ješt hodit.

Druhý se totiž ocitli na dvoe královny, která m la t i krásné dcery. Nejmladší z nich byla
Zlatovláska. Princové královnu požádali, jestli by nemohli se Zlatovláskou mluvit, a ta se
zamraila.
„Zlatovláska, každý z vás chlap se zajímá jenom o ni. Mám ješt dv starší dcery, stejn krásné,
ale jedna z nich má erné vlasy a ta druhá hn dé, ale po t ch se nikdo neptá. Ale ud láme to takhle:
když poznáte, která z mých dcer je Zlatovláska, a mimochodem, m li byste v d t, že nesnáší, když
jí tak lidé íkají, mžete si s ní promluvit. Pokud ne, tak mžete zase jít odkud jste pišli.“
Princové si povzdychli. Královna k nim pivedla své ti dcery. Všechny byly nádherné a všechny
m ly hlavu ovázanou šátkem. Jedna z nich m la šátek zlatem protkávaný, druhá zdobený st íbrnými
nit mi a tetí m la prostý bílý šátek.
Královna se trochu posm šn pousmála a zeptala se: „Tak co?“
„Moc rád bychom pozvali vaše dcery na výlet všechny ti. Jsou jedna krásn jší než druhá a bude
nám ctí se s nimi seznámit,“  ekl Pravoslav, kterého trochu štvalo, že všechno vyizuje Vítek.
„Tak lehce se z toho nevykroutíte,“ odpov d la královna. „Takže která je ta, o kterou jste se tak
zajímali?“
„Urit to nebude ta se zlatým šátkem,“  ekl Mirek potichu. „To by bylo moc lehké.“
„Jenže co když je to chyták? Každý si ekne, že to musí být složit jší a vybere si jinou a ono to bude
práv tak prosté, že Zlatovláska bude mít zlatý šátek.“
„Nejmenuje se Zlatovláska, ale Sofie,“ upozornila ho Ryška, a pak  ekla sebejist a nahlas, aniž by
se s nimi poradila: „Je to ta v bílém.“
„Jak jsi to uhodla?“ zeptal se Mirek užasle, zatímco si Sofie sundala šátek, pod kterým m la ukryté
zlatavé vlasy, dlouhé až do pasu. Vlasy záily jako jasné slunce. Nebyla to obyejná blondýnka, její
vlasy vypadaly, jako by byly opravdu pozlacené. Vítek na ni zstal koukat s otevenou pusou.

„ekla jsem, že ji mají poznat ti princové a ne ty,“ zamraila se královna. „Zstate dnes mými
hosty a pokud ji poznáte i zítra, možná jí dovolím, aby s vámi n kam šla.“
Královn šlo ve skutenosti o to, aby si urození princové popovídali i s jejími staršími dcerami,
které se jmenovaly Julie a Lucie a byly stejn krásné, jen nem ly zlaté vlasy. Všichni si povídali
celé odpoledne, a když šli spát, Vítek si zasn n povzdychl: „Ta je tak nádherná. Nedivím se, že na
ní mže Kabalus oi nechat. Vbec nemám chu pomáhat mu, aby se s ní víc seznámil.“
Ryška se trochu zamraila: „Je hezká a každou holku pot ší, když jí to ekneš, ale pokud jí budeš
 íkat poád dokola, jak je krásná, bude si p ipadat jako kus masa. Kabalus m l pravdu, že je chytrá a
vtipná a jestli jí chceš ud lat radost, ekni jí spíš to. Slyšela jsem t nejmí p tkrát, jak jí íkáš, že jí
to sluší. Myslím, že to trochu p eháníš.“
„íkal jsem jí i jiné v ci,“ bránil se Vítek. „Vždy jsme se bavili asi hodinu o samot , co ty víš, co
jsem jí všechno navykládal? Já si jen nemžu pomoct, hrozn se mi líbí.“
Ryška si povzdychla. Stáli p ede dve mi hostinských pokoj a ona cht la Vítkovi ješt n co íct,
jenže tu se na chodb objevila Sofie.
„Podívej, zítra budeme celé zakryté a budeš muset uhádnout, která jsem já. Ale mám nápad,“ ekla
tiše Vítkovi. „Bylo mi s tebou dnes dobe a byla bych ráda, kdybys m poznal, takže co když budu
teba d lat, že odháním mouchu?“
„Nepotebujeme, abys nám dávala n jaké znamení, poznáme t i tak,“ ekla Ryška.
Sofie se na ni nechápav podívala a Ryška se místo toho dotkla jejích zlatých vlas. „Kolik to tak
váží?“ ekla zamyšlen . „Chodíš totiž jako prkno, víš? Musí t to táhnout dozadu.“
Pak se Ryška podívala na Vítka. „Julie se vyložen hrbí a Lucie je o pl hlavy vyšší než Sofie.
Nemžeš se splést. Prost vybereš tu, co bude stát nejrovn ji.“
A tak se i stalo. Druhý den p ed princi stály ti dívky zahalené od hlavy až k pat , ale on díky radám
Ryšky Liškové Sofii bezpen poznal.
„Doufám, že jsi jí už stihl  íct také o tom, pro jsme vlastn tady,“ ekla Ryška. „Jinak bude dost
naštvaná, až se Kabalus objeví.“
„A musí se objevit?“ povzdychl si Vítek.
„Hele, jsme tady, protože pot ebujeme kon Zlatohiváka, abychom dostali ptáka Ohniváka. Pták
Ohnivák znamená co?“ zeptal se Mirek.
„Zlatá jablka a bohatou vánoní nadílku,“ odpov d l Pravoslav.
„Jenže tahle holka se mi vážn líbí a táta vždycky cht l navázat diplomatické vztahy s n jakým
pímoským státem,“ namítl Vítek. „Možná bychom pak m li lepší podmínky pro obchod s rybami
a se solí a táta by byl spokojený i tak. Vždy víte, že nám naši stejn nakonec dají k Vánocm, co
budeme chtít. Ptáka Ohniváka jsme našli a snaha se cení, ne?“
„Hele, jestli se jí líbíš,“ vložila se do toho Ryška, „tak o co jde? Kabala nemá ráda a naším úkolem
není mu ji dohodit, jen mu umožnit schzku.“
„No dobe,“ zamrmlal Vítek.

