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PROJEKT 9.ročníků – „BUDĚJOVICKÁ STRAŠIDLA  aneb  
originálně přepracované českobudějovické pověsti podle 9.tříd“ – 

tvorba vlastní knihy 
 
Otevíráte originální knihu, která vznikala ve školním roce 2009/2010 ve 

třídách devátých ročníků  ZŠ L.Kuby 48 v Českých Budějovicích(Rožnově). 
Autory textů, kreseb i závěrečné úpravy jsou žáci tříd 9.A,B,C. 

Kniha vznikala postupně. V  hodinách českého jazyka jsme se seznámili se 
čtyřmi jednoduchými pověstmi z Českých Budějovic, publikovanými v knize 
Václava Ambrože - Ambrožovy budějovické pověsti a povídky. 

Tyto čtyři (v originále velmi stručné ) pověsti - Černý pes, Umrlčí vůz, 
Strašidlo v zásobárně, Bezhlavý jezdec- se žáci v hodinách slohu snažili co 
nejzajímavěji převyprávět – museli ovšem zachovat základ příběhu, hlavní postavu 
a žánr pověsti. Mohli naopak přidat nové zápletky, postavy, posunout děj, 
pozměnit závěr a zapojit svoji fantazii. Po formální stránce se snažili vypravování 
doplnit přímou řečí a rozvinout ho. 

Protože mnohé práce byly velmi vydařené, zajímavé a originální (balancující od 
pohádky přes humoristické pojetí k hororu), považovala jsem za  škodu  nechat je 
pouze v sešitech. Proto jsme se rozhodli s nimi dále pracovat a s pomocí dalších 
předmětů (a učitelů) vytvořit originální knihu – s vlastními texty, ilustracemi a 
úpravou. V hodinách výtvarné výchovy žáci kreslili černobílé ilustrace 
k jednotlivým příběhům (techniky- kresba a suchá jehla); v hodinách informatiky 
rukopisy přepsali, upravili, doplnili původními vzory  a dali knize finální podobu. 

Všichni zúčastnění věnovali této práci hodně času, energie, nadšení, a proto 
doufáme, že se vám naše dílko bude líbit. Můžete si ho prohlédnout 
v elektronické podobě na webových stránkách naší školy a v tištěné podobě ve 
třídách 9.A,B,C a v ředitelně školy. 

Velké poděkování všem žákům 9.tříd za pracovitost, nápady a nadšení, 
Mgr.Jandové (informatika), Mgr.Faktorovi (výtvarná výchova) a Mgr. Adamčíkové 
(prvotní impuls a poskytnutí  pověstí). 

 
Příjemné čtení. 
 

 
 

Mgr. Michaela Kopsová (český jazyk) 
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Umrlčí vůz 
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Stával kdysi u Černé věže umrlčí vůz. Lidé si mezi sebou pošeptávali, že 
po úderu dvanácté hodiny jezdí po ulicích a hledá člověka, kterého si 
vyzkouší, a ten když zklame…Nikdo nechtěl domýšlet, co se stane. 
Nikdo neriskoval. 

 V ten čas stál poblíž náměstí krejčovský stánek. Pracoval zde krejčí 
Jan spolu se svým kamarádem Štefanem. Jednou po práci šli oslavit 
další krásný den do hostince. 

 Objednali si pivo a přemýšleli, co se bude dít zítra. Po pár vypitých 
sklenicích vrazil do hospody místní pomatenec. Začal křičet:,,Běžte 
domů! Blíží se dvanáctá hodina! Utíkejte!“ Polovina zákazníků se 
rozutekla. Mnozí nestačili ani zaplatit. Jan se Štefanem seděli spokojeně 
nad sklenicemi. Tu dostal Štefan nápad:,,Kdo by se odvážil svézt na tom 
voze, dal bych mu to, o co by si sám požádal.“ To upoutalo Janovu 
pozornost a přes okno se podíval na dveře, které se právě zavřely. ,,Já 
půjdu!“ zvolal Jan. Všichni zbylí se na něj v hrůze podívali. Štefan, který 
myslel, že se nikdo nepřihlásí, se na něj také podíval a pravil: ,,Dobře. 
Běž. Až se vrátíš, zúčtujeme.“ 

Krejčí kráčel po tmavé ulici a začínal své dětinské sázky litovat, ale 
bylo pozdě. Když přišel k vozu, zvon právě odbíjel půl dvanácté. Lehl si 
pod vůz, chytil se jedné ze spodních tyčí pod vozem a čekal. BIM! 
Hodiny odbily dvanáct. 

 Vůz se zachvěl a zvedl se umrlec. Odrazil se holí od země, ale jeho 
vozidlo se ani nepohnulo. Zkusil to znovu a nic. S doprovodem orchestru 
svých kostí se zvedl a s nejhlučnějším prasknutím se sehnul. Jan se 
zhrozil zlých mrtvých očí, které na něj přes záclonku zlosti zíraly. Jan se 
největší rychlostí, jaké byl schopen, zvedl, ale bylo pozdě. Umrlec ho 
popadl za nohu a přitáhl k sobě. ,,Kdo jsi?“ řekl umrlec chraplavým 
hromovým hlasem.,,Z-zdejší krejčí-krejčí,“ pravil ustrašeně Jan. Na to 
umrlec odvětil s hrozným úsměvem v šedé tváři:,,Ty se mi hodíš. Než 
první paprsek slunce přejde přes obzor, ušiješ mi šaty do společnosti.“ 
Jan se zhrozil :,,To přece nejde?!“ ,,Dělej!“ zařval umrlec. 

 Krejčí byl unavený. Nevěděl, kolik času mu ještě zbývá, a byl teprve 
v polovině práce. Mezitím si umrlec prokřupával kosti. Pak vytáhl starý 
žlutý hřeben, olízl ho a učesal si zbytky svých vlasů. 

Oblek byl hotov. A krejčí byl šťastný. Měl hotovo a slunce ještě 
nevyšlo. Byl ale jediný, kdo se radoval. Umrlec zlostí přetékal, až si 
málem zničil vůz. ,,Tys´ to dokázal?! Jak to???“ ,,Nevím, asi štěstí,“ řekl 
Jan. Umrlci se v očích objevila černá mlha  protkaná červenými 
žilkami.,,Dobře, můžeš jít, ale za to, že jsi se sem vůbec odvážil, si 
vezmu tvoji řeč,“ řekl umrlec. V tu chvíli začalo vycházet slunce a umrlec 
se po voze rozsypal na šedý prach. 



