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O PLE�ATÉM 
KRÁLOVSTVÍ
Veselá pohádka s dobrým koncem



Vojtěch Jurík3

Tahle pohádka by se mohla docela dobře jmenovat 
O princezně s nejkrásněj�ími vlasy. 

Aspoň princezna by si to určitě přála. 
Nebo Jak byly vynalezeny čepice. 

To by zas udělalo radost královskému krejčímu, 
i kdy� na to nebyl sám. 

Mohla by se taky jmenovat 
O Bílé paní, 

O fale�ném princi 
nebo Hučka pro princeznu. 

Jen�e takových princezen, bílých paní i fale�ných princů u� bylo. 
Leda ple�até království je jenom jedno.



O ple�atém království

Ple�atý král Bantaleon hlasitě oddycho-
val ve své královské posteli. Bylo skoro
ráno. Kousek od otevřeného okna zaťukal
do stromu datel. Ťuk, ťuk, ťuk.

�Dále!� posadil se vydě�ený král na
posteli.
Ťuk, ťuk, ťuk.
�Pro pána krále, to je datel!�
Ťuky, ťuky, ťuky.
�Je to jen datel,� konej�il se král, za-

chumlal se pod peřinu a sna�il se znovu
usnout.
Ťuky, ťuky, ťuky.
�Jen malý, obyčejný datel.�
Buch! Buch! Buch!
�Co je? Co to je? Co se to děje?� vyskočil

zase z postele.
Na dveře bouchal ple�atý královský rád-

ce a �picl Kleoton.
�Pane králi, nesu naléhavé zprávy,�

vrazil do lo�nice.
�Co mů�e být naléhavěj�ího ne� králův

spánek?� odtu�il panovník unaveně a sedl
si otráveně zpátky na postel.

�Princ Cyprián, následník trůnu v Krá-
lovství dobrých předsevzetí, přijede na
náv�těvu.�

�Teď hned?� zdvihl vladař obočí.
�To je právě to, co nevíme,� �eptal důle-

�itě �picl. �On má toti� přicestovat inko-
gnito.�

�Jak�e to přicestuje?�
�Přijede inkognito, pane králi.�
�Inkognito?� podrbal se král na hlavě.

�To je ale divné jméno.�
�Ale ne, to není jméno,� vysvětloval

Kleoton, �to jen znamená, �e princ Cypri-
án přijede tajně.�

�Mordyje, co je to za tajemství, kdy� to
víme?�

�No, víme sice, �e přijede, ale nevíme
kdy a jak,� lamentoval vrchní královský
�picl a rádce. �Bude se nám tady produ-
círovat po království a okukovat princeznu
a kdo ví co je�tě!�

�No, schválně,� popichoval ho král, �co
je�tě?�

�Je�tě nám mů�e okukovat vojsko, aby
viděl, jak jsme připraveni na případnou
válku. Mů�e nám okukovat stáje s králov-
skými hřebci, pole, aby viděl, jak se nám
urodilo, prasata, jak je máme vykrmená��

�Dobře, dobře,� přeru�il ho král, �tak
nám to v�echno pohlídejte, a a� prince na-
jdete, doveďte ho na zámek. Ale, říkám
vám, opatrně. Není to �ádný padouch, je
to přece jenom syn z dobré královské
rodiny.�

Náhle se místností rozlila zlatavá záře.
�Á, princezna Eufrofína vstává,�

rozpoznal král.

Ve své komnatě
skutečně právě vstá-
vala jediná královská
dcera. Kolem ní se
najednou vyrojil
zástup chův, česa-
čů, kosmetiků
a módních návrhá-
řů. Jako ka�dé ráno.

Kromě princezny
byli v�ichni ple�atí.
Mu�i i �eny.

Zato princezniny
vlasy zlatavě zářily na
celou místnost a pak je�tě
oknem na celé království.
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Jako ka�dé ráno se v�echno začalo točit
kolem princezniných vlasů. Jako ka�dé
ráno nesměl v hřebínku �ádného z prin-
cezniných česačů uvíznout ani vlásek.
Běda, aby jí někdo ne�etrně za jeden
pramínek zatahal.

A jako ka�dé ráno se princezna přela se
v�emi svými sluhy a slu�kami, co si dnes
oblékne: �Tyhle �aty jsou moc tyrkysové!�
pi�těla. �A tyhle jsou málo rů�ové! A tyhle
nejsou třikrát pře�ehlené! A tyhle �aty vy-
padají, jako kdyby je právě vytáhli z rybní-
ka plného �abinců! A tyhle střevíce nej-
sou� Jau!!!�

Hlouček česačů kolem princezny strnul
hrůzou.

�Tys mi vytrhl vlas!� obořila se na jedno-
ho z nich.

Zmatený česač jen bezmocně zalapal po
dechu a ustupoval před rozzuřenou prin-
ceznou. Věděl, �e se právě dopustil nej-
vět�ího zločinu, jakého se princeznin česač
v tomhle divném království vůbec mohl
dopustit. Princezna mu vyrvala hřeben
z ruky a po jeho prozkoumání začala
vřískat je�tě o oktávu vý�:

�Je to tady! Je to tady!� ukazovala na
hřeben. �Můj vlas! Ty vrahu! Jeden z mých
nádherných, překrásných vlasů! Strá�e!
Do vězení s ním! Zavřete ho, a� zčerná!�

Hned nato omdlela.
Nebohého holohlavého česače se chopili

holohlavé strá�e a vedli ho z komnaty
dlouhými chodbami a po schodech někam
dolů do chladných vězeňských kobek.

Lesem, který voněl po houbách a byl
plný zpěvu nejroztodivněj�ích ptáků, si to
zatím do ple�atého království vykračoval
princ Cyprián. Byl úplně stejný jako v�ich-
ni princové v jeho věku. Byl pohledný,
zdravý, silný a měl plnou hlavu starostí se

svými královskými rodiči, kteří ho chtěli co
nejdřív o�enit s nějakou vzne�enou prin-
ceznou. Nakonec si aspoň vymínil, �e si tu
princeznu půjde prohlídnout sám a tajně,
aby věděl, do čeho jde. Na slavnostní krá-
lovské náv�těvě by se toho o své nastávající
asi mnoho nedozvěděl. Nejspí� jen to, �e je
hezká, �e má �ikovného krejčího a �e umí
jíst příborem. Tak tedy �el tím lesem a měl
radost, �e mu počasí přeje.

�el celý den, a kdy� u� byl skoro na kraji
lesa, spatřil u cesty starý vykotlaný dub.
Princ Cyprián toti� nebyl �ádný hlupák.
Má-li se někam vypravit tajně a zároveň
nebýt prozrazen, nemů�e se před princez-
nou objevit jako princ. Proto si s sebou
nesl v uzlíčku zmuchlané, staré a obno�ené
�aty, proto mu teď padl do oka vykotlaný
strom. Mů�e se u něj převlíknout za chu-
dého tuláka a �aty si v něm schovat.

Jen�e právě v momentě, kdy u� byl oble-
čený v otrhaných �atech a chtěl ty své za-
balené v uzlíčku hodit do díry v dubu, se
něco ozvalo. Cyprián nevěděl v tu chvíli
přesně co. Znělo to jako: �Nechá� toho!�,
ale bylo to tak slabounké, �e to sotva po-
střehl. Pomyslel si, �e se mu to nejspí�
jenom zdálo, a ruku s uzlíčkem �atů začal
znovu přibli�ovat k dutině stromu.

�Nechá� toho, povídám,� ozvalo se
zase. Tentokrát o něco silněji, ale pořád
docela slabounce, asi jako kdy� veverka
přeskočí z jednoho stromu na druhý, nebo
jako kdy� promluví trpaslík.

Cyprián se podívá nahoru do koruny
a skutečně - na jedné větvi přímo nad ním
sedí trpaslík, pohupuje no�ičkama měří si
prince ostrým pohledem.

�Copak se děje, pidimu�íku, �e se� tak
rozzlobenej?� dívá se na něj Cyprián
pobaveně a je rád, �e vidí �ivého trpaslíka.

�Jakej já jsem pro tebe pidimu�ík?�
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večer. Pak v dálce zablikalo pár blesků,
ozvalo se několik hromů a bouřka byla
tady. Za mohutného hřmění a velkolepých
blesků se strhl tak �ílený lijavec, �e ne�
do�el Cyprián od kraje lesa k prvnímu sta-
vení, byl na kost promočený, promrzlý,
nastydlý a je�tě řádně vypla�ený z toho
v�eho, co se kolem něj děje.

Krejčí Čepek měl hodnou �enu a spous-
tu dětí. Bydlel s nimi na kraji vesnice a prá-
vě dovečeřel brambory na loupačku.

�To je ale buřina,� poznamenal na dění
venku.

�Psa by nevyhnal,� odvětila jeho �ena
Matylda.

Byla tam u� úplná tma, jen bylo ka�dou
chvíli sly�et hlasité hřmění, doprovázené
velikým bleskem. Velké studené kapky hla-
sitě pleskaly o dřevěné okenice a vítr fičel
tak vydatně, �e se Čepkovy děti bály, �e jim
odnese střechu nad hlavou. A do toho ně-
kdo mocně zabouchal na dveře.

�Koho to sem čerti v tomhle nečase��
pospíchala Matylda ke dveřím.

Sotva je otevřela, vpadl do místnosti
prokřehlý princ Cyprián, mokrý, jako by
ho právě vylovili z rybníka.

�Tak tomu říkám pěkný nerozum,� pro-
hlásil krejčí. �Copak to se dělá, běhat v ta-

rozkřikne se
trpaslík. �Pro tebe
jsem v�dycky jen kní�e Klementin
Valerián Kopřiva, svobodný pán od sta-
rého dubu, aby bylo jasno!�

�Tak to promiňte, Veličenstvo,� uklonil
se před ním Cyprián uctivě, �já jsem hned
nepoznal, s kým mám tu čest.�

�Člověk a docela slu�nej, to u� se dneska
nevidí,� zamumlal si skřítek pod vousy
a u� na něj zase zostra: �Cos mi to tu chtěl
pohodit za hadr?�

�Já� nó� víte, pane kní�e, to by bylo
asi na del�í vyprávění. To jsou moje �aty
a já jsem si je sem chtěl schovat.�

�Před bouřkou?�
�Před jakou bouřkou?� podivil se princ.
�Bude bouřka,� houknul zase dolů

trpaslík. �Dneska. Večer.�
�Nó,� zamyslel se Cyprián, �tak to asi

před bouřkou,� a byl rád, �e mu nemusí
nic vysvětlovat.