Na ten odpolední výlet na jachtu vzali všechny ti princezny a sotva vypluli, zeptala se Ryška
princezny Sofie: „Vid la jsi n kdy, jak se d lá operace pátee? Ud lají ti velkou díru do boku a
vezmou ti kus pánevní kosti a tu ti pak nacpou do plotýnky místo té poniené ásti. Myslím, že
princezny to bolí úpln stejn jako obyejné lidi.“
Sofie polkla a nechápav se na ni podívala.
„To jen abys v d la, co t eká, jestli budeš lp t na té svojí parád ,“  ekla Ryška. „M la by ses
nechat ostíhat. Jestli chceš, klidn to ud lám.“
„D láš si legraci?“ zeptala se Julie místo své sestry. „Vlasy jsou na žen jedna z nejhezích v cí.
Jak se bude líbit n jakému klukovi, když bude mít krátké vlasy?“
Ryška protoila panenky. „To jako vážn ?“ zeptala se. „Myslím, že se mu na ní mže líbit daleko
víc v cí. Necht la jsem ji ale obrat na ježka, m la jsem na mysli spíš slušivé mikádo.“
Sofie se tázav podívala na Vítka a ten se usmál. „Vera jsi íkala, jak t bolí poád bolí krk. Urit
by ti to pomohlo. Vážn chodíš skoro v záklonu. Jednak to vypadá trochu divn , ale hlavn to musí
být nepohodlné.“
Sofie ješt chviliku uvažovala, a pak p ikývla: „Tak dobe,“ souhlasila nakonec.
„To jako hned?“ vykulil Vítek oi, když Ryška odn kud vykouzlila h eben a nžky.
„Vždy pipravena,“ usmála se Ryška.
Vítek se ale nesmál, nestail Sofii vbec nic íct a ve stejné chvíli k nim došel kapitán a oznámil
jim: „Máme potíže s motorem.“
„Mám sehnat n jakou pomoc?“ zeptal se Mirek.
Vítek se zamrail na Pravoslava. „Pro jste chvíli nepokali? Jsme na moi teprve chvilku. Myslel
jsem, že to ud láme teba za hodinu.“
„Máme doopravdy problémy s motorem,“ odpov d l Pravoslav. „Tohle není hra.“
Za tvrt hodiny se objevila druhá jachta a na ní stál mladý král Kabulus, s úsm vem od ucha k uchu.
Sofie protoila panenky a prohrábla si rukama své zkrácené vlasy. Ryška akorát dokonila své dílo.
„Pan Keup, to snad ne,“ ucedila Sofie mezi zuby.
„Je to už dvanáct let,“ sykla Lucie. „Snad bys mu konen mohla odpustit.“
Kabulus zíral na Zlatovlásku Sofii s nehraným úžasem a Ryška mrkla na Vítka. „V Hromu psali, že
nesnáší, když mají ženy krátké vlasy.“
„Ty jsi zlatá,“ usmál se Vítek.

Asi už tušíte, jak to celé dopadlo, takže to trochu zkrátím.
Král Kabulus se ten den sblížil s Lucií a z té se do pl roku stala královna Krasozem . Vbec mu
díky tomu nevadilo, když vid l, jak se Vítek zamilovan louí se Sofií a domlouvá se s ní, že
p estoupí na stejnou univerzitu, na které studovala i ona.

Kabulus samozejm splnil svj slib a zoologická zahrada v T šibo icích mohla brzy na to zaít
lákat návšt vníky na nový pírstek – h íb kon Zlatohiváka.
Ryška Lišková a princ Miroslav si každý veer dlouze telefonovali. O svatb se zatím nemluvilo,
ale každý, kdo Mirka vid l, pochopil, že je zamilovaný až po uši.
Pták Ohnivák se pest hoval i se svými samikami do Jabloového království.  editel zoo se jich
zbavil všech moc rád, protože Ohnivák vykradl v meziase jedno zlatnictví a zoo z toho m la
nepíjemnosti.
Ti ti princové díky té cest dosp li, a když se jich král s královnou ptali, co by cht li k Vánocm,
nebyly na tom seznamu žádné hry, komiksy, ani stavebnice. Domluvili se, že ta zlatá jablka použijí
na to, aby v lét všichni spolen vyrazili na cestu kolem sv ta.
„I se Sofií,“ upesnil to Vítek, když o svém plánu íkali rodim.
„I s Ryškou,“ ozval se Mirek.
A Pravoslav? Asi vás to p ekvapí, ale usoudil, že na sv t jsou i zajímav jší v ci než studium práv.
(To není nic proti právníkm, aby bylo jasno. Jedna z mých nejlepších kamarádek má advokátní
kancelá.)
Všichni ti princové se vrátili z té cesty s novou láskou a tou Pravoslavovou byl pták Ohnivák.
Nakonec si toho darebáka docela zamiloval. V d l, že je možné vycviit sokoly, a tak se rozhodl
vycviit si i tuhle obí straku. Neptejte se m , jak to ud lal, to netuším. Možná, že mu pišla vhod ta
láska k právu, protože Ohnivákovi dokázal n jak vysv tlit, že pokud n co chce, musí za to vždycky
zaplatit. A tak se stalo, že i když se v království tu a tam ztrácely nejrzn jší šperky, lidé namísto
nich vždycky našli zlaté peíko, které jim tam nechal polepšený pták Ohnivák.
Pravoslav se díky tomu stal mezi ornitology docela známou osobností. Když ho pak vzali píští rok
bez pijímacích zkoušek na univerzitu ke studiu pírodních v d, nebylo to kvli tomu, že byl princ,
ale kvli jeho úsp chm s ptákem Ohnivákem.
Král s královnou byli nadšení z toho, jak ten výlet jejich chlapcm prosp l. Dokonce se jim zdálo,
že jsou te všichni mnohem skromn jší. Možná, že v tom m la prsty Ryška, která jim vypráv la o
tom, jak t žký život n kdy prostí lidé mají.
Dalšího léta je proto všechny trochu p ekvapil Pravoslav, když jednou pi ob d (bylo to krátce p ed
tou plánovanou cestou kolem sv ta) váhav spustil: „Ta naše jablo má letos dokonce dvaadvacet
jablíek. Jestli všechny dozrají, bude z toho rekordní úroda.“
„Copak? Práv vyšla n jaká nová stavebnice?“ rýpl si Mirek.
Pravoslav rozpait zavrt l hlavou, kousl se do rtu a podíval se na rodie. „N co bych cht l, ale
skoro se to bojím íct, je to totiž moc drahé.“
„Co by to m lo být?“ zeptala se královna.
„Prosím vás, nedivte se, až to  eknu. Je to opravdu moc nákladná záležitost, ale mám to dobe
rozmyšlené a ve výsledku bych tím dokázal vyd lat dost pen z.“
„O co jde?“ pobídl ho král.