 7 

Jan šel domů. Štefan na něj čekal před domem a už zdálky se k němu 
rozeběhl. Jan ho obešel bez slovíčka na přivítanou. Nemohl, ani nechtěl 
nic říct. 

Ještě toho dne odešel z města, aby utekl před svým hrůzným 
zážitkem. Časem začal vůz ve městě překážet, a tak ho odvezli 
neznámo kam. Pak už si na něj nikdo nevzpomněl. 

A Jan? Ten putoval světem a přemýšlel, co by mohl za zážitek chtít 
na oplátku. Nic ho nenapadlo. Nic, co by stálo za němý jazyk. 

 
                                                                          Iva Trsová 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Lenka Trantinová 
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Probudil jsem se do krásného dne. Bylo ještě brzy zrána, já ležel 
v posteli a stále znovu přemýšlel o včerejšku. A o rozhovoru, který jsem 
vedl se svým sousedem před týdnem. Povídal: „Slyšel jsem v ulicích 
kolovat tuze divné povídání o tom umrlčím voze, který stojí před 
děkanstvím, blízko Černé věže, na tak zvaném Ovocném trhu. Říká se o 
něm, že mezi jedenáctou a dvanáctou hodinou večerní projíždí ulicemi, i 
to, že kdo do vozu vstoupil, toho už nikdy neviděli.“ V tu chvíli jsem se té 
pověsti vysmál. Věřit něčemu takovému? Ale čas ubíhal a mně to snad 
začalo trochu vrtat hlavou. 

Celý týden jsem pracoval ve svém hodinářství na okraji náměstí, ale 
myšlenkami jsem byl úplně jinde. Včera pak přišly do obchodu dvě 
dámy, stejně jako jiní zákazníci si prohlížely hodinky, mé nejlepší 
řemeslné práce. Právě když jsem v dílničce, oddělené od krámu 
otevřenými dveřmi, na moment odhlédl od svého stolu, dolehl ke mně 
útržek jejich rozhovoru. „Už se to doneslo i k vám? To o umrlčím voze?“ 
řekla jedna. „ Ano. A i když mi to připadá jako holý nesmysl, nemůžu se 
zbavit takového divného mrazení,“ odvětila druhá žena. V tom okamžiku 
mi připadlo sladké pomyšlení, že bych se vlastně mohl zadarmo povozit 
a k tomu se vysmát všem, které umrlčí vůz děsil.  

A tak jsem se ještě té noci vydal na Ovocný trh a umrlčí vůz si 
důkladně prohlížel. Hned jak odbila na Černé věži jedenáctá hodina, sedl 
jsem si do vozu a čekal, co se bude dít. Byl jsem napjatý. Jenže po 
několika hodinách mi už byla dlouhá chvíle. Stále jsem čekal, čekal, 
unavený a nevyspalý. Rázem všechno zalilo černo. Vůz se zachvěl. Kola 
se začala točit. Mě polil studený pot.  Rychlost, kterou se vůz hnal, byla 
neskutečná, jako bych letěl tryskem na pekelných koních. Bleskovou 
rychlostí jsme to hnali kolem náměstí, přes Černou věž až na kraj 
Budějovic a zase zpět. Bylo mi zle, tuze zle. A zdálo se, že rychlost se 
stále zvyšuje. Tolik jsem chtěl něco udělat! Tloukl jsem do vozu. Řval 
jsem: „Pomoc, zastavte to někdo!“ Ale čím zoufalejší jsem byl, tím více 
umrlčí vůz, jak se zdálo, zrychloval. V úplné beznaději mi neznámý 
člověk zaklepal na rameno, já otevřel oči a on ke mně promluvil. „Mladý 
pane, takhle brzo byste neměl polehávat na umrlčím voze. Radši se 
seberte a běžte do práce.“ V tu chvíli jsem si uvědomil a zároveň si 
oddechl, že to byl pouze sen. 

 Od té doby se raději na umrlčí vůz vůbec nepodívám, i když vím, že 
pověst o něm je zcela nepravdivá. Jenže trýzeň, kterou jsem té noci 
zažil, mi vystačí na celý zbytek života. 

 
                                                                                 Ondřej Polanský  
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                                                              Ondřej Polanský 
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Před děkanstvím, blízko Černé věže, na tak zvaném Ovocném trhu, 
stával městský umrlčí vůz. Vypravovalo se, že v noci mezi jedenáctou a 
dvanáctou hodinou projíždí ulicemi města, proto se každý raději tomuto 
místu vyhýbal. 

Jednoho dne se známý krejčí odhodlal, že půjde k vozu říct umrlci, 
aby ho vzal na projížďku okolo Českých Budějovic. A tak šel. Přišel 
k umrlčímu vozu a řekl umrlci: ,,Svez mě na svém voze.“ Umrlec odsekl: 
,, A co z toho budu mít, krejčí?“ ,,Prohlásím tě za neškodného, aby se ti 
lidé nevyhýbali.“ Umrlec se zamyslel a odpověděl:,, To je dobrý nápad, 
s tím souhlasím.“ Krejčí naskočil na vůz a ten se rozjel. Ale jel jinam, než 
se umrlec s krejčím domluvili. A proto se krejčí rozzlobil a začal se 
vyptávat.,,Kam to jedeme?“ ,,Uvidíš,“ odpověděl umrlec. ,, Tak kam?“ 
,,Neptej se, seď a užívej si jízdu!“ ,,Tak jo.“ Krejčí v klidu seděl a 
prohlížel si krajinu. Nakonec dojeli až na hlubocký zámek. Tam se krejčí 
uklidnil. Prohlédli si hlubocké památky a poté se vrátili zpět do Českých 
Budějovic. 

Na umrlčím parkovišti se umrlec s krejčím dohodli na společné 
schůzce s obyvateli města České Budějovice. Další den se opravdu po 
jedenácté hodině večerní občané města sešli u umrlčího vozu a začali se 
umrlce vyptávat. ,, A proč vznikla ta pověst?“ ,, A svezete nás někam?“  
Umrlec pomalu začal odpovídat. ,,Ono to bylo tak, že jednoho dne za 
mnou přišel taky jeden krejčí a ten chtěl, abych ho svezl. Tak jsme jeli, 
ale mě ta cesta nebavila, a tak jsem s ním jel jinam, než jsme měli 
domluveno. Tím vznikla ta pověst, kvůli které se mě všichni báli. Svézt 
vás můžu, to asi nebude problém.“ Tak občané nasedli a umrlec s nimi 
jel na vyjížďku.  