�Tak já ti je tady pohlídám,� nabídl se
pidimu�ík.

�Jé, to budete hodnej,� řekl zdvořile
Cyprián, i kdy� si hned pomyslel, �e takhle
malinkatej trpaslík toho asi moc neuhlídá.
�Já� já jen nevím, kdy se pro ně vrátím.�

�To nevadí, já mám času dost!� zapi�těl
za ním trpasličí �lechtic ze své větve. 
�A koukej přidat do kroku. Bude bouřka.�

A bouřka skutečně při�la. To trpaslíci
poznají. A jaká! Nejdřív se setmělo. Čás-
tečně těmi mračny a částečně, �e u� byl
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kové psotě venku? Maminko, uvař mu
horký lipový čaj a vyndej mu z almary ně-
jaké suché oblečení. Hlavně ten teplý svetr
na zimu. Aby nám to neodnesl nějakou
stonavostí.�

�A kterejpak vy jste?� odvá�il se pro-
mluvit na cizince nejstar�í z Čepkových
synů �těpán, kdy� se princ osu�il a vypil
hrnec vynikajícího lipového čaje s medem.
��e jsem vás tu nikdy neviděl.�

�Mně říkají Cyprián a při�el jsem a�
zpoza lesa,� představil se host. �Hrome,
to je ale dobrej čaj, mockrát vám děkuju,
panímámo.�

�Zpoza lesa, říkáte?� odvětil krejčí. �To
jste u�el hezký kus cesty a� z protěj�ího
království, nemám pravdu? A copak �e jste
se vydal na tak daleké putování?�

�Ale táto,� pokárala ho Matylda, �nevi-
dí�, �e je Cyprián celý utrmácený a potře-
buje se vyspat?�

�Pravda,� pokýval uznale Čepek. �Ulo�
ho tady za pec, ať je pěkně v teple.�

Na zámku zatím ani �picl Kleoton neměl
ponětí o tom, �e princ u� překročil hranice
království. A �e se ubytuje u obyčejného
krejčího, to by toho pána ani nenapadlo.
Nato� krále Bantaleona nebo princeznu
Eufrofínu. Kleoton seděl u okna své sou-
kromé komnaty, podpíral si bradu a za-
my�leně se díval do dálky. Bouřka neustá-
vala, z nebe crčela voda po obrovských
kapkách a v záblescích na cimbuří prosví-
tala bílá postava.

�Ach jo,� posteskl si rádce, �i v takové
slotě musí Bílá paní stra�it venku. Tomu
tedy říkám hrůza.�

Kolem �piclovy komnaty nesly�ně pro�el
svícník Tobiá�. Holohlavý stejně jako
v�ichni v tomhle království. Staral se o to,
aby v�echny svíčky v zámku hořely a svíti-

ly, jak mají. Pro�el chodbou, zkontroloval
v�echny svícny a pokračoval dolů po
schodech. S velkým svícnem v ruce do�el
a� do zámeckého vězení.

�Tak tebe, kamaráde, zavřeli?� pronesl
lítostivě, kdy� dorazil k mří�ím, za nimi�
�alostně bloumal po své cele česač Arno�t.

�No jo, u� je to tak, brácho,� hlesl smut-
ně česač.

�Co s tebou bude? To sis nemohl dát po-
zor, kdy� ví�, jaká na ty vlasy je?�

�Vím, nevím. Já si dával pozor, veliký
pozor,� popisoval své ne�ťastné klopýtnutí
Arno�t, �ale ona sebou zničehonic �kubla
a u� to bylo. S tím se nedalo nic dělat.�

�No, hochu, musíme doufat, �e se nám
brzy podaří vymyslet, jak tě odtud dostat.
Tady jsem ti zatím přinesl nějaké jídlo,
abys to tu vydr�el. Já u� musím, aby mi
nezhasly svíčky. Tak dobrou.�

Princ Cyprián, o něm� nikdo netu�il, �e
je to skutečný princ, se ráno probudil na
peci v chalupě krejčího Čepka. V�ichni u�
byli dávno vzhůru a Cyprián měl poprvé
mo�nost si v�echno pořádně prohlídnout.
Kdy� večer dorazil, byl celý rozklepaný,
a navíc bylo ve světnici �ero. Teď se v klidu
rozhlí�el kolem sebe, ani� by si někdo
z Čepkovy rodiny v�iml, �e u� se jejich ne-
nadálý host probudil. A nutno podotknout,
�e z toho, co viděl, byl u�aslý. Světnička
byla malá, skromně zařízená, zato v�ak
čistá a uklizená. Jen ta rodina se Cypriá-
novi zdála nějaká divná.

A pak mu to do�lo. V�ichni byli ple�atí!
Táta, máma i děti. Jen tátovi, jak se zvedal
od stolu, bylo vidět, �e mu vzadu na hlavě
ra�í takové malé, kraťounké chmýří. Krejčí
Čepek tedy vstal od stolu, vzal z kouta udi-
ci, a �e půjde chvilku na ryby, ne� se pustí
do práce.
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�Ale táto,� zvolala na něj �ena Matylda,
kdy� u� bral za kliku, �zapomněl sis oholit
hlavu!�

�No jo,� pra�til se krejčí do čela, �ta mo-
je hlava.�

Postavil udici zpátky do kouta, z �uplíku
vyndal břitvu a zrcátko, posadil se zpátky
ke stolu a začal si holit hlavu.

Cyprián na to koukal jako blázen. Něco
takového v �ivotě neviděl. Dokonce si na
chvilku pomyslel, �e se je�tě neprobudil
a �e se mu to v�echno jenom zdá. Jak tam
tak sedí za pecí a rozpačitě si mne oči,
v�imlo si ho jedno z Čepkových dětí a uká-
zalo na něj.

�Á, podívejme se,� pronesl krejčí od sto-
lu, jako by se nechumelilo, �pan Cyprián
se nám probudil. Dobré
ráno.�

�Dobré
ráno,� pozdravil zdvo-
řile princ, přesto�e byl přesvědčen, �e
se dostal do rodiny naprostých �ílenců.

�Dáte si kávu?� zeptala se ho slu�ně
Matylda.

�Vy� vy�� ukazoval na ní Cyprián s vy-
valenýma očima a pořád seděl na peci,
proto�e se bál slézt dolů mezi ty blázny,
�vy nemáte vlasy!�

�No, to musíte být zdaleka, mladíku,
kdy� nevíte�� chtěl říct krejčí, kdy� ho
Matylda přeru�ila.

�Táto, on má vlasy!� vykřikla zdě�eně.
Teď zase celá Čepkova rodina zírala na

Cypriána jako na zjevení. A Cyprián zase
koukal na tu ple�atou rodinu jako na zje-
vení, tak�e bylo chvilku v Čepkovic domku
ticho jako v kostele, a kdyby �el někdo ná-
hodou kolem, musel by si myslet, �e není
nikdo doma.

�Musíte si jí oholit,� přeru�ila zmatené
ticho Matylda, �jinak nás v�echny za-
vřou!�

�Tak, tak,� přitakal jí krejčí, �slezte dolů
z té pece, já vám pomů�u.�

�Ale já si nechci holit hlavu,� protesto-
val princ.

�Jen�e to se u nás musí!� prohlásil krejčí
rozhodně.

�Je ráno,�
promluvi-
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la Matylda dívající se z okna někam do
dálky, �princezna vstává.�

�Vy tady takhle ze světnice vidíte
princeznu?� vyskočil teprve teď Cyprián
z postele a hrnul se k oknu. �A kde?�

�Princeznu přímo ne, ale její vlasy zářící
ka�dé ráno na celé království z vě�e zám-
ku,� vysvětlovala Matylda.

Princ vyhlédl z okna a skutečně - ze zá-
mecké vě�e vlály vlasy princezny Eufrofíny
a zlatě se třpytily ve svitu vycházejícího
slunce.

�A kvůli tomu si musíte holit hlavy?� za-
čínal chápat princ.

�Posaďte se tady na �idli, já vám s tím
pomů�u,� pravil krejčí přátelsky.

�A to teda ne!� bránil se Cyprián. �Já si
hlavu holit nenechám. Takové pitomé naří-
zení!�

�Tak to tu ale nemů�ete zůstat,� prohlá-
sil Čepek smutně.

�Ale táto, přece ho nenechá� odejít bez
snídaně.�

�Dej mu, mámo, krajíc chleba na cestu.
Jestli chce, mů�e se mnou jít na ryby. Kdy-
by něco, budeme dělat, �e se neznáme.�

Krejčí Čepek s princem Cypriánem
seděli u řeky a chytali ryby. Seděli od sebe
asi tak pět kroků a kromě této vzdálenosti
je dělila i délka jejich vlasů, která byla
v tomto království tím nejdůle�itěj�ím.
Seděli ti�e, jak rybáři sedávají, a dívali se
na klidnou vodu.

Za jejich zády se kromě hlasitého zpěvu
ptáků začaly pomalu a nenápadně přibli-
�ovat zvuky klapotu koňských kopyt.
A nedlouho nato se zpoza stromů u cesty
vynořilo několik jezdců. Několik ple�atých
a jedna princezna.

�Schovej se! Rychle se schovej!� sípal
krejčí na Cypriána.

Jen�e princ poprvé spatřil princeznu
a v tu chvíli ho nic jiného nezajímalo.

�Uteč! Utíkej! Nekoukej! Zdrhej!� chrlil
ze sebe krejčí své dobře míněné povely,
jen�e s Cypriánem to ani nehlo.

To u� se ale zbrojno�i na koních rozesta-
vili kolem toho vlasatého opová�livce,
tak�e na útěk bylo tak jako tak pozdě. Na
útěk, na který princ ani nepomyslel. Tro-
chu proto, �e jako chrabrý následník trůnu
v Království dobrých předsevzetí z boje
nikdy neutíkal, ale hlavně proto, �e byl
oslepen krásou princezny Eufrofíny.

Princezna seděla na svém bělou�ovi se
zlatým sedlem a dívala se střídavě na vodu
a střídavě na prince Cypriána, ani� by sa-
mozřejmě tu�ila, �e se jedná o prince. Byla
z celé události trochu zmatená. Zatímco
její strá�e zatýkali troufalého cizince, který
oslněn její krásou nekladl �ádný odpor,
Eufrofína pokukovala po tom opová�livci,
který byl� takový jiný� zkrátka hezký
chlap.