„Já bych cht l založit vlastní zoologickou zahradu,“ vyhrkl Pravoslav. „Mám to všechno
naplánované a dokonce vím i to, kde bych sehnal draka. Byl by to trhák. Lidi by se sem hrnuli.
Žádná jiná zoologická na sv t nemá draka, to mám zjišt né.“
Král se usmál. Trochu se bál, že Pravoslav bude chtít n jakou drahou hloupost, ale tohle zn lo jako
promyšlený plán. Spíš jen aby je vyzkoušel, mrkl na své starší syny a zeptal se jich: „Co vy na to,
kluci? Znamenalo by to, že za ta letošní jablka nic zvláštního k Vánocm nedostanete.“
„Jsme už dosp lí, tati,“ odpov d l Mirek. „A když mu to ud lá radost, tak pro ne. Aspo budeme
mít jednou kam vodit svoje d ti.“
„Jednou,“ ekl Vítek trochu rozpait . „Doufám, že to jednou nebude za tak dlouhou dobu. Rád
bych se totiž píští rok oženil.“
„Takže letošní úroda padne celá na zoo, ta následující na svatbu a ten rok potom p ipadnou všechna
zlatá jablka Mirkovi?“ navrhla královna.
Princové se na sebe podívali a pikývli. „Domluveno,“ ekli jednohlasn .
Všichni ti se spokojen usmívali. Byli pece brati a co by to bylo za bratry, kdyby se nedokázali
domluvit? A kdyby nedokázali vyešit každý problém spolen ?
A jako by jim to cht l pipomenout, vlétl dovnit oteveným oknem pták Ohnivák a vrhl se na
stíbrnou lžiku, která ležela na stole. Pravoslav rozilen vyskoil a pták se na n ho omluvn
podíval, rychle si vytrhl z ocasu jedno pírko a upustil ho na stl. Pak vylétl i se svou ko istí ven.
Pravoslav rychle piskoil k oknu a díval se, kam pták letí.
„Zajímalo by m , kam všechny ty v ci nosí,“ povzdychl si. „Zatím jsem na to nepišel.“
„Možná bychom to mohli vypátrat spolen ,“ navrhl Vítek. „Víc hlav víc ví.“
„A vždycky se hodí, když jedna z t ch hlav patí navíc Ryšce,“  ekl Mirek. „Je to taková liška
podšitá, ale asi práv proto ji mám tak rád. Je samé pekvapení a lov k se s ní nenudí.“
„Tak jí zavolej,“ pikývl Pravoslav. „Sice už jsem Ohniváka nauil, aby za ty v ci platil, ale myslím,
že je as na další akci. Tohle d lat nemže.“
„Je to pece jen velká straka,“ namítl Vítek. „Nechceš toho po n m moc? To ho chceš odnauit
sbírat tpytivé v ci?“
Pravoslav zavrt l hlavou. „Spíš by m l pochopit, kolik co stojí. Minule zaplatil jedné paní zlatým
pírkem za stíbrný knoflík. Pokud bude lidi takhle peplácet, bude za chvíli vypadat jako oškubaná
slepice.“
Mirek se rozesmál. „Nechceš místo té zoo rad ji cirkus? Stává se z tebe úplný krotitel dravé zv  e.“
„Krotit zv  mže i v zoologické zahrad ,“ namítl Vítek, „vždy se chystá vycviit si i draka.“
O té zoologické a o ptáku Ohnivákovi žertovali ješt velice dlouho, i když Pravoslav to myslel
naprosto vážn a doopravdy to pak ud lal. Byla to zoologická jako každý jiná, s výb hy a ohradami,
jenom ten pták Ohnivák si tam vykraoval mezi lidmi jako n jaký pán a do své voliéry létal jen
p espat. A jelikož se díky Pravoslavovi doista zm nil, nejenže si už nikdy nevzal nic bez dovolení,
ale za v ci zaal zkrátka a prost platit pen zi jako každý jiný. Získával je od zlatník a sm nárník
za ta zlatá pírka. A od té doby, co se nauil poítat, nosil na krku cedulku, na které stálo: Prodali

byste mi tento šperk? Lidé v tšinou odpov d li, že ano a Ohnivák jim pak odpoítal peníze, které
m l srolované do ruliky a pipevn né na noze.
Každopádn ani když ti t i brati dali hlavy dohromady, tak zatím nep išli na to, kam si ten pták ty
své poklady nosí, a to jim u toho pomáhala nejen Ryška Lišková, ale i Sofie, jejíž jméno znamená
moudrost. Takže je ten pták Ohnivák nakonec stejn p evezl, a to navzdory tomu, že se tak polepšil.