Jeli a jeli, až dojeli do Českého Krumlova, kde se pozdravili 
s místním vodníkem, a pak se vrátili do Českých Budějovic. Když přijeli 
zpět, tak se rozloučili a jeden občan ho pozval na návštěvu. Umrlec 
neodmítl. 

A od té doby se nikdo umrlce nebojí. Umrlec chodí v klidu po městě, 
občané si s ním povídají a všichni jsou šťastní. 

 
Kryštof Pravda 
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Před dávnými časy se odehrál příběh o umrlčím voze a odvážném 
krejčíkovi, který vám nyní převyprávím. 

Jednoho dne jsem potkala blízko Černé věže moji babičku s její 
nejlepší kamarádkou paní Kronikovou. „Zuzanko,“ říká paní Kroniková, 
„víš, co se stalo na tomto místě, kterému se také říká Ovocný trh? Jestli 
máš chvíli čas, budu ti tento příběh vyprávět. Povídalo se,“ vypráví paní 
Kroniková, „že žil v Českých Budějovicích krejčík, který znal pověst o 
umrlčím voze, jenž děsil každý den kolem jedenácté a půlnoci obyvatele 
Budějovic. 

Krejčík, který prováděl různé kousky, se rozhodl, že se tomuto 
tajemnému vozu podívá na zoubek. V těchto dobách hlásný oznamoval 
jedenáctou hodinu večer a krejčík byl v tuto dobu u Černé věže. Velkým 
skokem dopadl na kozlík vozu, pevně se chytil opratí a čekal, až se vůz 
vydá na svou strašidelnou jízdu městem. Co se ale nestalo…Vůz se ani 
nepohnul. Když se ozvala hlásná trubka ponocného oznamující půlnoc, 
vůz stále nic. Tak krejčík čekal trpělivě ještě jednu hodinu, ale o 
projížďce městem nemohla být ani řeč. To ho tak rozzlobilo, že slezl z 
vozu a s nadávkami odešel domů. Je možné, že právě tato jeho odvaha 
učinila konec strašidelným vyjížďkám umrlčího vozu. 

Od té doby již nikdo nikdy zběsilou jízdu tajemného vozu neviděl a 
nezažil. Proto se nikdo nemusí bát okolo  Černé věže procházet.“ 
Řekla jsem: „Paní Kroniková, to byl hezký příběh. Budu ho vyprávět 
kamarádkám. Děkuji a na shledanou.“ 

 
                                                                                     Zuzana Tichá 
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Jmenuji se krejčí Ondřej a budu vám vyprávět jeden zvláštní příběh, 
který se mi stal před pěti jary. 

Zdědil jsem dům po prabábě z matčina kolena. Dole byl krámek, ze 
kterého se dala udělat krejčovna, a nahoře útulné bydlení. Také jsem rád 
chodíval do hostince, stál v Panské ulici, jmenoval se Panský šenk a 
patřil tlustému sládkovi  Příhodovi. Tento velice paličatý a zamračený 
sládek měl překrásnou dceru, jmenovala se Anežka, ale štěstí nám 
nepřálo, její otec nám nechtěl požehnat. 

Jednou se v jeho plešaté hlavě zrodil podivný nápad. ,,Poslouchej. 
Anežku ti dám.“ Rozzářily se mi oči. „Ale musíš se povozit na  umrlčím 
voze!“ Nejprve mi strachem bušilo srdce, ale když jsem si vzpomněl na 
její černé oči, byl bych schopný všeho. Já odpověděl: ,,Platí.“ A on: 
,,Dojednáno.“ Dal jsem si jednu medovinu na kuráž a šel. Anežka mě 
chytla za ruku a pravila: ,,Nikam nechoď, bojím se.“ ,,Musím přece tvému 
otci dokázat, že nejsem žádné krejčovské nemehlo. ,,S Pánem Bohem, 
Anežko.“ Bylo vidět, že má slzy v očích. Nesměl jsem otálet, protože 
nebylo moc času. 

Vlezu na vůz a něco se za mnou pohnulo. Já strnul, bylo to blíž a blíž. 
Otočím se a neuhodnete, co to bylo. Byla to kočka mistra Vratislava. Ta 
mne polekala. Nezbylo mi nic jiného než čekat a čekat. Do tříhodinovém 
posezení mi došla trpělivost a odebral jsem se domů. 

Druhý den ráno někdo ťukal na dveře. Byla to Anežka podívat se, 
jestli je vše v pořádku. ,,Jdu z ovocného trhu, máš se dnes stavit za 
tatínkem v hostinci.“ Já jí na to kývl a šla. Celý den mi nic nešlo. Přišla 
paní Alžběta, sloužila u mistra Vratislava. Byl to alchymista a lékárník, 
pobýval v lékárně U Zlatého jednorožce. Nechala mu spravit čepec a ušít 
nové šaty. 

Den se chýlil ke konci a já šel do Panského šenku. Anežka mě vítala 
s tak krásným úsměvem na tváři a povídá: ,,Máš jít do sklepa.“ Šel jsem 
za ním dolů, kde má sudy naplněné pivem. A tam mi sdělil krásnou 
novinu: ,,Anežku si zasloužíš, prokázal jsi dost odvahy, dám vám svoje 
požehnání.“ Šli jsme na horu, Anežka už o všem věděla. O týden později 
jsme se  vzali. Od té doby mi pomáhá v krejčovně a do roka se nám 
narodil  syn Vilém. 

Vše skončilo dobře. Pověst  o umrlčím voze nikoho už nikdy 
nevystrašila. 

 
                                                                         Tereza Havlí čková  
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Je to už dávno, co po Budějovicích pobíhali tři rozpustilí chlapci, 
avšak velmi dobří kamarádi, kteří drželi při sobě. Byli stateční, nebojácní 
a s chutí se hrnuli do veškerých lumpáren. Nejstaršímu z nich, Kájovi, 
bylo 12 let, Jeníkovi 11 let a nejmladšímu Jardovi 9 let. O Jardu se 
maminka bála, a proto ho nenechávala lumpačit kamarády venku po 
večerech. Malému Jardovi se to ale nelíbilo, neustále svou maminku 
prosil, aby ho pouštěla ven i navečer. 