Pro princeznu to byl �ok hned z několi-
ka důvodů. Tak za prvé - doteď si v�ímala
jen sama sebe a svých krásných vlasů. Jak
by mohla milovat taky něco jiného ne�
svoje vlasy, kdy� nic krásněj�ího v celém
království neexistovalo? Za druhé si v�dy-
cky myslela, �e se provdá za nějakého
bohatého prince a najednou se jí líbí ně-
jaký obyčejný chasník v u�mudlaných �a-
tech. A za třetí - v�dyť je to zločinec. Ne-
dbá královských nařízení a běhá si po
království vlasatý! Tak proč zrovna on 
tolik přitahuje její pohled? Proč právě teď
neví kam s očima? Proč se kvůli němu
červená?

Na�těstí pro princeznu si jejích nečeka-
ných rozpaků nikdo nev�iml. Princ byl
unesen jejím půvabem a kromě toho jej
právě zatýkali. Krejčí Čepek si taky nemohl

10
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ničeho v�imnout, proto�e se před princez-
nou klaněl k zemi, a� mu čerstvě oholená
ple� házela prasátka na vodu a pla�ila ryby.
A její ozbrojený doprovod se staral o trou-
falého cizince.

Tak byl Cyprián v ple�atém království
zatčen a v řetězech vláčen za královskou
dru�inou do vězení.

�Prince jsi tu neviděl, krejčí?� prohodil
je�tě jeden ze zbrojno�ů ke stále se uctivě
klanícímu Čepkovi.

�Já a prince?� podivil se krejčí. �Kde by
se tady vzal?�

�No, do toho ti koneckonců nic není,�
odsekl zbrojno� a pobídl koně směrem
k zámku.

Do ple�atého království měl tou dobou
náhodou namířeno taky jeden tulák. Jme-
noval se Jáchym a nebyl by pro ná� příběh
nijak zajímavý, kdyby ne�el lesem kolem
vykotlaného dubu, kdyby se u něj neposa-
dil ke chvilce odpočinku a kdyby v něm
nena�el �aty prince Cypriána.

�Nechá� je tam?� ozvalo se z větví stro-
mu, kdy� se Jáchym sápal po ukrytém
oblečení.

Tulák sebou trhnul, rozhlédl se kolem
sebe napravo a nalevo, a kdy� neviděl nic
podezřelého, natáhl se po princových �a-
tech znovu.

�Ani na to nesáhni!� zakřičel trpaslík,
jak jen to nejsilněji dokázal.

Tulák Jáchym se podíval nahoru a tam
se na jedné z větví jenom malinký kousek
od něj houpal trpasličí kní�e Klementin
Valerián Kopřiva, svobodný pán od staré-
ho dubu.

�A hele, pidivajzlík,� prohodil pobaveně
tulák.

�Ty �aty tam nechá�!� odsekl trpaslík,
rozzuřený tím hanlivým označením.

�Pro�el jsem půlku světa, ale �e potkám
svýho prvního trpajzlíka zrovna tady v tom
zapadákově, to mě teda nenapadlo,�
pokračoval Jáchym, a jako by trpaslíka
vůbec nesly�el, u� měl v ruce princovy �aty
a u� je tahal z dubu ven.

�Vrať tam ty �aty! Okam�itě tam vrať ty
�aty!� pi�těl rozzuřený trpaslík, ale tulák si
ho nev�ímal.

�A podívejme,� povídá, �takový pěkný
�aty, jestlipak by mi byly,� a hned si je za-
čal zkou�et.

Trpaslík Kopřiva byl vzteky bez sebe.
Slíbil princi, �e mu ty �aty pohlídá a teď
tohle. Takový necita!

�Vrať ty �aty tam, kde byly!� zuřivě ječel,
zatímco se tulák pomalu a s ledovým kli-
dem oblékal do princova svátečního odě-
vu. �Okam�itě je vrať, kde jsi je na�el!�

�A hele, padnou mi akorát,� prohlásil
nakonec Jáchym spokojeně.

Ani ty svoje staré urousané hadry ne-
uklidil do dubu místo princových, nechal
je tam válet a k trpaslíkovu ohromení spo-
kojeně odcházel.

�Tak nazdar, prcku, zase někdy poklábo-
síme,� volal na něj je�tě z dálky �kodolibě.

Načesaná princezna Eufrofína na krá-
lovském dvoře svého otce Bantaleona
nevěděla o v�ech těch zvlá�tních událos-
tech skoro nic. Nevěděla, �e přijel princ
Cyprián, nevěděla, �e u� ho dokonce
spatřila, nevěděla, �e teď sedí v jejich
královském vězení. Vlastně jediné, co
věděla úplně jistě, bylo, �e má nejkrásněj�í
vlasy �iroko daleko. V tom jejich zvlá�tním
ple�atém království.

Seděla v pohodlném křesle, své nádher-
né zlatavé vlasy rozlo�ené do�iroka kolem
sebe, aby se �ádný z nich neohnul nebo 
snad dokonce nezlomil. Seděla a dívala se
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do zrcadla. Byla se sebou spo-
kojená. A� příli� spokojená.

V komnatě byl kromě ní
pouze svícník Tobiá�.
Chodil od jednoho
svícnu ke druhému,
zapaloval svíčky,
odstraňoval ze svíc-
nů staré a ohořelé
a napichoval na
jehlice nové. A kro-
mě toho velmi pře-
mý�lel o tom, jak
dostat svého přítele
česače Arno�ta
z vězení.

Teď by si mohl
popovídat s princeznou.
Mohl by ji poprosit o mi-
lost, mohl by jí vysvětlit,
jak se věci mají. Jen�e mů�e
vůbec svícník promluvit na
princeznu? Teď si Tobiá� uvě-
domil, �e slou�í v zámku u� sedm
let a nikdy na princeznu nepro-
mluvil. Nemů�e za ní teď přijít a říct jí:
�Hele, Eufrofíno, pusť toho Arno�ta
z vězení, proto�e vlastně nic neudělal.�

Tobiá� přemý�lel a přemý�lel, přitom za-
paloval svíčky, ometal se kolem princezny,
kdy� vtom do komnaty vrazil vrchní krá-
lovský rádce a �picl Kleoton. Tobiá� se lekl,
�kubnul sebou, a jak stál zrovna za prin-
ceznou, jeho ruka se zapáleným svícnem
se na chviličku nebezpečně přiblí�ila prin-
cezniným vlasům. Náhle otevřenými dveř-
mi navíc vnikl do místnosti průvan, plame-
ny svíček se prodlou�ily a jeden malý pla-
mínek jemně olízl jeden z vlasů princezny
Eufrofíny.

Vlastně se vůbec nic nestalo, jen�e znáte
princeznu. Ne� se z toho v�eho stačil To-

biá�
vzpama-
tovat, začala
tahle krásná,
namy�lená princezna
nelidsky pi�tět: �Co
to bylo? Co jsi to
udělal? Ty jsi mi za-
pálil vlasy! Ty jsi
chtěl spálit v�echny
moje nádherné
vlasy!!�

A u� tu byly strá�e
a u� nebohého svíc-

12
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níka vlekly dlouhými zámeckými chodba-
mi a je�tě del�ími schodi�ti do studené �a-
tlavy.

Je�tě �těstí, �e tam nebude sám. S ním
tam přece sedí jeho kamarád česač Arno�t
a kromě toho samotný princ Cyprián, jedi-
ný syn vladaře Království dobrých před-
sevzetí!

�Tak mně, kamarádi, vysvětlete,� povídal
princ Cyprián, o něm� ani jeho spoluvězni
netu�ili, �e je to princ, �jak se to vlastně
přihodilo, �e v tomhle království platí ta-
kový divný zákaz a vůbec to v�ecko ko-
lem?� Těmi kamarády myslel česače
Arno�ta a svícníka Tobiá�e, tím zákazem
myslel nařízení, podle kterého měli oby-
vatelé království zakázáno nosit vlasy, a tím
v�ím kolem myslel asi to v�echno kolem.

�To je stra�ně jednoduché,� po�krábal se
česač Arno�t na své holé hlavě.

�No, ono to právě není vůbec
jednoduché,� opravil ho svícník Tobiá�.

�Vlastně, kdy� tak o tom mluvíme, je to
docela komplikované,� uvědomil si
Arno�t. �Jak to v�echno vzniklo? Proč my
vlastně musíme být v�ichni ple�atí?�

�Proč, proč,� lamentoval Tobiá�, �nej-
spí� kvůli princezně, ne?�

�No, jasně,� plácl se Arno�t do holého
čela, �aby měla jistotu, �e má nejkrásněj�í
vlasy v království.�

�To mě podr�te,�
neudr�el se Cyprián.
�Tak vy si tady v�ich-
ni holíte hlavy, aby
měla princezna nej-
krásněj�í vlasy?�

�Jasně,� přitakali
oba.

�V�ichni?�
�V�ichni.�
�To nejsou �ádné výjimky? Král třeba?�
�Král? Ten je ple�atý od přírody,� mávl

rukou Arno�t.
�U� se stmívá, za chvíli bude tma,� díval

se Tobiá� z malého okna u stropu nahoru
na oblohu. �To by mě zajímalo, kdo teď
bude místo mě na zámku rozsvěcovat
svíčky.�

�A jak to v�echno vzniklo?� zajímal se
Cyprián. �To jste se nevzbouřili, kdy�
vyhlásili takový nesmyslný zákaz?�

�P���t!� dali si oba jeho spoluvězni prst
před pusu.

�Ale co? Stejně jsme v�ichni ve vězení,�
uvědomil si vzápětí Tobiá�, �tak co by se
nám mohlo je�tě stát hor�ího?�

�Ono to vzniklo vlastně docela nevin-
ně,� pravil Arno�t, který byl jako
princeznin česač od začátku u toho.
�Princezna Eufrofína měla u� jako malá
holčička nádherné
vlásky. To mů�u
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potvrdit, na to jsem odborník. A pořád si je
s někým poměřovala. Nejdřív je měla del�í
ne� chůva, pak je měla lesklej�í ne� první
dvorní dáma, a tak to �lo pořád dál. A� jed-
nou to někoho napadlo� Kdo to vlastně
byl?�

�Určitě Kleoton,� procedil Tobiá� mezi
zuby.

�Kleoton?� zeptal se princ.
�Králův rádce a �picl,� upřesnil Tobiá�.
�Tak tedy nakonec toho zloducha Kleo-

tona napadlo, �e kdy� budou v�ichni ple-
�atí, bude mít princezna nejkrásněj�í vlasy
v království,� pokračoval Arno�t.