Zazvonil zvonec a téhle pohádky je konec, ale nebojte se, ješt jich na vás eká celá ada. A te mi
 ekn te, není tohle trochu lepší p íb h než ten, ve kterém liška Ryška pomže kralevici ukrást
Zlatohiváka a ptáka Ohniváka a kdy starší brati toho nejmladšího zabijí a vlastní otec je dá za to
popravit?hrdina dne i tak,“ p ipomenul mu Mirek. „To ty jsi toho ptáka pistihl, zatímco my jsme
usnuli jako dva špalky.“
„Akorát že jsme vypil tolik kafe a Coly, že mi z toho bylo docela dost zle,“ piznal Pravoslav a pak
se zeptal. „Takže, jak vás napadlo jet nakonec sem?“
„Vždycky jsi byl mizerný lhá,“ odpov d l Vítek. „Pokaždé, když lžeš, se tváíš hrozn provinile.
Je to na tob poznat. Pamatujete, jak jsme jednou za trest museli celý den pomáhat zahradníkovi za
to, že jsme babice rozbili lebku dvanáctihlavého draka, kterou si nechávala jako památku na to, jak
ji d da vysvobodil? Lhal jsi tak nep esv div , že jsi tím všechno jenom zhoršil.“
Mirek se zasmál. „Vždy mu tehdy bylo osm. A myslím, že ta tvoje historka o tom, že tu lebku
ukradl a rozbil duch, který straší ve sklep , byla mimo ádn nepovedená a hloupá. Bylo by t žké
p evypráv t ji v rohodn ji, i kdyby byl starší. Ten trest jsme si tehdy zasloužili se vším všudy.“
„No jo, to už je dávno,“ p idal se Pravoslav. Chvíli si takhle povídali a vzpomínali na staré asy a
nakonec ani nev d li, kdy usnuli. Co ale v d li jist bylo to, že je jim spolu moc dobe a že celou
tuhle záležitost s ptákem Ohnivákem budou dál  ešit spolen . Byli koneckonc pece brat i.

Jelikož byli princové, jeli do sousedního království první tídou. To bylo ale asi tak všechno.
„Co z toho lov k má, že je princ,“ brblal trochu Mirek, který z nich byl nejmlsn jší, když se usadili
ve vlaku, „jediné, co se tu dá koupit, jsou stejn jenom párky v rohlíku. Zajímalo by m l, jestli ten,
kdo tohle vyráb l, vbec použil n co, co aspo vzdálen p ipomíná maso.“
Ryška se zasmála. „íkala jsem ti, že si máš rad ji koupit sušenku. M l jsi mi v it.“
„Už jsem jedl i horší v ci,“  ekl Vítek.
„Jo? A co teba?“ zeptal se Mirek.
„Pamatuješ na smažené banány, které se podávaly, když se vdávala Hedvika? Byly z toho takové
scvrklé zernalé mastné nechutné hroudy, polité n jakým sladkým blafem. Navíc to je n jaká jejich
specialita a táta mi tehdy  ekl, že m petrhne jako hada, jestli to nesním a ud lám mu ostudu,“
odpov d l Vítek.
„Na to si matn vzpomínám,“ pikývl Mirek. „Máš pravdu, to byl strašný blevajz.“
„O jídle se neíká, že je hnusné,“ napodobil z legrace Pravoslav jejich matku. „íká se pouze:
nezlobte se, ale tohle mi nechutná.“

„Nezlobte se, ale tohle mi opravdu nechutná,“ zopakoval z legrace Mirek a vyhodil párek do koše.
Nechal si jen rohlík s hoicí a tvá il se, že dost trpí tím, že má n co takového ke svain .