Když už si Jarda opravdu nedal říct, začala mu maminka na 
postrašení vyprávět budějovickou pověst o umrlčím voze, který stál 
uprostřed náměstí. ,,Jardo?” tázala se maminka, ,,Už jsi viděl umrlčí 
vůz?“,,Ano, mami, viděl,“ odpověděl Jarda. ,,Ale dosud nevím, proč tam 
jen tak stojí a každý se mu vyhýbá.“  To ale maminka dobře věděla a 
začala vyprávět: ,,Ten vůz je zakletý, každou noc kolem půlnoci se sám 
od sebe rozjede a projíždí ulicemi města, jak jen nejrychleji to dovede, a 
proto se od něj lidé raději drží dál, bojí se ho! Raději dělej taky tak.“ 
radila maminka svému synovi.  

Druhý den odpoledne, když se zase kamarádi sešli na jejich 
oblíbeném místě nedaleko náměstí, vyprávěl jim Jarda pověst o umrlčím 
voze, který je (podle pověsti i jeho maminky a ostatních obyvatel města) 
zakletý. Kája s Jeníkem si z Jardy akorát utahovali a nebrali ho vážně, a 
tak se oba v noci na náměstí přišli podívat a zjistit, jak to doopravdy je. 
Oba dva nasedli do vozu a čekali, co se bude dít. Dvanáctá hodina 
odbila, ale vůz se ani nepohnul, čemuž se kluci vůbec nedivili. Ze vzteku 
na voze začali dělat různé hlouposti, až vozíku upadlo jedno kolo. Kluci 
si z toho nedělali těžkou hlavu a odešli domů. 

Druhý den ráno, když obyvatelé viděli, že vůz je najednou bez 
jednoho kola, přestali se ho bát. Kluci však nikdy neprozradili, že kolečko 
upadlo díky jejich lumpárnám. Jardova maminka už byla klidnější a 
přestala se o malého Jardu tolik bát. 

 
Zuzana Vodáková 
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Jako každé starobylé město má svou historii opředenou různými 
tajemstvími, tak i o Českých Budějovicích jich několik známe. Jednu 
z historek o umrlčím voze vám budu vyprávět. Tyto pověsti se vždy týkají 
konkrétního místa ve městě a tato se traduje o Ovocném trhu, jak se 
nazývalo prostranství před děkanstvím u Černé věže.  

Ve městě prý kdysi žil tuze veselý chlapík Francek, který se živil jako 
krejčí. Krejčí byl sice šikovný, ale známý byl hlavně svými taškařicemi a 
vtípky. Jednou tak seděl se svými kamarády v krčmě, popíjeli a každý se 
chlubil nějakými hrdinskými činy. Došla řeč i na tajemný umrlčí vůz, 
kterým ve dne vozili nebožtíky na hřbitov a v noci mezi jedenáctou 
hodinou a půlnocí se divoce projížděl po městských ulicích. A dokonce 
prý nakládal opozdilé a opilé chodce, které už pak nikdy nikdo neviděl. 
Jak se tak mezi sebou kamarádi popichují, najednou Francek vykřikne: 
„To bych se na to podíval, abych se s tím vozem nesvezl domů! A zítra 
vám budu všechno vyprávět!“ A jak rychle na ten nápad přišel, tak rychle 
se chystal to uskutečnit, protože hodiny na věži odbily právě jedenáctou 
hodinu. Kamarádi na něj ještě volali: „ Francku, nechoď tam, máš doma 
ženu a děti!“ Ale krejčí Francek jako by byl očarovaný a už naskakoval 
do umrlčího vozu. Kamarádi vše pozorovali z povzdálí. Dlouho bylo 
hrozivé ticho a vůbec nic se nedělo. Ponocný mezitím odtroubil půlnoc a 
umrlčí vůz i s krejčím byl na stejném místě. Kamarádi se začali rozcházet 
ke svým domovům a mysleli si, že si druhý den budou z Francka dělat 
legraci a budou se ptát: „ Tak jak jsi se, Francku, lacino svezl domů?“ 

Druhý den se kamarádi sešli všichni v hospodě, ale ten, ze kterého si 
chtěli utahovat, nepřišel. A neukázal se ani další dny. Krejčího Francka 
už totiž nikdy nikdo neviděl. Mezi lidmi se šuškalo, že doplatil na své 
furiantství a umrlčí vůz ho odvezl neznámo kam. Poučením je, že 
předvádět se před kamarády se nemusí vždy vyplatit.  

 
                                                                                         Filip Záruba   
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V Kněžské ulici bydlela vdova se svou dcerou. Její manžel zemřel 

před rokem. Byl zabit černou nestvůrou, tak jí to popisovali svědci 
nehody. 

Jednoho večera jí onemocněla dcera a lékař jí pověděl: „Musíte dojít 
pro tento lék, jinak se vaše dcera neuzdraví.“ V tu  noc řádila venku 
hrozná bouře, ale vdovu to nezastavilo, vzala si kabát a vyšla. Vzala to 
nejkratší cestou k náměstí po Freithofu. 

Když přišla ke kapli za hlavním kostelem, vběhl jí do cesty černý pes. 
Zprvu ho chtěla obejít, ale nešlo to. Pes na ní skočil a srazil ji na zem. 
Jeho ostré drápy se jí zarývaly do ramen. Vdova zaječela bolestí. V tom 
si všimla jeho očí -  byly tak prázdné, ale hlavně byly zalité rudou krví. A 
vdova si uvědomila: „To je ona, ta nestvůra, co mi zabila manžela!“ 
V jejích očích se objevily slzy. Vdova se začala modlit, bouře se 
rozplynula a pes utekl. 

Když přišla do lékárny, neměla na sobě ani škrábnutí, ale to ji 
nezajímalo, vzala lék a šla domů. Když přišla domů, její dcera na tom 
byla ještě hůř, ani lék jí nepomohl. Najednou se rozpoutala další bouře. 
Vdově to přišlo divné, a tak se podívala z okna. Uviděla zase toho psa. 
V tom si uvědomila: On si nepřišel pro mě, ale  pro  moji dceru. A začala 
křičet na toho psa: „ Běž pryč, ty ďáble, já ti ji nedám!!!“ Psa to vůbec 
nevyděsilo a začal se dobývat do domu. Vdova vzala klíče a začala 
zamykat všechno, čím by se mohl dostat dovnitř. Ale to vůbec 
nepomohlo, pes vyrazil dveře a mířil si to rovnou za její dcerou. Vdova 
mu vběhla do cesty a znovu se začala modlit. Ale nic se nestalo, pes ji 
odhodil stranou. A už držel její dceru, ale ta začala křičet: „Ne, pusť mě! 
Mami, pomoc, pomoc !!!“ Ale než se vdova vzpamatovala, byl už pryč i 
s její dcerou, kterou tak milovala. 