�A proto tady dneska v�ichni sedíme ve
vězení,� bouchal si Cyprián nevěřícně dla-
ní do čela. �Jeden jí �patně česal, druhý se
k ní přiblí�il se svícnem� A do týhle rodi-
ny já se měl �enit.�

�Ty ses měl �enit?� zpozorněl Arno�t.
�A do jaký rodiny?� vyzvídal Tobiá�.
�Ale toho si, kamarádi, nev�ímejte,�

uvědomil si Cyprián své prořeknutí, �asi
začínám mluvit z cesty. To bude z hladu,
celý den jsem nic nejedl. Kvůli tomu va�e-
mu Kleotonovi!�

Kleoton stál tou dobou u �kolní tabule
a vyučoval princeznu. Kromě toho, �e byl
královým rádcem a �piclem, se je�tě staral
o výchovu Bantaleonovy jediné dcery
Eufrofíny. Princezna Eufrofína měla po-
dle rozvrhu právě hodinu matematiky,
jen�e jak u� to v tomhle neobvyklém
království chodilo, velmi podivné mate-
matiky.

�Vyře�íme si jeden zajímavý početní pří-
klad,� pravil Kleoton na úvod a vzal do
ruky křídu. �Máme dva obchodníky prodá-
vající na trhu ozdobné látky. Jeden je
ple�atý, druhý má vlasy a� na ramena.�
A hned v�e také nakreslil na tabuli. �Ten

první prodal za jeden den dva koberce
a čtyři metry vzácné čínské látky. Ten
druhý prodal jeden koberec, zato v�ak
hned devět metrů vzácných látek z Egypta.
Který z obchodníků vydělal víc?�

Princezna Eufrofína seděla ve svém
křesle, vlasy se jí zlatavě třpytily a my�len-
kami byla někde úplně jinde ne� na hodině
matematiky. Myslela na toho odvá�ného
a krásného chasníka, který se nechal u ře-
ky zatknout za to, �e si dovolil poru�it přís-
né královské nařízení a nosil vlasy.

�Tak�e je�tě jednou,� opakoval Kleoton.
�Ple�atý prodal dva koberce a čtyři metry
látky, vlasatý jeden koberec a devět metrů.
Kdo si vydělal víc?�

�Já nevím,� povídá princezna znuděně,
�tak třeba ten vlasatý.�

�Správně! Velmi správně!� zajásal Kleo-
ton. �A proč?�

Princezna jen pokrčila rameny.
�Přece proto, �e byl vlasatý!� zvolal

Kleoton.
Prostě matematika zvlá�tní jako celé

království.
�Je přece nad Slunce jasné,� vysvětloval

Kleoton, ��e vlasatý člověk sklízí mnohem
vět�í úspěchy ne� ple�atec, proto�e vlasy 
jsou tou nejdůle�itěj�í věcí na světě. Jsou
to právě vlasy, které kučeravého obchod-
níka předurčují k nevyhnutelnému úspě-
chu! Vlasatý je v�dycky úspě�něj�í, schop-
něj�í, chytřej�í, bystřej�í a �ťastněj�í ne�
nějaký ple�oun, to dá přece rozum,� po-
kračoval holohlavý Kleoton ve svých ne-
smyslech.

�Stačí se naučit tuto jednoduchou rovni-
ci,� řekl a vzal zase křídu do ruky. �Dlouhé
vlasy = dlouhý rozum.�

Takovou matematiku zkrátka neza�ijete
nikde jinde na světě. Jen v ple�atém krá-
lovství.

14
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�A nyní dal�í příklad,� ohlásil ten divný
učitel, rychle smazal tabuli a u� kreslil
dal�í podezřelou úlohu.

Jen�e Eufrofína ho u� dávno neposlou-
chala. Najednou, a bylo to snad poprvé
v jejím �ivotě, nemyslela jen na své čaro-
krásné vlasy, ale taky na něco jiného. Na
mu�e, o něm� neměla ani potuchy, �e by to
mohl být princ.

�Tady je ale tma,� přeru�il Kleoton svůj
výklad ve chvíli, kdy si uvědomil, �e se
v komnatě udělalo takové �ero, �e skoro
ani nevidí, co na tu tabuli kreslí. �Kde je
svícník? Já ho snad nechám zavřít. No jo,
vlastně,� po�krábal se na svém holém čele,
�v�dyť my jsme ho nechali zavřít. Tak to
holt dneska ukončíme dřív.�

Jestli on se mi ten chasník tam u řeky,
přemý�lela princezna, nelíbil právě proto,
�e měl vlasy.

�Pánové, na to musíme něco vymyslet,�
říkal zrovna ve vězení princ Cyprián svým
spoluvězňům česači Arno�tovi a svícníku
Tobiá�ovi. �Takhle to přece nemů�eme
nechat.�

�Já si to taky myslím,�
zněla odpověď.
Zvlá�tní na ní 

bylo, �e ji nepronesl ani Arno�t ani To-
biá�.

�Co�e?� rozhlí�eli se v�ichni zmateně
kolem sebe. �Je tu někdo?�

�Tady, tady jsem,� zaznělo znovu tím
polohlasem.

Cyprián se podíval ke stropu na jediné
malinké okno jejich cely a tam na�el pů-
vodce toho hlasu. Za mří� se z druhé stra-
ny dr�el krejčí Čepek!

�Tebe nám seslalo samo nebe!� vykřikl
Cyprián radostně a u� chytal uzlíček s jíd-
lem, který mu krejčí hodil okýnkem, a u�
se o bochník chleba a kostku sýra dělil se
svými kamarády.

�Víte, pane Cypriáne, kdy� vás dneska
u řeky zatýkali,� povídal krejčí, zatímco se
v�ichni cpali, �tak jsem si říkal, �e to přece
není normální, aby takového slu�ného
člověka, který se vlastně
ničeho �patného ne-
dopustil, zavřeli
do nejstře�e-
něj�ího vězení
pro takovou

samozřejmost,
jako jsou vlasy.�

�Zatímco
si kdejaký

ple�atý syčák
klidně běhá po svobodě,� odtu�il svíc-

ník Tobiá� a měl na mysli �picla Kleotona.
�Ale co s tím?� vlo�il se do debaty česač

Arno�t. �Co my čtyři s tím v�ím zmů�eme,
kdy� jsou tři z nás navíc je�tě zavření v krá-
lovském �aláři?�



�To se právě musí vymyslet,� řekl Cy-
prián a začal nervózně pochodovat po cele
v urputné snaze na něco přijít.

�My jsme s Matyldou taky trochu pře-
mý�leli,� povídá z okýnka Čepek, �a po-
dívejte, co jsme vymysleli,� a hodil jim
okýnkem malý kousek látky tak nějak po-
divně se�itý dokulata. �Akorát nevím, jestli
to k něčemu bude.�

�Co to je?� zkoumal tu divnou věc
Arno�t.

�Na co to jako má být?� nechápal To-
biá�, zatímco Cyprián tu věc převracel
naruby a zase zpátky v naději, �e na to 
přijde.

�No, to my vlastně sami nevíme, co to
je,� sna�il se jim to krejčí vysvětlit, �ale
kdy� si to navlečete na hlavu, tak vlastně
nikdo nepozná, jestli pod tím máte vlasy
nebo hlavu jako koleno.�

�Ale to je vynikající!� zvolal Cyprián.
�To je přece ohromný vynález!� a hned si
to zkou�el nasadit na hlavu. Sedělo to
dokonale!

�My jsme se �enou mysleli, �e kdy� si tu
hlavu nechcete holit, �e byste to mohl no-
sit,� promlouval z okýnka u stropu krejčí.

�Já? Ale copak já?� radoval se Cyprián
a u� Čepkův vynález zkou�el na hlavu
Arno�tovi. �Mně je tady k ničemu, já u�

jsem zavřený. Ale
vy! V�ichni! Celé
království si
nebude muset

holit hlavy, kdy�
začne pou�ívat
tenhle znamenitý
vynález!�

�No jo,� do�lo to krejčímu, �to nás
vůbec nenapadlo!�

�Čepku, člověče, v�dyť tahle věc změní
tohle království k nepoznání!� volal na něj
Cyprián nad�eně. �Vy se teď seberete, po-
bě�íte domů a do rána u�ijete desítky, stov-
ky takových!�

�A hned zítra ráno se začnou prodávat
na trhu!� pochopil princův záměr i Tobiá�,
kdy� si vynález taky vyzkou�el.

�Tak tady neviste na mří�i a utíkejte,�
pobízel krejčího Arno�t. �Za chvíli začne
chodit Bílá paní.�

�No jo,� povídá najednou Čepek, �ale
jak se to bude jmenovat? Kdy� to budu
prodávat, tak musím taky vědět, co to je.�

�Ten člověk má pravdu,� zastal se ho
Tobiá�, �bude tam s tím stát na trhu, bude
lidem vysvětlovat, k čemu to je, ale nebude
vědět, jak se to jmenuje.�

�Ale to je přece tak jednoduché!� zvolal
Cyprián. �Ať se to na Čepkovu počest jme-
nuje třeba čepice!�

�Čepice?� zamyslel se krejčí. �To by �lo!�

Druhý den, sotva z cimbuří královského
zámku zmizela stra�idelná Bílá paní a na
vě�i se zatřpytil první pramínek princezni-
ných vlasů, se na trhu přímo pod okny
královského paláce stalo něco naprosto
nevídaného. Krejčí Čepek začal se svou �e-
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nou Matyldou a nejstar�ím synem �těpá-
nem prodávat čepice.

Pracovali tvrdě celou noc a u�ili spoustu
nádherných kousků v�ech barev a velikostí.

Prodávali čepice, čepičky, čapky, čepce,
k�iltovky, kulichy, barety, klobouky, �iráky,
hučky, slamáky, buřinky, zkrátka v�echno,
co se dalo nosit na hlavě. A jejich práce
nepři�la nazmar.

Nikdo do té doby nic podobného neviděl
a v�ichni ten nový vynález chtěli mít. Před
jejich stánkem se shlukli snad v�ichni lidé
z okolí. Začali si čepice zkou�et a kupovat
ve velkém nejenom pro sebe, ale i pro své
rodiny a v�echny známé.

O jiné zbo�í neměl nikdo zájem. U stán-
ků pekaře, ko�íkáře, kováře, hrnčíře, plá-
teníka i �evce, v�ude bylo prázdno. V�ichni
se tlačili jen kolem Čepkových a jejich ne-
vídané novinky. A nakonec i ti truhláři,
ovocnáři a perníkáři zabalili svoje zbo�í
a rychle bě�eli taky nějakou čepici koupit,
aby na ně je�tě něco zbylo.