Král Kabalus byl panovníkem kraje, kterému se íkalo Krasozem a hlavní m sto té zem se
paradoxn jmenovalo Obludov. Z obludovského nádraží to bylo na zámek coby kamenem dohodil.
„O tom Zlatohivákovi jsem n co zaslechla,“ spustila Ryška cestou. „Radek se zná s místním
podkoním. Mají tam na n ho dv uzdy, jednu pozlacenou a druhou koženou. Zlatoh ivák tu zlatou
nesnáší, je t žká, špatn ud laná a tlaí ho. Dávají mu ji jen p i zvláštních píležitostech a on
vždycky vyvádí. Jednou se ho pokusil n kdo ukrást, ale ten zlod j se samoz ejm nechal zlákat i tou
zlatou uzdou a díky tomu ho hned chytili a putoval za míže. Kdyby nebyl hloupý a vzal si tu
koženou uzdu, možná se mu to mohlo podait.“
Pravoslav nechápal, pro musí Ryška zase mluvit o krádežích. Možná to tak nemyslela, ale jeho to
rozilovalo. Koneckonc cht l být právník. M l sto chutí jí n co íct, ale Mirek se jí namísto toho
zeptal: „A co máš s tím Radkem? Je to tvj nápadník?“
Ryška se rozesmála. Nápadník jí p išlo jako velice staromódní slovo a udivilo ji, že ho Mirek
použil, ale možná že se tak mluvilo na královském dvoe. Kdo ví?
Mirek se na ni rozpait podíval. Moc hezky se smála a pitom vždycky pohodila hlavou, až se jí
rudé vlasy rozlétly do vzduchu a na okamžik to vypadalo, že má kolem hlavy svatozá.
„Radek a mj nápadník?“ odpov d la se smíchem. „To tedy vážn ne. Je strašn sprostý a v jednom
kuse kouí a to já nesnáším. Ve skutenosti jsme spolu chodili na základku a sed li jsme spolu za
trest v lavici.“
„Za trest za co?“ zeptal se Mirek.
„Uitelka m k n mu posadila, protože jsem byla moc upovídaná a neustále jsem n co šeptala svým
kamarádkám a Radek se zase neustále posmíval holkám ve tíd , tak ho naše tídní naschvál k jedné
posadila. M l to být trest pro nás pro oba, ale nakonec jsme si na sebe docela zvykli a jsme
kamarádi. Radek mi dává vstupenky do zoo, abych tam mohla brát zadarmo svoji desetiletou
sestenici.“
Mezi eí došli na zámek a mladý král Kabalus II. je k Mirkov radosti pozval na ob d.
„Takže vy byste cht li kon Zlatoh iváka?“ zopakoval zamyšlen , když mu Vítek prozradil, pro
pišli. „A co za to?“
„Nemám pedstavu, kolik takový k stojí,“ piznal Vítek.
„O peníze nejde, klidn vám jedno z t ch nových híbat prodám, vždy jsme koneckonc rodina.
Vaše sestra B tka si pece vzala mého bratrance Zbyška. Spíš bych za to cht l službiku.“
Princové se na n ho zv dav podívali.
„Víte, nedaleko odtud je m steko Zlatá Hora, je to u erného mo e v erném království. A tam
bydlí Zlatovláska. Moc se mi líbí a rád bych ji za ženu. Nemohli byste-?“
Ryška ho ani nenechala domluvit. „Vy chcete vym nit kon za ženskou? To si d láte legraci? íká
vám n co datum 6. prosince 1865?“

Kabalus se zamrail. „To datum mi samozejm n co íká, tehdy došlo ke zrušení otroctví v
Americe.“
„Tak byste mohl možná v d t, že od té doby už není v civilizovaném sv t zvykem kupovat si lidi,
ani za peníze, ani za kon ,“  ekla Ryška dopálen . Nebyla žádná feministka, ale tohle ji vážn
vytoilo.
Kabalus se zamrail ješt víc. „Nevím, co jste za mladá dámo, ale v mém sv t není zase zvykem
skákat v jednom kuse n komu do ei. Samozejm , že si tu mladou dámu nechci koupit za kon .
Jde mi úpln o n co jiného. Je o ti roky mladší než já a když jí bylo osm, tak jsem ji bohužel pi
jedné oslav naschvál polil keupem. Znovu jsem ji potkal o deset let pozd ji a mohl jsem na ní oi
nechat. Vyrostla z ní krasavice, a navíc je neskuten vtipná a chytrá. Jenže je na m kvli tomu
keupu naštvaná i po t ch letech. Poteboval bych, abyste mi pomohli se s ní sejít. Co kdybyste ji
teba pozvali na n jaký výlet a já vás tam jako že náhodou potkal. Co t eba kdybychom se sešli v
lanovce na Vševrch? To je ten kopec, co tam bydlí d d Všev d. Od té doby, co mají všichni internet,
už o jeho rady moc lidí nestojí a on si tam otevel p tihv zdikový hotel s vyhlášenou restaurací.
Mohlo by se jí tam líbit. Je to tak vysoko, že se tam dá lyžovat i v lét , ale zárove je v tom hotelu i
tropický skleník s motýlím domem v jednom. Co myslíte?“
„Zlatovláska nesnáší lyžování a hmyz,“ odpov d la Ryška. „Psali to v Hromu. Na vašem míst
bych ji pozvala spíš na jachtu.“
„A jak ji mám asi náhodou potkat na jacht ?“ zavrt l Kabalus hlavou.
„Naprosto jednoduše,“ odpov d la Ryška. „Musí to být motorová jachta a ne plachetnice. My si s ní
vyjedeme, n co se nám ist náhodou rozbije na motoru a vy se objevíte jako statený zachránce na
své lodi. Pedpokládám, že máte n jakou lo, když jste princ a bydlíte u moe, ne?“
Kabalus pikývl. „To zní dob e. Chytré d ve.“
„Proto ji máme s sebou,“ usmál se Mirek, i když mu bylo jasné, že pokud by cht l n kdy z Ryšky
ud lat své d ve, potebovala by pár hodin s uitelem diplomacie, aby mu u dvora ned lala ostudu.
To, jak na Kabala pedtím vyjela a skákala mu do ei, bylo vážn nevhodné.
Mirek ani netušil, jak moc se jim to, že mají Ryšku s sebou bude ješt hodit.

Druhý se totiž ocitli na dvoe královny, která m la t i krásné dcery. Nejmladší z nich byla
Zlatovláska. Princové královnu požádali, jestli by nemohli se Zlatovláskou mluvit, a ta se
zamraila.
„Zlatovláska, každý z vás chlap se zajímá jenom o ni. Mám ješt dv starší dcery, stejn krásné,
ale jedna z nich má erné vlasy a ta druhá hn dé, ale po t ch se nikdo neptá. Ale ud láme to takhle:
když poznáte, která z mých dcer je Zlatovláska, a mimochodem, m li byste v d t, že nesnáší, když
jí tak lidé íkají, mžete si s ní promluvit. Pokud ne, tak mžete zase jít odkud jste pišli.“
Princové si povzdychli. Královna k nim pivedla své ti dcery. Všechny byly nádherné a všechny
m ly hlavu ovázanou šátkem. Jedna z nich m la šátek zlatem protkávaný, druhá zdobený st íbrnými
nit mi a tetí m la prostý bílý šátek.
Královna se trochu posm šn pousmála a zeptala se: „Tak co?“