Od toho dne vdova s nikým nemluvila, jenom se modlila za smilování. 
A na dceru jí zbyly jenom smutné vzpomínky… 

 
 Veronika Bagová 
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Za časů, kdy žila moje babička, se stala příhoda, kterou bych vám 
chtěl vyprávět.. 

Babička bydlela  v Hradební uličce se svojí dcerou Petrou. Petra byla 
velice hubená, vysoká, zrzavá, nehezká holka. Maminka Ludmila jí často 
říkávala: „Petruško, jez, aby z tebe byla pěkná holka.“ Petra ale svoje 
jídlo dávala psovi Maxovi a sama jedla jeho chlupy a buničitou vatu 
namočenou ve vodě. Maminka nevěděla, že tohle Petra dělá. Této 
nemoci se v dnešní době říká anorexie.  

Jednoho podzimního dne upadla Petra do bezvědomí. Maminka 
zavolala záchranku. Přivolaný lékař Petru prohlédl, prohmatal a usoudil: 
„Vaše dcera potřebuje nutně lék na pročištění žaludku a střev. Tento lék 
se vydává pouze v lékárně Mateřídouška. Lékárna je až úplně na druhé 
straně města.“ Ludmila, protože už byla noc, vzala si s sebou Maxe. 
Vzala to zkratkou přes náměstí, ale vkročila na bludný kámen. Zatočila 
se jí hlava. Nevěděla kudy kam. Nohy měla jako přikované. Nemohla dál. 
Vzpomněla si na Petru. Tu ji napadlo vyslovit modlitbu: „Andělíčku, můj 
strážníčku.“ V tu chvíli ji Max popadl za cíp kabátu. Táhl ji z náměstí 
směrem k lékárně. Vystrašená Ludmila s pomocí Maxe dorazila 
k lékárně a koupila lék. 

Když se vracela, obešla náměstí obloukem. Petra se po léku uzdravila 
a konečně dostala chuť k jídlu. 

         
Zdeněk Komzák 
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 Stará vdova bydlela se synem v malém městečku, které mělo velmi 
špatnou pověst. Říkávalo se, že v Černém lese  bydlí velký černý pes, 
který chodí v noci strašit. Všichni lidé se ho báli tak, že se raději 
odstěhovali. V městečku zůstalo jenom pár rodin, které neměly peníze a 
nemohly se přestěhovat. 

V zimě, když byly vánice, onemocněl syn staré vdovy. Protože 
v městečku neměli doktora, tak ho musela zavolat. Doktor dorazil až 
pozdě večer a hlasitě zaklepal: ,,Dobrý večer.“ Pozdravil a vstoupil 
dovnitř. Vdova také pozdravila. Doktor si sedl vedle postele nemocného 
a řekl: ,,Otevři pusu!“  Syn otevřel pusu:,,Aaaaaa.“ Doktor se otočil ke 
staré vdově a řekl: ,,Má silný zánět v krku, musím mu předepsat léky.“ A 
pak ještě dodal: ,,Pro ten lék musíte zajít ještě dnes, je to opravdu velmi 
vážné…“.  Jen co to doktor dořekl, vdova si oblékla kabát a za úplňku 
vyšla do tmavé noci pro lék. 

 Aby byla doma co nejdříve, vzala to zkratkou kolem Černého lesa. 
Vdova utíkala, co nejrychleji mohla, ale najednou se zastavila, skoro ani 
nedýchala. Pomalu se otočila a před sebou uviděla mohutného černého 
psa. Vzala nohy na ramena a snažila se utéct před tou velkou a 
chlupatou hrůzou. Pes se začal zlostně smát: ,,Hahaha,hihihi,hohoho, 
přede mnou stejně neutečeš!!!!!!!!“ Rozběhl se a skočil vdově na ramena. 
Bezmocné ženě se roztřásla kolena. ,,Nééé, prosím, nééé, já mám doma 
velmi nemocného syna, jdu mu pro léky. Prosím, nech mě být,“ prosila 
ho vdova. ,,A já jsem zase velmi hladový!“ odpověděl hlubokým hlasem 
pes. Začal slintat a otevírat hubu. Vdova začala křičet: ,,Pomoooc!!!“ 
V tom okamžiku začaly odbíjet na kostelní věži půlnoc a pes se začal 
zvláštně kroutit a pak utekl směrem hlouběji do lesa. 

 Vdova běžela domů ke svému synovi, kterému se zánět rozšířil po 
celém těle.Vdova už neměla odvahu se vydat do černé noci pro lék. 
Když ráno vstala, její syn ležel bezmocně na posteli poražen nemocí. 

 
                                                                             Tereza Wágnerová 
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Za dávných časů v jednom malebném městečku bydlela v Kněžské 
ulici chudá vdova. Měla krásnou a hodnou dcerku Rozárku, která se 
jednoho dne těžce roznemohla. Neboť nemohla od Rozárky odejít, 
poprosila souseda, zda by nemohl dojít pro pomoc. ,,Prosím, sousede, 
dcera má velké horečky, nemohu od ní odejít. Mohu Vás poprosit o 
pomoc? Potřebuje lékaře.“ Soused Alfréd okamžitě zapřáhnul koně do 
povozu a uháněl rychle pro lékaře. Přivolaný lékař prohlédl Rozárku a 
maminku ujistil : ,,Nebojte se, Rozárka je silné děvče, ale musíte rychle 
vyzvednout léky, které vám předepíšu. Musí je rychle dostat, aby 
horečka klesla.“  

Maminka musela okamžitě pro léky. ,,Ale jak to mám udělat?  
Nemůžu Rozárku nechat samotnou doma.“ Poprosila Alfréda: „Prosím, 
Alfréde, počkáte mi u Rozárky, doběhnu pro léky.“ Alfréd nepochyboval o 
odpovědi: ,, Ano, počkám, jen honem běžte.“  

Maminka se vydala do tmy. Pospíchala nejkratší cestou po starém 
Freithofu. Rychle běžela mezi katedrálou, děkanstvím až doběhla 
k náměstíčku, kde se tyčil honosný kostel s krásnou kaplí. Tu noc se jí 
zdálo, že ponořený kostel v mlze je tajemný a že něco v sobě tajemného 
skrývá. V tu chvíli jí cestu zkřížil velký černý pes.  Myšlenky na Rozárku ji 
stále hnaly vpřed a psa si nevšímala. Byl neodbytný. Maminka se hrozně 
lekla. Uvědomila si, že má v kapse pár kůrek chleba od Alfréda. 
V domnění, že se psa zbaví, mu hodila kůrky na zem.  