Za chvíli bylo tr�i�tě k nepoznání. Je�tě
před chvílí bylo nádvoří plné smutných,
ustaraných lidí, kteří měli v�ichni stejně
holé hlavy. Mu�i, �eny i děti. V�ichni stejně
ple�atí. Najednou v�echno hýřilo barvami,
radostí a smíchem. Tr�i�tě překypovalo
čepicemi těch nejrůzněj�ích barev a tvarů,
jednobarevnými, dvoubarevnými i trojba-
revnými, pruhovanými, kostičkovanými
i puntíkovanými, obyčejnými i noblesními.
Ka�dý, kdo měl hlavu, musel na ní mít i če-
pici.

Lidé zapomněli na své ka�dodenní sta-
rosti a radovali se z toho nádherného vy-
nálezu rodiny Čepkových. Smáli se na
sebe, ukazovali si navzájem nové modely,
chlubili se i dohadovali, kdo má hezčí.
Zkrátka dělali takový randál, �e si toho
museli v�imnout i na zámku.

Bantaleon, král ple�atého království,
sly�el pod svými okny nějaký podezřelý
humbuk. Ka�dé ráno slýchával z trhu
takové ty obvyklé zvuky, jak trhovci na-
bízejí své zbo�í, jak jsou tyhle hrnce skoro
nerozbitné a tyhle rohlíčky se rozplývají
na jazyku. Jen�e tohle bylo jiné. Tohle
znělo, jako by se v�ichni zbláznili. Křičeli
jeden přes druhého, ať u� trhovec nebo
nakupující, halekali, klábosili, dohadovali
se a smáli se. A v�echno tak stra�ně hla-
sitě!

V královi to probudilo zvědavost o to
vět�í, �e se u oken tlačili v�ichni jeho ku-
chaři, poradci, strá�e a dvorní dámy
a v�echny to dění venku na nádvoří ná-
ramně zajímalo.

Nejdřív ale v�em vynadal, aby se před
venkovským lidem nevystavovali v oknech
jako nějaké selky a hleděli si svých obvyk-
lých činností.

Byl dnes po ránu obzvlá�ť rozmrzelý.
V noci nesvítila v celém zámku jediná svíč-
ka, proto�e královský svícník Tobiá� seděl
ve vězení. A král, kdy� mu byla v noci zima
a chtěl ve své lo�nici poslepu zavřít okno,
�lápl do nočníku.

�Pro pána krále,� vylekal se král, kdy� se
podíval ven, �oni si oblíkají hlavy!�

Do místnosti vstou-
pila taky
princezna
Eufrofína,
kterou právě
učesali a ne-
nadálé události
pod jejich
okny si
samozřejmě
ani ona
nechtěla
nechat ujít.



�To je krása,� vydechla jen zasněně,
kdy� spatřila to mno�ství krásně barev-
ných čepic a klobouků. �Jak je to pestré!
A moderní! Tatíčku, já bych taky chtěla tu
věc nosit.�

�Blázní�, dcero?� obořil se na ní král.
�Přece nebude� nosit v�echno, co kdejaká
pasačka ovcí? A kromě toho princezna
nosí na hlavě královskou korunku. To dá
rozum, �e tam nemů�e zničehonic začít
nosit kus nějaké tkaniny!�

Celé dění na tr�i�ti kupodivu uniklo jedi-
nému člověku. �piclovi Kleotonovi. Ten
měl zrovna úplně jiné starosti. Právě toti�
chytil a dopravil na zámek prince Cypriá-
na. Tedy aspoň si myslel, �e se mu to ko-
nečně povedlo.

Kleoton vrazil do místnosti tak razant-
ně, �e si ho museli v�imnout i král Banta-
leon s princeznou Eufrofínou zahledění na
barevný dav na nádvoří. A za ruku dr�el
tuláka Jáchyma v princových �atech.

�Va�e Veličenstvo,� začal �picl slavnost-
ně, �toti� Va�e Veličenstva,� opravil se,
kdy� si v�iml i princezny Eufrofíny, �do-
volte, abych vám představil prince Cypriá-
na, následníka trůnu v Království dobrých
předsevzetí.�

Tulák Jáchym v rou�e Cypriánově nevě-
řil vlastním u�ím. �e s novými �aty, které

na�el ve vykotlaném
dubu, získá i hod-

nost a postavení
samotného

prince, to ho

nenapadlo ani v těch nejdivočej�ích před-
stavách.

Zatímco se fale�ný princ ubytovával ve
své nové komnatě a po �ivotě stráveném
v chudobě a na pra�ných cestách si poma-
lu zvykal na přepych královského dvora,
princezna Eufrofína si odbývala dal�í vý-
chovnou hodinu u �picla a prapodivného
učitele Kleotona. Na programu byla lekce
z výtvarné výchovy.

�Dnes si probereme dva významné svě-
tové malíře - Albrechta Dürera z Norim-
berka a Kry�tofa Housku tady od nás
z podhradí,� začal se svým nad�eným vý-
kladem.

Princezna, jak u� se stalo na jeho po-
sledních lekcích skoro zvykem, Kleotonovi
příli� pozornosti nevěnovala. Nejen�e měla
plnou hlavu svých nádherných zlatavých
vlasů, krásného vězně, teď je�tě jí začal
dělat starosti ten princ, co se jí vůbec nelí-
bil. Snad ji nebudou nutit, aby si ho vzala!

�Albrecht Dürer, věhlasný světový ma-
líř,� ukazoval Kleoton na mistrův auto-
portrét, �uchvátil svým uměním celé Ho-
landsko a půlku Itálie.�

Jestli se jí to nesympatické stvoření vy-
dávající se za prince začne dvořit, dá mu 
snad facku, myslela si princezna.

�Maloval úchvatné portréty, nádherné
krajiny, čarokrásné rostliny, překrásná
zvířata,� rozplýval se Kleoton za napros-
tého nezájmu princezny, �vdechoval svým
obrazům �ivot tak, jak to nikdo před ním
nedokázal.�

Princezně to v�echno vrtalo hlavou a na
Kleotonovu předná�ku o malování obrazů
u� jí v hlavě moc místa nezbývalo. A co
bude chudák Eufrofína dělat, kdy� si toho
odporného prince bude přece jenom muset
vzít?
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�Oproti tomu se podívejme na dílo
na�eho malířského mistra Kry�tofa
Housky,� pokračoval učitel. �Tenhle
člověk to nikdy nedotáhl dál ne� na
malíře pokojů.�

To princeznu zaujalo.
�A je�tě k tomu na jakého malíře poko-

jů,� pohor�oval se �picl. �Je to po něm
v�dycky samá �mouha a kocour, člověk
aby za ním chodil a pořád po něm něco
opravoval.�

Pak vyndal portrét malíře pokojů Hous-
ky a vítězoslavně ho postavil vedle auto-
portrétu slavného malíře Dürera: �A nyní
se podívejme, proč je tomu tak. Zatímco
ten ná� budi�kničemu,� ukazoval na
Houskovu podobiznu, �je dočista bez
vlasů, podívejte se, princezno, na Dürero-
vy bohaté kadeře. V�e je jasné. Albrecht
Dürer je skvělým malířem právě proto, �e
nosí krásné dlouhé vlasy!�

�A není on ten ná� malíř ple�atý, proto-
�e to má nařízené?� začala o tomto zajíma-
vém problému nahlas přemý�let Eufro-
fína.

�É�, nó�, toti��� začal koktat
Kleoton, který na takové zvídavé dotazy

nebyl dosud od princezny zvyklý. �Tedy
samozřejmě, �e to má nařízené, to má
ka�dý u nás nařízené, aby��

�Já jen, �e kdyby mu to opravdu pomoh-
lo,� pokračovala Eufrofína ve svých smě-
lých úvahách, �tak bych mu ty vlasy klidně
nosit dovolila.�

Vydě�ený Kleoton zíral na princeznu
s otevřenou pusou.

�Kdyby potom začal líp malovat a byl
skoro tak dobrý jako ten vá�, jak jste o něm
mluvil.�

�Dürer se jmenoval,� odtu�il vytře�těný
�picl.

�To by přece byla �koda, aby mu jedno
takové nařízení zničilo kariéru.�

Princezně, která k nevýslovnému zdě-
�ení proradného �picla Kleotona začínala
mít na některé věci docela rozumné názo-
ry, se skutečně začal dvořit domnělý princ
Cyprián. Zatímco skutečný princ seděl se
svícníkem a česačem v královském �aláři,
tulák Jáchym v jeho �atech obtě�oval prin-
ceznu vyprávěním o svých zásluhách,
chrabrosti a síle.

Bylo to opravdu vychytralé individuum,
které si na svou novou, nečekanou roli a�
příli� rychle zvyklo. Jakmile se dosyta na-
jedl, umyl a trochu se prospal, začal si
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myslet na princeznu. Kdy� u� je jednou
princ, proč by se nemohl stát králem?

U� i ty své vymy�lené historky vyprávěl
velmi chytře. V�dycky si vzpomněl na ně-
jakou událost, o které na svých cestách sly-
�el nebo kterou i sám za�il, přimyslel si
k ní neuvěřitelné mno�ství v�eli-
jakých hrdinských skutků a tak-
hle to pak v�echno dohromady
princezně podával.

Tak například vyprávěl historku
s trpaslíkem Kopřivou v lese za vesnicí.
Ale myslíte si, �e řekl, jak to v�echno bylo?
Jak ukradl princovi �aty a nic nedbal toho,
�e mu je tam malý trpaslík hlídal? Kdepak.
Začal si vymý�let, jak jel se svou králov-
skou dru�inou lesem a narazili na nedozír-
nou armádu krvelačných trpaslíků. Jeden
po zuby ozbrojený trpaslík vedle druhého
od obzoru a� po obzor. V�ichni z jeho dru-
�iny se před přesilou zbaběle rozutekli, ale
on jediný tam zůstal a v�echny ty malé
a zákeřné bojovníky hrdinně porazil!

Jen�e princeznu to naprosto nezajímalo.
Bylo jí úplně jedno, jestli ten chlubílek říká
pravdu nebo si vymý�lí. Princezna byla
zvyklá slýchat, jak je krásná, a jaké má
nádherné vlasy. A vůbec nejrad�i by právě
takové věci chtěla sly�et od toho sympatic-
kého vlasatého mládence, co ho potkala
dole u řeky. O to, jak je skvělý tenhle nepří-
jemný namy�lenec, se vůbec nezajímala.

A ten protivný chlap jí byl pořád v pa-
tách. Jako by nebylo, kam se mu schovat.

Byl v�ude.