„Moc rád bychom pozvali vaše dcery na výlet všechny ti. Jsou jedna krásn jší než druhá a bude
nám ctí se s nimi seznámit,“  ekl Pravoslav, kterého trochu štvalo, že všechno vyizuje Vítek.
„Tak lehce se z toho nevykroutíte,“ odpov d la královna. „Takže která je ta, o kterou jste se tak
zajímali?“
„Urit to nebude ta se zlatým šátkem,“  ekl Mirek potichu. „To by bylo moc lehké.“
„Jenže co když je to chyták? Každý si ekne, že to musí být složit jší a vybere si jinou a ono to bude
práv tak prosté, že Zlatovláska bude mít zlatý šátek.“
„Nejmenuje se Zlatovláska, ale Sofie,“ upozornila ho Ryška, a pak  ekla sebejist a nahlas, aniž by
se s nimi poradila: „Je to ta v bílém.“
„Jak jsi to uhodla?“ zeptal se Mirek užasle, zatímco si Sofie sundala šátek, pod kterým m la ukryté
zlatavé vlasy, dlouhé až do pasu. Vlasy záily jako jasné slunce. Nebyla to obyejná blondýnka, její
vlasy vypadaly, jako by byly opravdu pozlacené. Vítek na ni zstal koukat s otevenou pusou.
„ekla jsem, že ji mají poznat ti princové a ne ty,“ zamraila se královna. „Zstate dnes mými
hosty a pokud ji poznáte i zítra, možná jí dovolím, aby s vámi n kam šla.“
Královn šlo ve skutenosti o to, aby si urození princové popovídali i s jejími staršími dcerami,
které se jmenovaly Julie a Lucie a byly stejn krásné, jen nem ly zlaté vlasy. Všichni si povídali
celé odpoledne, a když šli spát, Vítek si zasn n povzdychl: „Ta je tak nádherná. Nedivím se, že na
ní mže Kabalus oi nechat. Vbec nemám chu pomáhat mu, aby se s ní víc seznámil.“
Ryška se trochu zamraila: „Je hezká a každou holku pot ší, když jí to ekneš, ale pokud jí budeš
 íkat poád dokola, jak je krásná, bude si p ipadat jako kus masa. Kabalus m l pravdu, že je chytrá a
vtipná a jestli jí chceš ud lat radost, ekni jí spíš to. Slyšela jsem t nejmí p tkrát, jak jí íkáš, že jí
to sluší. Myslím, že to trochu p eháníš.“
„íkal jsem jí i jiné v ci,“ bránil se Vítek. „Vždy jsme se bavili asi hodinu o samot , co ty víš, co
jsem jí všechno navykládal? Já si jen nemžu pomoct, hrozn se mi líbí.“
Ryška si povzdychla. Stáli p ede dve mi hostinských pokoj a ona cht la Vítkovi ješt n co íct,
jenže tu se na chodb objevila Sofie.
„Podívej, zítra budeme celé zakryté a budeš muset uhádnout, která jsem já. Ale mám nápad,“ ekla
tiše Vítkovi. „Bylo mi s tebou dnes dobe a byla bych ráda, kdybys m poznal, takže co když budu
teba d lat, že odháním mouchu?“
„Nepotebujeme, abys nám dávala n jaké znamení, poznáme t i tak,“ ekla Ryška.
Sofie se na ni nechápav podívala a Ryška se místo toho dotkla jejích zlatých vlas. „Kolik to tak
váží?“ ekla zamyšlen . „Chodíš totiž jako prkno, víš? Musí t to táhnout dozadu.“
Pak se Ryška podívala na Vítka. „Julie se vyložen hrbí a Lucie je o pl hlavy vyšší než Sofie.
Nemžeš se splést. Prost vybereš tu, co bude stát nejrovn ji.“
A tak se i stalo. Druhý den p ed princi stály ti dívky zahalené od hlavy až k pat , ale on díky radám
Ryšky Liškové Sofii bezpen poznal.
„Doufám, že jsi jí už stihl  íct také o tom, pro jsme vlastn tady,“ ekla Ryška. „Jinak bude dost
naštvaná, až se Kabalus objeví.“

„A musí se objevit?“ povzdychl si Vítek.
„Hele, jsme tady, protože pot ebujeme kon Zlatohiváka, abychom dostali ptáka Ohniváka. Pták
Ohnivák znamená co?“ zeptal se Mirek.
„Zlatá jablka a bohatou vánoní nadílku,“ odpov d l Pravoslav.
„Jenže tahle holka se mi vážn líbí a táta vždycky cht l navázat diplomatické vztahy s n jakým
pímoským státem,“ namítl Vítek. „Možná bychom pak m li lepší podmínky pro obchod s rybami
a se solí a táta by byl spokojený i tak. Vždy víte, že nám naši stejn nakonec dají k Vánocm, co
budeme chtít. Ptáka Ohniváka jsme našli a snaha se cení, ne?“
„Hele, jestli se jí líbíš,“ vložila se do toho Ryška, „tak o co jde? Kabala nemá ráda a naším úkolem
není mu ji dohodit, jen mu umožnit schzku.“
„No dobe,“ zamrmlal Vítek.