Pes byl stále neodbytný. V tu chvíli začala maminka nahlas mluvit a 
modlit se: ,,Prosím, pejsku, mám doma nemocnou holčičku Rozárku, jdu 
jí pro léky, má velkou horečku. Je to moje zlatíčko. Prosím, pejsku, nech 
mě jít, ať donesu mé holčičce léky, které mám od lékaře předepsané.“  
Maminka, stále myšlenkami u Rozárky, si ani nevšimla, že sotva 
zašeptala modlitbu, pes blýskl po vdově očima, celý se nahrbil a se 
staženým ohonem uháněl po náměstí pryč. Uvědomila si, že i pes byl 
nemocný, ale jinak než Rozárka. Asi hledal dušičku, která by byla na něj 
hodná a pohladila ho a dala mu kousek své lásky.  

Jenže maminka v tu chvíli myslela na Rozárku a rychle přidala do 
kroku, aby byla co nejrychleji v lékárně. Když doběhla z posledních sil do 
lékárny, vychrlila svoje přání na lékárníka a při vzpomínce na Rozárku a 
černého psa upadla do mdlob. Lékárník rychle mamince pomohl a léky jí 
dal. Maminka se vracela rychle domů a po cestě se ohlížela, zda 
nepotká černého psa. Ale nikde nebyl. Doma rychle podala lék Rozárce 
a té za nějakou chvíli začala teplota klesat. 

Stále myslela na psa, kterého potkala a snad i on ji prosil o pomoc. 
Když se Rozárka uzdravovala, maminka jí vše vyprávěla. Vydaly se obě 
na procházku kolem kostela na náměstí a třeba i doufaly, že potkají 
velkého černého psa, kterému dají trochu své lásky. 

 Lucie Drdlová  
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Jmenuji se Alžběta Koutná. Jsem vdova. Můj manžel zemřel, ještě 
než dcera dovršila 10. rok. Nyní dceru Jolanku vychovávám sama a 
nepatřím mezi šlechtu ani bohaté měšťany. 

Jedné noci se Jolanka strašně roznemohla. Nejedla, nepila a byla 
celá jako v ohni. Nezbývalo nic jiného, než zavolat zdejšího doktora 
Vendelína. Když vstoupil na zápraží, povídá: ,,Dobrý večer, zaveďte mě, 
prosím, k vaší dceři.‘‘ Urychleně jsem odvedla doktora Vendelína k lůžku 
své nemocné dcery Jolanky. Hned, jak se na ni podíval, jsem viděla 
v jeho očích strach. ,,Pane doktore, co se děje ?!‘‘ vykřikla jsem hrůzou. 
Vendelín se na mě podíval a tušil, že se bojím. Šel k lůžku, Jolanku 
prohlédl a pak se otočil. Zvedl hlavu, upřímně se mi zadíval do očí a řekl: 
„Je to velmi vážné, musíte hned dojít do lékárny pro lék, napíši vám 
předpis.‘‘ 
Na nic jsem nečekala a utíkala do lékárny. Ta sice byla daleko, ale mě 
nesla myšlenka na dcerku. Když jsem byla pouhých pár kroků od 
lékárny, stalo se něco neuvěřitelného. 

Najednou ze tmy na mě vyskočilo zvíře - chlupaté s ohnivýma očima, 
černé jako uhel. Úplně jsem ztuhla, a když na mě položil velké tlapy, 
nemohla jsem se ani pohnout. Jakmile jsem se vzpamatovala, snažila 
jsem se toho tvora setřást, ale nešlo to. Začala jsem se modlit a myslet 
na Jolanku. Tu se stal zázrak. Zvíře zasupělo a se strašným řevem se 
propadlo do nitra země. 

Z posledních sil jsem běžela do lékárny pro lék. Již v mdlobách jsem 
předala předpis a vyslovila prosbu, že lék je pro mou nemocnou dceru 
Jolanku. Cítila jsem lékárníkovu ruku a v dálce slyšela jeho hlas: ,,Ano, 
paní, hned lék pro vaši dceru připravím, jen chvilku posečkejte.´´ Na nic 
víc si již nevzpomínám. 

Poté  jsem se probudila až druhý den ráno ve své světničce. Přiběhla 
ke mně moje Jolanka: ,,Maminko moje drahá!“ zvolala svým dětským 
hlasem, který v tu chvíli zněl v mých uších jako nebeská hudba. 
,,Jolano!´´ vykřikla jsem radostí. Poté, co jsem se probrala z toho šoku, 
mi dcera vše vysvětlila: ,,Lékárník tě spolu s lékem odvezl domů, pak mi 
doktor Vendelín podal lék a vše se v dobré obrátilo. Ted už nám, 
maminko, bude zase dobře.´´ 

 
                                                                                   Tereza Havlová 
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V době, kdy okolo Budějovic byly ještě hrady, lidé si vyprávěli, že po 
jedenácté hodině večerní bloudí ulicemi města bezhlavý jezdec. Jezdec 
prý strašil zlé a lakomé lidi, kteří se zdrželi déle mimo domov. 

V Kanovnické ulici žil bohatý měšťan. Jmenoval se Jan Lakot. Jeho 
jméno nám napovídá, že nebyl zrovna štědrý. Po večerech sedával 
v hospodě a lakomý byl, až hanba. 