Kdy� �la Eufrofína do skleněného sálu, byl
tam. Kdy� se chtěla schovat do stříbrné
síně, ten protiva ji tam zakrátko vypátral.
Kdy� utekla do zrcadlové komnaty, měla
ho za zády zase. A v pokoji se samými
zrcadly to bylo obzvlá�ť nepříjemné, pro-
to�e tam toho otravného prince neviděla
jen jednou, ale hned stokrát.

Kdy� u� toho měla opravdu dost a kdy�
u� se jí zdálo, �e v celém královském paláci
není jediné místo, kde by ji ten protiva ne-
vypátral, seběhla schody, otevřela dveře
a udělala něco, co je�tě nikdy předtím ne-
udělala. Vyběhla ven na tr�i�tě mezi oby-
čejné lidi. Ti se stále je�tě bavili tím skvě-
lým Čepkovým vynálezem, chválili a haně-
li si navzájem své nové barevné čepice,
tak�e si Eufrofíny v davu ani nev�imli.

U stánku s čepicemi krejčího Čepka teď
bylo skoro prázdno. Snad celé království u�
nějakou tu hučku na hlavě mělo. Ne tak
princezna Eufrofína. Jakmile zjistila, �e na
ni je�tě spousta čepic zbyla, hned se ke krej-
čímu rozeběhla, a co prý taková věc stojí.

�To není taková věc, tomu se říká čepi-
ce,� pravil krejčí rozvá�ně, jen co se vzpa-
matoval z tak vzácné zákaznice, �a máme
tady nejrůzněj�í zbo�í od těch nejobyčej-
něj�ích huček a� po noblesní klobouky.
Račte si vybrat.�
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�Tak já bych si vyzkou�ela třeba tamtu
pruhovanou,� ukázala princezna na jednu
pestře barevnou, �ta se mi moc líbí.�
Čepek jí tu vybranou podal a začal hle-

dat zrcadlo, aby se princezna dobře viděla,
jen�e nastal problém. Princezně se vůbec
nedařilo čepici nasadit.

�Proč to nejde?� trápila se chvilku s ba-
lancováním čepice na svých bohatých, zla-
tavých vlasech. �To bude asi nějaký vadný
kus.�

Krejčí jí bez mrknutí oka podal jinou
čepici, aby si ji vyzkou�ela, ale zase to ne-
�lo. A pak dal�í a dal�í a je�tě dal�í, a� vy-
zkou�ela snad v�echny čepice, co jich na
stánku viděla. A v�dycky se stejným úspě-
chem. Tedy vlastně neúspěchem. V�echny
čepice jí klouzaly z mohutné, zlaté hřívy
dolů, �ádná se jí na krásných, vzne�ených
vlasech neudr�ela. V�echny Čepkovi vra-
cela s tím, �e jsou vadné.

�Nezlobte se, vzácná paní,� osmělil se
konečně Čepek, který kolem princezny
trpělivě běhal u� skoro hodinu, �ale v�em
ty čepice jsou, tak přece nemů�ou být vad-
né.� A hned si sám některé z nich začal
zkou�et. �To bude asi�� a pak se zarazil.

�No, čím to bude,� do�adovala se
Eufrofína.

�To bude asi těmi�� Čepek věděl, �e
tohle nemů�e princezně říct.

�Jen to dokonči, co jsi začal,� rozkazo-
vala princezna.

�To nejspí� ty va�e vlasy tomu brání,�
odhodlal se Čepek.

A bylo to snad poprvé, kdy si někdo
v království dovolil říct něco proti prin-
cezniným vlasům. A bylo to určitě poprvé,
kdy za takovou řeč nemusel do vězení.

Večer se smutná princezna Eufrofína
procházela po zámeckých chodbách. Byla
u� skoro tma. Svícníka Tobiá�e nechala za-
vřít do vězení, a tak se musela pohybovat
v takovém �eru. Alespoň jí ten nesnesitel-
ný princ nenajde.

Proč má právě ona a právě teď tolik sta-
rostí? Je�tě donedávna si byla naprosto
jistá, �e má nejkrásněj�í vlasy v králov-
ství. A byla �ťastná. Teď se v�echno zniče-
honic zamotalo a Eufrofína nevěděla
proč. Proč se zamilovala do chasníka, kte-
rý skončil ve vězení? A proč vlastně kvůli
takovému divnému zákazu? To musí být
i v ostatních královstvích v�ichni ple�atí?
Proč se jí teď dvoří princ, který se jí vůbec
nelíbí? A proč naopak nemů�e nosit če-
pici, která se jí tolik líbí? Najednou je
v�echno slo�itěj�í a zamotaněj�í, ne� bylo
dřív. Proč?

�Á, tady jste, princezno Eufrofíno! Co
jsem se vás jenom nahledal!�

Jenom to ne, pomyslela si Eufrofína, ale
měla smůlu. I tady si ji ten samolibý princ
na�el.

�Pročpak se tu procházíte tak sama
a potmě?� zeptal se jí tulák Jáchym
v princových �atech a vůbec nečekal
na odpověď, proto�e ho hned napadla
jedna zajímavá historka, kterou si právě
vymyslel. �To jsme jednou válčili v bitvě
u Kloktavého Týnce a tam jsme se jednou
takhle po setmění plí�ili v příkopech
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pod obrovskými, kamennými hradbami,
plnými krve�íznivých nepřátelských vo-
jáků��

�Pssst!� okřikla ho najednou princezna,
proto�e odkudsi zaslechla podezřelé hlasy.

�Ale to je velmi zajímavá příhoda, prin-
cezno Eufrofíno,� nedal se odbýt Jáchym,
�tu byste si měla poslechnout, proto�e
vypráví o��

�Ticho,� sykla na něj znovu a pro jistotu
mu je�tě zacpala pusu rukou, tak�e
i tenhle samolibý tulák pochopil, �e se asi
děje něco velmi záva�ného.

To u� oba tou chodbou ne�li, ale plí�ili
se podél zdí. Princezna si sundala střevíč-
ky, aby se neprozradila klapotem podpat-
ků, a Jáchym se s vyvalenýma očima plí�il
za ní, aby náhodou nepři�el o něco důle�i-
tého.

Za rohem, kde chodba ústila na cimbu-
ří, stály dvě postavy a ti�e spolu rozmlou-
valy. Jedna byla černá a jedna bílá. Byla u�
úplná tma.

Princezna s Jáchymem se připlí�ili co
nejblí� a Eufrofína hned poznala, o koho
jde. Bílá postava, to byla Bílá paní. Ale co
tady dělá? Má se vzná�et na cimbuří a stra-
�it, tak co se tady vybavuje? A s kým? Té
tmavé postavě do tváře neviděla, ale ten 
hlas přece odněkud znala. Byl to hlas
mu�e. Jediné, co takhle zezadu poznala,
bylo, �e je ple�atý. Jen�e to jsou v tomhle
království v�ichni!

�Je to na dobré cestě, Klotyldo,� říkala
zrovna ta tmavá postava mu�ským hlasem.

�Vy máte Bílou paní, která se jmenuje
Klotylda?� zasípal vydě�ený Jáchym za
princezninými zády.

�Mlč!� odsekla Eufrofína.
�Princezna je do svých vlasů náramně

zamilovaná,� pokračoval ten neznámý,
�a jestli to takhle půjde dál��

�To je dobře,� povídá Bílá paní.
Eufrofína si uvědomila, �e dosud Bílou

paní v�dycky jenom viděla, ale nikdy ji ne-
sly�ela promluvit. Měla silný a poměrně hlu-
boký hlas. A kdy� mluvila, zdálo se, �e při
tom ani neotevírá ústa. V�ak z toho byl
Jáchym vydě�ený k smrti. Ale princeznina
zvědavost byla silněj�í ne� její strach.

�To bylo ohromné, jak jsi vymyslel, �e si
v�ichni v království musí holit hlavy,�
chválila černou postavu Bílá paní.

�A nejlep�í na tom je,� pravil ten tajem-
ný, ��e si v�ichni myslí, �e to vymyslela
ona!� a radostně si zamnul ruce.

�A princezna to neprokoukne?�
�Kdepak, tu mám plně ve své moci.

Denně jí v�těpuji do palice, jak jsou pro ni
vlasy důle�ité a jak se podle nich pozná
vzne�enost a urozenost. A ona mi to v�ech-
no zobe z ruky!�

�Chudák holka,� povídá na to Bílá paní
skrze zavřená ústa, �kdyby jen tu�ila, jak
dopadne.�

�A to ona právě netu�í,� radoval se ten
padouch. �Na to nikdy nepřijde!�

Kdo to je? Kdo to jen mů�e být? Eufro-
fína si nemohla vzpomenout.

�U� nechala zavřít dal�ího česače!�
radovala se ta černá osoba. �Včera poslala
do vězení svícníka. A dole u řeky její strá�e
zatkly a nechaly zavřít nějakého chasníka
za to, �e měl vlasy!�
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�Dobře, tak je to dobře,� pokyvovala
Klotylda hlavou.

�Ano, ano, v�echno jde podle plánu!�
zamnul si ten záhadný znovu dlaně.

Kleoton! Je to Kleoton! Konečně to
princezně blesklo hlavou. Ano, byl to on,
nemohla se mýlit. Královský �picl, rádce
a její podivný učitel!

�A nakonec za to v�echno, co těm nebo-
hým lidem svou přehnanou starostí o sebe
a své vlasy provádí��

�Jak si musí holit hlavy,� doplňoval ji
proradný Kleoton.

�Zavírá je do vězení,� pokračovala Bílá
paní.

�Utiskuje celé království,� hihňal se �picl.
�Myslí jen na sebe a nic jiného nevidí.�
�Jenom kvůli svým vlasům.�
�Za to v�echno mě tady jednou vystřídá!�
Princezně se podlomila kolena. Je�tě �e

ji Jáchym chytil.
�A bude tady stra�it, chachacha!� rado-

val se Kleoton.
Princezně bylo v�echno jasné. Tak proto

ty podivné hodiny matematiky! Proto ta
úzkostlivá starost o její vlasy! Proto to po-
divné nařízení! Proto ple�até království!
Ona, princezna Eufrofína, se má stát Bílou
paní!

�To vám mě to, kluci, tak mrzí, �e jsem
to neviděl,� říkal princ Cyprián ve vězení
Arno�tovi a Tobiá�ovi.

�To muselo být pozdvi�ení,� kochal se
tou představou Arno�t.