Na ten odpolední výlet na jachtu vzali všechny ti princezny a sotva vypluli, zeptala se Ryška
princezny Sofie: „Vid la jsi n kdy, jak se d lá operace pátee? Ud lají ti velkou díru do boku a
vezmou ti kus pánevní kosti a tu ti pak nacpou do plotýnky místo té poniené ásti. Myslím, že
princezny to bolí úpln stejn jako obyejné lidi.“
Sofie polkla a nechápav se na ni podívala.
„To jen abys v d la, co t eká, jestli budeš lp t na té svojí parád ,“  ekla Ryška. „M la by ses
nechat ostíhat. Jestli chceš, klidn to ud lám.“
„D láš si legraci?“ zeptala se Julie místo své sestry. „Vlasy jsou na žen jedna z nejhezích v cí.
Jak se bude líbit n jakému klukovi, když bude mít krátké vlasy?“
Ryška protoila panenky. „To jako vážn ?“ zeptala se. „Myslím, že se mu na ní mže líbit daleko
víc v cí. Necht la jsem ji ale obrat na ježka, m la jsem na mysli spíš slušivé mikádo.“
Sofie se tázav podívala na Vítka a ten se usmál. „Vera jsi íkala, jak t bolí poád bolí krk. Urit
by ti to pomohlo. Vážn chodíš skoro v záklonu. Jednak to vypadá trochu divn , ale hlavn to musí
být nepohodlné.“
Sofie ješt chviliku uvažovala, a pak p ikývla: „Tak dobe,“ souhlasila nakonec.
„To jako hned?“ vykulil Vítek oi, když Ryška odn kud vykouzlila h eben a nžky.
„Vždy pipravena,“ usmála se Ryška.
Vítek se ale nesmál, nestail Sofii vbec nic íct a ve stejné chvíli k nim došel kapitán a oznámil
jim: „Máme potíže s motorem.“
„Mám sehnat n jakou pomoc?“ zeptal se Mirek.
Vítek se zamrail na Pravoslava. „Pro jste chvíli nepokali? Jsme na moi teprve chvilku. Myslel
jsem, že to ud láme teba za hodinu.“
„Máme doopravdy problémy s motorem,“ odpov d l Pravoslav. „Tohle není hra.“
Za tvrt hodiny se objevila druhá jachta a na ní stál mladý král Kabulus, s úsm vem od ucha k uchu.
Sofie protoila panenky a prohrábla si rukama své zkrácené vlasy. Ryška akorát dokonila své dílo.

„Pan Keup, to snad ne,“ ucedila Sofie mezi zuby.
„Je to už dvanáct let,“ sykla Lucie. „Snad bys mu konen mohla odpustit.“
Kabulus zíral na Zlatovlásku Sofii s nehraným úžasem a Ryška mrkla na Vítka. „V Hromu psali, že
nesnáší, když mají ženy krátké vlasy.“
„Ty jsi zlatá,“ usmál se Vítek.

Asi už tušíte, jak to celé dopadlo, takže to trochu zkrátím.
Král Kabulus se ten den sblížil s Lucií a z té se do pl roku stala královna Krasozem . Vbec mu
díky tomu nevadilo, když vid l, jak se Vítek zamilovan louí se Sofií a domlouvá se s ní, že
p estoupí na stejnou univerzitu, na které studovala i ona.
Kabulus samozejm splnil svj slib a zoologická zahrada v T šibo icích mohla brzy na to zaít
lákat návšt vníky na nový pírstek – h íb kon Zlatohiváka.
Ryška Lišková a princ Miroslav si každý veer dlouze telefonovali. O svatb se zatím nemluvilo,
ale každý, kdo Mirka vid l, pochopil, že je zamilovaný až po uši.
Pták Ohnivák se pest hoval i se svými samikami do Jabloového království.  editel zoo se jich
zbavil všech moc rád, protože Ohnivák vykradl v meziase jedno zlatnictví a zoo z toho m la
nepíjemnosti.
Ti ti princové díky té cest dosp li, a když se jich král s královnou ptali, co by cht li k Vánocm,
nebyly na tom seznamu žádné hry, komiksy, ani stavebnice. Domluvili se, že ta zlatá jablka použijí
na to, aby v lét všichni spolen vyrazili na cestu kolem sv ta.
„I se Sofií,“ upesnil to Vítek, když o svém plánu íkali rodim.
„I s Ryškou,“ ozval se Mirek.
A Pravoslav? Asi vás to p ekvapí, ale usoudil, že na sv t jsou i zajímav jší v ci než studium práv.
(To není nic proti právníkm, aby bylo jasno. Jedna z mých nejlepších kamarádek má advokátní
kancelá.)
Všichni ti princové se vrátili z té cesty s novou láskou a tou Pravoslavovou byl pták Ohnivák.
Nakonec si toho darebáka docela zamiloval. V d l, že je možné vycviit sokoly, a tak se rozhodl
vycviit si i tuhle obí straku. Neptejte se m , jak to ud lal, to netuším. Možná, že mu pišla vhod ta
láska k právu, protože Ohnivákovi dokázal n jak vysv tlit, že pokud n co chce, musí za to vždycky
zaplatit. A tak se stalo, že i když se v království tu a tam ztrácely nejrzn jší šperky, lidé namísto
nich vždycky našli zlaté peíko, které jim tam nechal polepšený pták Ohnivák.
Pravoslav se díky tomu stal mezi ornitology docela známou osobností. Když ho pak vzali píští rok
bez pijímacích zkoušek na univerzitu ke studiu pírodních v d, nebylo to kvli tomu, že byl princ,
ale kvli jeho úsp chm s ptákem Ohnivákem.
Král s královnou byli nadšení z toho, jak ten výlet jejich chlapcm prosp l. Dokonce se jim zdálo,
že jsou te všichni mnohem skromn jší. Možná, že v tom m la prsty Ryška, která jim vypráv la o
tom, jak t žký život n kdy prostí lidé mají.