V den, kdy se odehrává tento příběh, se Jan Lakot zdržel v krčmě 
ještě trochu déle, než u něj bylo obvyklé. Když se kolem dvanácté hodiny 
vracel domů temnými ulicemi, uslyšel za sebou klapot koňských kopyt. 
Pomyslel si: Aby to tak byl bezhlavý jezdec… Jan se neodvážil 
ohlédnout a přesvědčit se, a tak přidal do kroku. Klapot se také zrychlil. 
Janovi vyrazil na čele studený pot a dal se do běhu. Když už nic 
neslyšel, zaběhl do nejbližšího průjezdu, zavřel za sebou dveře a čekal. 
Za chvíli se klapání přiblížilo skoro až ke dveřím. Janovi to nedalo a 
opatrně pootevřel dveře. Těsně kolem dveří prošel kůň. Jan by ho nebyl 
ve tmě ani viděl, kdyby neměl na hlavě a na krku bílé kulaté skvrny. Jan 
se dlouho neodvážil vyjít ven a zůstal v průjezdu až do doby, kdy na věži 
odbila jedna hodina. Vyklouzl z průjezdu a potichu jako myš se plížil ke 
svému domu. Když došel na roh Kanovnické ulice, zůstal stát jako 
opařený. Přímo proti němu šel kůň s bílými skvrnami! Kůň ho pozoroval 
svýma velkýma lesklýma koňskýma očima a pomalu se k němu 
přibližoval. Jan se začal modlit a sliboval si, že jestli vyvázne živý, už 
nikdy nebude lakomý a zlý na lidi. Zvíře si ho ovšem nevšímalo a šlo dál. 
Když kůň Jana míjel, pohodil hlavou a jemně se dotkl Janova ramene. 
Ten se tak lekl, že zapomněl, i jak se jmenuje, a začal utíkat. Doběhl ke 
dveřím svého domu. Otevřel je a vběhl dovnitř. Byl tak vyděšený, že za 
sebou zamkl na tři západy. Vyběhl do prvního patra, skočil do postele a 
pokoušel se zážitek zaspat. Ale nemohl zamhouřit oka. 

Druhý den, když zase seděl v hostinci a popíjel pivo, vyprávěl 
ostatním o svém zážitku:,, … A potom se mě dotkl. Úplně mi sežehl ruku 
tím plamenem, který vypouštěl z tlamy. Já se lekl a utekl jsem domů.“ 
Povozník z Krajinské ulice se začal strašně smát a řekl: ,,Ten tvůj kůň 
s bezhlavým jezdcem byl můj povoznický kůň. Včera se mi ve stáji utrhl 
a utekl. Ty jsi vážně hrdina.“ 

Jan se nepolepšil a lakomý byl pořád až do své smrti. Na bezhlavého 
jezdce už nevěřil, ale od té doby měl smrtelný strach z koní. 

 
Petr Chroustovský 
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Kdysi dávno se Českými Budějovicemi šířila pověst o bezhlavém 
jezdci. Ten představoval pro místní obyvatele jakousi hrozbu. Vyjížděl 
totiž každou noc na svém koni do ulic, a lidé se proto neodvažovali po 
jedenácté hodině večerní vyjít z domu.  

Jednoho večera se vraceli z hostince dva kamarádi. Kovářský učeň 
Matěj a hrnčíř Jakub. Byli v dobré náladě, smáli se a povídali, když 
najednou uslyšeli odbíjet hodiny z věže. ,,Matěji, právě odbila  půlnoc! A 
to znamená, že bychom měli vzít nohy na ramena a rychle zmizet .“ Jen 
to Jakub stačil říct, ozval se klapot koňských kopyt. Dunivý zvuk se 
zlověstně nesl nočním tichem. Pomalu se přibližoval. Oba kamarádi stáli 
jako přikovaní. Hrůzou se nemohli ani pohnout. ,,Utíkej, Matěji!” 
zahulákal pohotovější Jakub a táhl svého přítele z ulice rychle pryč. 
Běželi jako o závod. Klopýtali, naráželi do zdí. Klapání kopyt znělo však 
stále blíž a blíž .,,Rychle zaboč doprava!” vykřikl Matěj. Všiml si 
nedovřených vrat u stavení starého mlynáře Vojty. Jakub s Matějem 
vpadli dovnitř. Strachem a námahou se třásli po celém těle. Po chvíli 
popadli dech a všimli se, že za sebou nezavřeli dveře. Bojácně a jen 
malou škvírkou se odvážili podívat ven. 

,,Vždyť to je Jonáš!” vykřikli oba současně. Před stavením stál černý 
pivovarský valach. Byl to starý dobromyslný kůň, který celé dny tahal 
bečky s pivem v místním pivovaru. Oba kamarádi se začali s úlevou 
smát. Jonáš jen potřásl hlavou a začal se lačně pást na husté šťavnaté 
trávě, která rostla v mlýnském záhoně. 

A tak díky tomu, že nad strachem z neznámých pověr zvítězila 
zvědavost dvou tovaryšů, se už nikdy nikdo nebál vycházet po setmění 
do ulic. Na bezhlavého jezdce, který byl po celá století vryt v paměti 
všech obyvatel, se brzy zapomnělo. 

 
                                                                                        Karel Novák 
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Je 31. prosince, dárky jsou rozdané a čeká nás Nový rok. Podívám se 
z okna a vidím poletovat další sněhové vločky. Přemýšlím nad Vánocemi 
a vybavuje se mi světlo svíčky na vánoční tabuli, všechno to překvapení, 
které mi Vánoce přichystaly, vůně kapra a cukroví. Zarazím se. Ucítím 
najednou jinou vůni. ,,Janičko! Honzíku! Tatínku! Večeře je na stole!“ 
zavolá maminka z kuchyně. Všichni se seběhneme na lívance jako vosy 
na bonbón. Tatínek si všimne, jak s Honzíkem lívance hltáme, a podiví 
se: ,,Děti? Kam spěcháte? Do vás to padá jako Němci do krytu!“ Jelikož 
tatínka nepochopím, odpoví mu raději maminka: ,,Dneska dětem nebudu 
vyprávět pohádku na dobrou noc, ale mám pro ně překvapení!“ 

Po večeři se zavrtáme do našich postýlek a napjatě začneme 
poslouchat maminčino vyprávění. ,,Protože je Nový rok, řeknu vám 
pověst, která se k němu váže. Vypráví se v ní o bezhlavém jezdci, který 
každý den po jedenácté hodině v noci projížděl na koni ulicemi 
městečka. Lidé se ho báli, a proto v noci nikam nevycházeli a čekali do 
rána, kdy jezdec opouštěl městečko.“ Honzík přeruší maminčino 
vyprávění svým dotazem: ,,Maminko, proč se mu říká bezhlavý jezdec?“ 
,,Protože zlé podvodníky a vrahy trestal utnutím hlavy,“ odpověděla mu. 
,,A proč neprojíždí i nyní ulicemi jako dříve?“ zeptám se. Maminka pokrčí 
rameny a dodá: ,,To, Janičko, nikdo neví. Jen se vypráví, že už nežije a 
zůstal po něm jen jeho pomník v okolí Českých Budějovic.“ ,, A našel ho 
někdy někdo?“ ptám se. ,,Nevím, ale říká se, že ten, kdo najde hrob 
bezhlavého jezdce, nebude se mít už nikdy těžce!“ dopoví maminka 
dnešní vyprávění, políbí nás na čelíčko a popřeje:,,Sladké sny, děti 
moje!“ 