�Takový vynález,� jásal Tobiá�.
�Teď u� chodí určitě celé království v če-

picích,� radoval se Arno�t. �Zákaz - nezá-
kaz, nařízení - nenařízení.�

�Stejně jste mi to ale divné království,�
povídá Cyprián. �Vy tady musíte být asi
v�ichni hodně přátel�tí, �e jo?�

�Proč jako?� nechápali jeho kamarádi.
�Přece proto�e si ani nemů�ete vjet do

vlasů!� chechtal se Cyprián svému vtipu.
�A nejspí� ani nebudete vůbec vzteklí.�

�Proč bychom nemohli být vzteklí?�
divili se zase Arno�t s Tobiá�em.

�Proto�e si nemů�ete vzteky rvát vlasy!
Chachacha! Ale, kamarádi, pochopil
jsem,� zvá�něl princ naoko, ��e budete
v�ichni velmi chrabří, stateční a nebojác-
ní.�

�Jo? A jak jsi na to při�el?� divil se
Arno�t.

�Proto�e vám nikdy nevstávají vlasy
hrůzou na hlavě!� řechtal se Cyprián, a�
mu tekly slzy. �No, ale vá�ně. Má to přece
i nějaké výhody, nemít vlasy, ne? Třeba �e
se nemusíte česat.�

�Ale to zas jo, česat musíme,� odpověděl
mu �ibalsky Tobiá�.

�Vá�ně, jo? Jak to?� nechápal Cyprián.
�Jo. Na podzim musíme česat jabka.�
Najednou zaslechli �ramot. Z chodby.

Celý zámek byl ponořený do tmy. Jak by
taky ne, kdy� jediný svícník seděl tady dole
ve vězení. Ale po schodi�ti se k nim najed-
nou jedno světlo začalo blí�it. Byl to ně-
kdo, koho by tady v chladných vězeňských
kobkách nikdo nečekal. Byla to toti� prin-
cezna Eufrofína!

�Princezno!� vydechli v�ichni tři vězni
nevěřícně jako jeden mu�, a� málem pro-
budili strá�e.

�Česači! Svícníku!� dívala se princezna
smutně na mu�e za mří�emi. �A ty, chas-
níku,� ukázala na prince. �Kde jsou klí-
če?�

Tři mu�i ve vězení byli jako u vytr�ení.
S otevřenými ústy zírali na princeznu,
kvůli ní� se tady víceméně v�ichni ocitli
a která je zničehonic sama při�la osvobo-
dit. První se vzpamatoval Tobiá�, ale 
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vzmohl se jen na to, �e princezně mlčky
ukázal na spící strá�e.

Klíče le�ely vedle jednoho z chrápajících
strá�ců na stole. Princezna je opatrně se-
brala, aby to nechrastilo, a za chvilku u� ti-
chounce odemykala mří�e.

�Tak co tu stojíte? Pojďte!� pokynula
princezna celému zkoprnělému souso�í.

První se pohnul Cyprián. Pak Tobiá�
a nakonec Arno�t.

�Já ale nikam nejdu,� prohlásil Tobiá�.
�Já taky ne,� přidal se k němu Arno�t.

�Venku chodí Bílá paní.�
�To nevadí, kamarádi,� řekl jim Cyprián,

�my se pro vás vrátíme.�
Eufrofína a Cyprián vyběhli po kamen-

ných schodech z vězení, opatrně pronikli
kolem strá�í u zadní brány, přeběhli parčík
a schovali se za strom.

�Co chce� dělat,� zeptal se Cyprián, jen
co trochu nabral dech.

�Já nevím,� odpověděla stejně zadýcha-
ná princezna. �Já jen vím, �e musím ně-
kam pryč. �e jsem
mnoha lidem
ublí�ila a �e to
musím na-
pravit.�

Tohle
sly�el
Cyprián
moc
rád.

Přesto�e netu�il, kde se v té py�né prin-
cezně tohle rozhodnutí vzalo.

�Znám jednoho dobrého krejčího,� řekl
Cyprián.

�Na co krejčího?� zaúpěla princezna.
�Já �ádné �aty nepotřebuju.�

�Nechá nás u sebe přespat a pak se uvi-
dí.�

A bylo ráno. Ráno, na které ple�até krá-
lovství hned tak nezapomene. Ráno vy�lo
slunce tak, jak vyjít mělo. Rozesmálo se
ze�iroka na celé království, zasvítilo do
v�ech oken bez rozdílu, jestli je to okno
královského paláce nebo chudé, roubené
chalupy. Stejně se ale zdálo, �e je té záře
o malinko míň, ne� byli v�ichni v kraji
zvyklí. Z vě�e královského zámku dnes
toti� nezářily vlasy princezny Eufrofíny!

Nenadálá zpráva �la od chalupy k cha-
lupě. Na návsi se se�ly babky a povídaly si,
co se to jenom mohlo stát.

To ov�em nebylo nic proti tomu, co se
dělo na zámku.

�Pane králi, pane králi!�
cloumal rozespalým

Bantaleonem v posteli
Kleoton. �Princezna

zmizela!�
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�Co�e?� zděsil se král.
�Eufrofína! Je fuč!� zajíkal se �picl.
�Jak je to mo�né?� �ílel Bantaleon.

�Co se jí stalo? Někdo ji ukradl? Někdo ji
unesl? Kampak se zatoulala, děvenka moje
malá? Jestli se jí něco stalo��

�Nikdo nic neví, nikdo nic neviděl��
�To proto, �e je v noci v�ude tma!�

křičel Bantaleon. �Tak tady nestůjte!
Hledejte! Přiveďte mi přece Eufrofínu
zpátky!�

�Ze �aláře uprchl vězeň!� vrazili do
vladařovy lo�nice dal�í strá�e.

�Co�e?!� běsnil král. �Teď? Kdy� se nám
někam zatoulala princezna? Co kdy� ji
někde najde a něco jí provede!�

�Vězně chytit a přivést v poutech!� křičel
Kleoton. �Princeznu najít a dovést na
zámek! Nesmí se jí zkřivit ani vlásek.�

�Královská náv�těva! Královská náv�tě-
va!� vrazil do královy lo�nice dal�í �ílený
zbrojno�. �Král a královna! Král a králov-
na!�

�Pro pána krále, to musí� v�echno
opakovat dvakrát?� huboval Bantaleon.
�Řekni rychle, co se stalo. Stačí jednou,
ale jestli to není nic důle�itého, proto�e��

�Král a královna z Království dobrých
předsevzetí s celou svojí dru�inou,� sna�il
se udýchaný strá�ce ze v�ech sil, ��ádají
o okam�ité sly�ení!�

�Král a královna?� bouřil Bantaleon.
�S celou dru�inou? Jak to �e nic nevíme?
Copak se na velké královské náv�těvy jezdí
bez ohlá�ení?�

�Nó� toti��� blekotal Kleoton. �Já
vlastně ani pořádně nevím, jak se to
mohló� �e my to jakó��

�Nic nechci sly�et!� ohnal se po něm
rozzuřený král. �Oblíkat! �ezlo! Jablko!
Korunu! Přece je nenechám čekat do
večera! Pro pána krále, to je skandál!�

Do rozkazování se vrhnul i Kleoton:
�Najít princeznu! Najít uprchlého vězně!
Přivést prince!�

Zkrátka humbuk, jaký v královském
paláci je�tě neza�ili.

�Králi, příteli!� napřáhl Bantaleon ruce
k objetí ve vladařském sále.

�Králi, příteli,� objal se s ním o hlavu
vět�í a o poznání vlasatěj�í král Ferdinand
z Království dobrých předsevzetí. �Copak
�e jste nás nechali tak dlouho čekat?�

�Ono, toti�,� vymlouval se Bantaleon,
�my jsme jaksi nečekali��

�Vy jste nás nečekali?� podivil se Ferdi-
nand. �On vám Cyprián nic neřekl? On 
snad vůbec nedorazil? Něco se mu stalo?�

�Co�pak o to, Cyprián dorazil a daří se
mu dobře, jen�e��

V tu chvíli přivedli prince.
�No vidíte, tady ho máme,� zajásal Ban-

taleon.
�To není ná� syn!� prohlásil ostře Ferdi-

nand při pohledu na tuláka Jáchyma
v Cypriánových �atech. �Co jste udělali
s na�ím Cypriánem?!�

�Co se mu stalo? Kam se nám ztratil?�
bědovala královna. �Já jsem byla hned od
začátku proti tomu bláznivému nápadu,
aby se sem vydával inkognito.�

�Inkognito tu taky není,� pravil zcela
zmatený Bantaleon.

�Neboj se o něj,� konej�il �enu Ferdi-
nand, �princ není knoflík, aby se jen tak
ztratil. Vychovali jsme ho dobře, ten se
o sebe umí postarat.�

�A tohle není vá� syn?� uji�ťoval se po-
pletený Bantaleon. �Dívali jste se dobře?�

�Přece poznáme vlastního syna!� zvý�il
hlas král Ferdinand.

�No, to jistě, to jistě,� přitakal mu
Bantaleon. �Ale kdo je potom tohle?�
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�To jsem se vás chtěl právě zeptat,� pra-
vil Ferdinand ostře. �Kdo to je, a jak se do-
stal k �atům na�eho
syna?�

Jen�e Jáchym
u� na nic neče-
kal. Viděl, kolik
uhodilo, a utí-
kal ze zámku
jako namyd-
lený.

�To se
v�echno vyře�í, to
se v�echno vyře�í,� pochodoval Bantaleon
nervózně po sále.

�To doufám,� pravil krajně rozladěný
Ferdinand.

�Nám se toti� taky ztratila princezna.�
Tak tomu říkám bláznivé království,

pomyslel si král Ferdinand. V�ichni ple�atí
a princové a princezny se tady ztrácí jako
�pendlíky.

�Já bych navrhoval, pane králi,� ozval se
�picl a rádce Kleoton.

�No, konečně,� zajásal Bantaleon. �Co
bys navrhoval? Mluv!�

�Já si myslím, �e bychom se měli jít ze-
ptat do vězení.�

�Do vězení?� podivil se Ferdinand.
�Nám toti� kromě princezny zmizel taky

jeden vězeň,� vysvětloval cizímu králi
Kleoton, �a jestli spolu ty případy nějak
souvisejí, mohli by o tom jeho spoluvězni
něco vědět.�

�Je to sice bláznivý nápad,� řekl Ferdi-
nand, �ale ne� tady stát a koukat, tak rad�i
pojďme do vězení.�

�Neřeknu, já vám nic neřeknu!� prohlá-
sil rezolutně svícník Tobiá� dvěma králům
a královně, kdy� za nimi při�li.