Dalšího léta je proto všechny trochu p ekvapil Pravoslav, když jednou pi ob d (bylo to krátce p ed
tou plánovanou cestou kolem sv ta) váhav spustil: „Ta naše jablo má letos dokonce dvaadvacet
jablíek. Jestli všechny dozrají, bude z toho rekordní úroda.“
„Copak? Práv vyšla n jaká nová stavebnice?“ rýpl si Mirek.
Pravoslav rozpait zavrt l hlavou, kousl se do rtu a podíval se na rodie. „N co bych cht l, ale
skoro se to bojím íct, je to totiž moc drahé.“
„Co by to m lo být?“ zeptala se královna.
„Prosím vás, nedivte se, až to  eknu. Je to opravdu moc nákladná záležitost, ale mám to dobe
rozmyšlené a ve výsledku bych tím dokázal vyd lat dost pen z.“
„O co jde?“ pobídl ho král.
„Já bych cht l založit vlastní zoologickou zahradu,“ vyhrkl Pravoslav. „Mám to všechno
naplánované a dokonce vím i to, kde bych sehnal draka. Byl by to trhák. Lidi by se sem hrnuli.
Žádná jiná zoologická na sv t nemá draka, to mám zjišt né.“
Král se usmál. Trochu se bál, že Pravoslav bude chtít n jakou drahou hloupost, ale tohle zn lo jako
promyšlený plán. Spíš jen aby je vyzkoušel, mrkl na své starší syny a zeptal se jich: „Co vy na to,
kluci? Znamenalo by to, že za ta letošní jablka nic zvláštního k Vánocm nedostanete.“
„Jsme už dosp lí, tati,“ odpov d l Mirek. „A když mu to ud lá radost, tak pro ne. Aspo budeme
mít jednou kam vodit svoje d ti.“
„Jednou,“ ekl Vítek trochu rozpait . „Doufám, že to jednou nebude za tak dlouhou dobu. Rád
bych se totiž píští rok oženil.“
„Takže letošní úroda padne celá na zoo, ta následující na svatbu a ten rok potom p ipadnou všechna
zlatá jablka Mirkovi?“ navrhla královna.
Princové se na sebe podívali a pikývli. „Domluveno,“ ekli jednohlasn .
Všichni ti se spokojen usmívali. Byli pece brati a co by to bylo za bratry, kdyby se nedokázali
domluvit? A kdyby nedokázali vyešit každý problém spolen ?
A jako by jim to cht l pipomenout, vlétl dovnit oteveným oknem pták Ohnivák a vrhl se na
stíbrnou lžiku, která ležela na stole. Pravoslav rozilen vyskoil a pták se na n ho omluvn
podíval, rychle si vytrhl z ocasu jedno pírko a upustil ho na stl. Pak vylétl i se svou ko istí ven.
Pravoslav rychle piskoil k oknu a díval se, kam pták letí.
„Zajímalo by m , kam všechny ty v ci nosí,“ povzdychl si. „Zatím jsem na to nepišel.“
„Možná bychom to mohli vypátrat spolen ,“ navrhl Vítek. „Víc hlav víc ví.“
„A vždycky se hodí, když jedna z t ch hlav patí navíc Ryšce,“  ekl Mirek. „Je to taková liška
podšitá, ale asi práv proto ji mám tak rád. Je samé pekvapení a lov k se s ní nenudí.“
„Tak jí zavolej,“ pikývl Pravoslav. „Sice už jsem Ohniváka nauil, aby za ty v ci platil, ale myslím,
že je as na další akci. Tohle d lat nemže.“
„Je to pece jen velká straka,“ namítl Vítek. „Nechceš toho po n m moc? To ho chceš odnauit
sbírat tpytivé v ci?“

Pravoslav zavrt l hlavou. „Spíš by m l pochopit, kolik co stojí. Minule zaplatil jedné paní zlatým
pírkem za stíbrný knoflík. Pokud bude lidi takhle peplácet, bude za chvíli vypadat jako oškubaná
slepice.“
Mirek se rozesmál. „Nechceš místo té zoo rad ji cirkus? Stává se z tebe úplný krotitel dravé zv  e.“
„Krotit zv  mže i v zoologické zahrad ,“ namítl Vítek, „vždy se chystá vycviit si i draka.“
O té zoologické a o ptáku Ohnivákovi žertovali ješt velice dlouho, i když Pravoslav to myslel
naprosto vážn a doopravdy to pak ud lal. Byla to zoologická jako každý jiná, s výb hy a ohradami,
jenom ten pták Ohnivák si tam vykraoval mezi lidmi jako n jaký pán a do své voliéry létal jen
p espat. A jelikož se díky Pravoslavovi doista zm nil, nejenže si už nikdy nevzal nic bez dovolení,
ale za v ci zaal zkrátka a prost platit pen zi jako každý jiný. Získával je od zlatník a sm nárník
za ta zlatá pírka. A od té doby, co se nauil poítat, nosil na krku cedulku, na které stálo: Prodali
byste mi tento šperk? Lidé v tšinou odpov d li, že ano a Ohnivák jim pak odpoítal peníze, které
m l srolované do ruliky a pipevn né na noze.
Každopádn ani když ti t i brati dali hlavy dohromady, tak zatím nep išli na to, kam si ten pták ty
své poklady nosí, a to jim u toho pomáhala nejen Ryška Lišková, ale i Sofie, jejíž jméno znamená
moudrost. Takže je ten pták Ohnivák nakonec stejn p evezl, a to navzdory tomu, že se tak polepšil.

Zazvonil zvonec a téhle pohádky je konec, ale nebojte se, ješt jich na vás eká celá ada. A te mi
 ekn te, není tohle trochu lepší p íb h než ten, ve kterém liška Ryška pomže kralevici ukrást
Zlatohiváka a ptáka Ohniváka a kdy starší brati toho nejmladšího zabijí a vlastní otec je dá za to
popravit?