�Já taky ne,� přidal se k němu odhod-

laně česač Arno�t. �Cyprián
je ná� kamarád a my ho

nezradíme!�
�Cyprián?�
zděsila se

královna.
�Ná� syn
Cyprián ve
vězení? Já
snad

omdlím!�
�Králi, tohle se mi

přestává líbit,� otočil se král
Ferdinand ke králi Bantaleonovi, jako by
se mu v tom jejich zvlá�tním království
doteď něco kdovíjak líbilo.

�Kam utekli? Řekněte nám, kam utek-
li,� naléhala královna na česače a svícníka.

Arno�t s Tobiá�em u� nebyli zdaleka tak
pevní v kramflecích jako zezačátku.
Zmátlo je hlavně to, �e jejich kamarád
Cyprián je ve skutečnosti princ Cyprián,
a nebyli si vůbec jisti tím, jestli je to
i v takovém případě pořád jejich kamarád.
I kdy� tohle nevěděli, tak stejně nikomu
nic neřekli. Jen tam stáli a tvářili se jako
hromádky ne�těstí a netu�ili, co mají dělat.

�Tady se něco stane! Tady se musí něco
stát!� vybouchly nervy i králi Ferdinandovi.

A ono se něco stalo. Uprostřed králov-
ského vězení mezi vězni, králi a v�emi
zmatky kolem se za bílého dne zjevila Bílá
paní! Celé osazenstvo v posvátné hrůze
ustoupilo o dva kroky zpátky a Bílá paní,
ani� by otevřela ústa, promluvila: �O prin-
ceznu a prince se nemusíte bát. Jsou v bez-
pečí a u dobrých lidí.�

�V bezpečí. U dobrých lidí. To jsou mi
řeči,� bručel Bantaleon. �Ale kde? A u ko-
ho?�

�Princezna Eufrofína poznala, co je
správné a co je �patné,� pokračovala Bílá

26



Vojtěch Jurík27

paní, jako by krále ani nevnímala. �S prin-
cem Cypriánem bude �ťastná.�

�Ale� ale� to přece�� ozval se Kleo-
ton, který teď vůbec nic nechápal. V�dyť
je�tě v noci s Bílou paní mluvil a osnovali
spolu úplně jiné plány!

�Já vím, Kleotone,� podívala se na něj
Bílá paní smířlivě, �tys mi chtěl pomoci.
Ale nebylo to správné. V�echny ty zákazy,
příkazy, věznění, jen aby se princezně
u�kodilo. Není správné chtít pomoci jed-
nomu tím, �e ublí�íme druhému. A prin-
cezna si to nezaslou�í. A nezaslou�í si to
nikdo v tomto království.�

�Ale Klotyldo,� sna�il se ji zastavit
Kleoton v předtu�e něčeho stra�ného.

�Co to vidím? Co to sly�ím?� nevěřil
Bantaleon vlastním očím a u�ím. �Ty,
Kleotone, má� snad něco společného se
stra�idlem?! Ty jsi snad osnoval proradné,
zákeřné plány proti královské dceři?�

�Ne princezna Eufrofína,� pokračovala
Bílá paní, �to ty sám jsi vinen v�ím, co se
v království děje.�

A ne� stačil král Bantaleon vyřknout
krutý ortel o odplatě a o tom, jak Kleotona
uvězní, a� zčerná, co� měl právě v úmyslu,
Bílá paní řekla: �Jděte ke krejčímu Čepko-
vi. Tam je oba najdete.�

A zmizela.

Král Bantaleon, král Ferdinand s králov-
nou, svícník Tobiá�, česač Arno�t, zbroj-
no�i, sluhové a chůvy, v�ichni se rozeběhli
k chalupě krejčířského mistra Čepka. Ani
je nenapadlo vystrojit koně a povozy, na to
nebyl čas. V�ichni teď bě�eli pě�ky kolem
vesnických stavení, přes pole, lesík a lávku
přes řeku. Za chvilku u� celá tahle vzácná
výprava bouchala na dveře obyčejné ves-
nické chalupy.

�Eufrofíno,� vydechl král Bantaleon
spokojeně, kdy� spatřil svou dceru �ivou
a zdravou.

�Cypriáne,� zvolala radostně královna,
�e po tom v�em vidí svého syna.

�U� nemusíte před nikým utíkat, v�ech-
no bude tak, jak má být, �e, králi,� prohlá-
sil král Ferdinand střídavě k princezně,
princovi a nakonec k Bantaleonovi.

�Tak ty jsi princ?� podívala se Eufrofína
na Cypriána vyčítavě. �To nevadí, já mám
pro tebe taky jedno překvapení.�

Na ta slova vzala za ruku česače Arno�ta
a zatáhla ho zpátky do chalupy. Po několi-
ka minutách vy�la ven. A bylo to překva-
pení jako stodola. Princezna si nechala
ostříhat svou chloubu! Své krásné zlatavé
vlasy! Ty nejkrásněj�í vlasy v království.
Byla ostříhaná nakrátko a kromě tohoto
slu�ivého, moderního účesu měla na hlavě
nádhernou pruhovanou čepici! A celý ten
dav, urozený i vesnický, co se kolem naku-
pil, jen obdivně za�uměl, proto�e jí to ná-
ramně slu�elo.

�Já myslím,� prohlásil král Bantaleon,
kdy� se z toho v�eho trochu vzpamatoval,
��e teď u� nic nebrání tomu, abychom
zru�ili ten nesmyslný zákaz no�ení vlasů,
�e?�

�Hurááá!� rozjásal se dav a v tom ra-
dostném řevu úplně zaniklo, jak u� si jen
sám pod vousy postesknul: ��koda, �e si



taky nemů�u nějaké vlasy
nechat narůst.�

�Ale tatínku,�
objala ho
�ťastná prin-
cezna, �mů�e�
přece nosit některou z těch
krásných čepic!�

�No jo, to je pravda,�
rozzářil se král a hned si
je začal zkou�et.

�Ale co teď budu
dělat já?� ozval se
princeznin česač
Arno�t. �Mě u� teď
nebude princezna
potřebovat. V�dyť já přijdu
o práci!�

�Ty �e přijde� o práci?� podivil se Cypri-
án. �Podívej se na v�echny ty lidi kolem.
Za pár týdnů jim narostou vlasy a kdo jiný
by se jim o ně měl starat ne� takový na slo-
vo vzatý odborník!�

�Otevře� si kadeřnický salon,� přidala
se k němu Eufrofína, �a bude� nejvyhledá-
vaněj�ím kadeřníkem �iroko daleko!�

�No jasně, kamaráde,� poplácal ho po
zádech  Tobiá�. �V�dyť já teď budu mít taky
moře práce.�

�Ty?� nechápal Cyprián.
�Proč bys měl mít víc práce

ne� předtím?�
�Budu

přece připravo-
vat osvětlení na královskou

svatbu!�

A to je vlastně v�ech-
no. V�ichni pak u�

v tomhle království
byli �ťastní a spoko-

jení přinejmen�ím
zrovna tak, jako

v kterémkoliv jiném.
Dokonce i Bílá paní, kte-

rá se svým dobrým skutkem
vysvobodila z prokletí. Od těch dob ne-

stra�ila na zámeckém cimbuří Bílá paní,
ale Bílý pán. Zlé jazyky tvrdí, �e je to pří-
zrak zlého rádce Kleotona.

Z celé pohádky nám dodnes zbyly jenom
ty čepice. Akorát to, jak vznikly, se u�
dneska málo ví. Zrovna tak málo se ví,
proč se dodnes říká, �e má někdo pod
čepicí. A jak asi tenkrát vzniklo rčení
o novoman�elích, �e jsou pod čepcem.

A vůbec se málo ví o tom zvlá�tním krá-
lovství.
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Milí čtenáři vánoční přílohy,
je mi velkým potě�ením, �e vám mohu prostřednictvím těchto

řádek představit člověka, který je mi velmi blízký. Seznámili
jsme se před osmi lety prostřednictvím na�í záliby v psaní. Teh-
dy patřil Vojta Jurík mezi v plzeňských kruzích známé mladé
prozaiky. Jeho literární práce vzbudily pozornost ve Franti�ko-
vých Lázních (1997), Liberci (2000) i Klatovech (2000 a 2001).
Po těchto úspě�ích se v literární oblasti poněkud odmlčel. Po
čtyřech letech, kdy psal předev�ím krat�í povídky, se Vojta ob-
jevil jako autor pohádek.

Vojtovy povídky jsem v�dy obdivovala pro jejich hloubku.
Tě�ilo mě pozorovat asociace, které ve mně vyvolávají. Někdy
jsem se od srdce smála, jindy mi bylo smutno. Ať tak či tak,
v�dycky jsem byla vta�ena do děje. Kdy� jsem si přečetla první
pohádku, pochopila jsem, �e se v ní zrcadlí bohatý Vojtí�kův
vnitřní svět. Prostřednictvím umění se v nich projevuje lidská
bytost plná lásky, trpělivosti, porozumění, která v�ak neztrácí
dynamiku a �ije svůj �ivot skutečně naplno.

Po letech studií výtvarných oborů se začal u Vojty stále více
projevovat tvůrčí talent v tvorbě komiksů a dal�ích obrázků pro
potěchu oka i ducha. Třicetiletý Vojta Jurík publikující pod pseu-
donymem Vhrsti tak získal zvlá�tní cenu poroty na 1. meziná-
rodním salonu mladého komiksu v Bělehradě (2003), jeho práce
je zastoupena ve světové antologii protiválečného komiksu War-
burger, v roce 2005 pak roz�ířil řady členů ČUK (České unie ka-
rikaturistů). V současné době se účastní mezinárodních soutě�í
a přehlídek kresleného humoru.

Vojta Jurík �ije v současné době v Plzni, kde po absolvování
Pedagogické fakulty ZČU, obor učitelství výtvarné kultury, pra-
cuje jako grafik v reklamní agentuře. Mezi své milované autory
řadí Borna, �litra, �alamouna, Velí�ka, Po�e, Holého, �vank-
majerovy, Lamra, Vyčítala, Čecha, Síse, Jelena, Miróa, Kleea,
Mordilla, Trondheima, Sfara, Groeninga, De Grécyho, Ander-
sona, Prap a tatínka, významného plzeňského výtvarníka
Stanislava Juríka (1948-1993).
Práce těchto a mnohých dal�ích
autorů pokládá za nesmírně ima-
ginativní a podnětné. Vojta Jurík
spolupracuje pod značkou Vhrsti
s časopisy Nový prostor, Labyrint Re-
vue, Moje 1. noviny, Zkrat, Bedeman ad.
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