Honzík už dávno spí, ale já přemýšlím, jaké by bylo setkání s 
bezhlavým jezdcem. Poté usnu, ale jen na chvilku, protože uslyším 
klapot koňských kopyt za naším oknem. Zatají se mi dech a srdce 
splašeně rozbuší! Nevěřím svým vlastním uším, a proto vstanu a po 
špičkách se doplížím k oknu. Vykouknu a najednou ho vidím! 
Bezhlavého jezdce! Zvědavost mi nedá a jdu za ním. Chvíli na sebe 
koukáme, ale pak mi gestem ukáže, abych nasedla k němu na koně. 
Jedeme cestou, pro mě neznámou. Mlčíme. Po chvíli jízdy docváláme ke 
kamennému hrobu, kde končí naše cesta. Poprvé na mě promluví: 
,,Jsem duch bezhlavého jezdce a toto je amulet, který ti dávám za tvou 
odvahu.“  A podá mi do rukou přívěsek na krk se svojí podobiznou. ,,Nos 
ho při sobě a dávej na něj pozor, přinese ti štěstí.“ Tak dořekl a on i kůň 
zmizeli. 

Když se ráno probudím, jsem zmatena. Nevím, jestli jsem se setkala s 
bezhlavým jezdcem či to byl pouhý sen. Pak si vzpomenu na amulet, 
který mi věnoval. Sáhnu na krk. A opravdu! Je tam! Žádný sen! 

Nikola Schwachová 
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Strašidlo v zásobárně 
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Pověstí o Bílé paní nebo strašidlech máme v  Čechách opravdu hodně, 
ale o malém strašidýlku, co žije v jedné malé pekařské zásobárně, toho 
nikdo moc neví. Až na malého Kubu, který se  s ním dokonce 
skamarádil. 

Kuba byl vnukem starého hodného a poctivého pekaře Ondry. Rodiče 
mu umřeli, když mu bylo 5 let, a od té doby byl uzavřený do sebe  a 
neměl žádné kamarády. Většinu času trávil s dědečkem v pekárně  a 
pekli spolu všechny dobroty, pro které se lidé každý den rádi vraceli.  

Jednoho dne se Kubovi posmíval jeden spolužák, že nemá rodiče a 
musí bydlet s dědečkem. Kuba se rozbrečel. Běžel do zásobárny v jejich 
pekárně, kam se schovával pokaždé, když mu bylo mizerně. Vždy si tam 
sednul do svého oblíbeného rohu, vybrečel se a poté odešel za dědou. 
Tentokrát to ovšem bylo jiné. Když vběhl do zásobárny, zavřel dveře a 
sedl si na židličku. Najednou se ozvala rána, jako kdyby něco spadlo. 
Lekl se. Rozsvítil světlo. Vše bylo jako předtím. Zakroutil hlavou a sedl si 
zpátky. Po chvilce znovu BUM…BUM…BUM. ,,Haló, je tu někdo?“ ptá 
se ubrečený Kuba. ,,Já jsem tu a vím, co se ti stalo. Nic si z toho 
nedělej,´´ pravilo něco z druhého rohu. Jakub si dodal odvahu a ptá se  
,,Kdo jsi??“  ,,Jmenuji se Strašidýlko Emílek a jsem dobročinný duch, co 
chrání poctivé pekaře od všeho špatného.´´ Kuba mlčí a přemýšlí. Už se 
nebojí. Cítí, že ta malinká bílá věc bez nohou i rukou s roztomilým 
obličejem mu neublíží.  ,,Víš, já jsem ještě nikdy s žádným člověkem 
nemluvil, protože jsem se bál, že na mě budou lidé zlí a nebudou se 
mnou mluvit.´´,,Já se tě nebojím, Emílku, jsem rád, že jsem si našel 
konečně kamaráda´´ 

Dlouho si povídali, ale pak se Emílek musel vrátit někam do neznáma. 
Může se ukázat jen jednou denně. Emílek Kubovi hrozně pomohl. Každý 
den se vídali a povídali si o všem, co se za celý den událo. Kuba se 
zlepšil se škole a zvedlo se mu sebevědomí. Byl s Emílkem nejlepší 
kamarád.   

Jednoho večera si Kubu zavolal dědeček a povídá: ,,Kubo, v poslední 
době se nám vede moc špatně. Mám velký dluh, a když ho nezaplatím, 
tak to tu zavřou.“  Kuba sklopil oči a odešel do zásobárny, kde čekal na 
něj čekal Emílek. Jakub mu to všechno pověděl a byl moc smutný. Emil 
se šibalsky pousmál a zmizel.   

Ráno přijde Kuba do pekárny. Otevře dveře. Zůstane stát. Děda  
zpívá : ,,Stal se zázrak!! Kubíčku, já jsem vyhrál sportku, a tak jsem mohl 
splatit dluh a ještě mi zbylo na nové vybavení  pekárny!´´ Kuba běžel do 
zásobárny a volal: ,,Emílku, Emílku!´´ A už ho vidí. Vypadá dost smutně 
a praví: ,,Kubíčku, protože jsem vám teď pomohl, tak se mohu vrátit 
zpátky ke své rodině. Slib mi, prosím, že na mě nikdy nezapomeneš. 
Rád jsem tě poznal.“  
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Od té doby už se nikdy neviděli. Kuba se stal pekařem a nikdy 
pekárnu nezavřel. A co se stalo se strašidýlkem? To se vrátilo domů ke 
své strašidlici a udělali si spolu malé strašidýlko Kubíčka. 

           
 Veronika Michalová 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                Nikola Kortánová 
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Pověsti o Bílé paní zná snad každý v jižních Čechách. Bílá paní je 
velmi vysoká paní se skoro neviditelným tělem a bledou tváří, přestože 
její oči jsou tak jasné, že každého, na koho se jen podívá, okamžitě 
očaruje. Normální člověk ji jen tak spatřit nemůže, zjevuje se jen 
žebrákům nebo cizincům. Avšak i pár lidí, kteří se narodili na sv. neděli, 
tvrdí, že Bílou paní už viděli. Bílá paní může také mnohdy určovat osud 
novorozencům a zároveň je ochraňovat. Ale nedoporučuji se s nimi 
setkat, často se i rády pomstí za vaše špatné činy a skutky. 

Jednou takhle večer, když byl úplněk, se v budějovické vojenské 
zásobárně děly podivuhodné věci. Pekař zadělával na chleba jako každý 
večer, když vtom se mu zjevila Bílá paní. Prstem mu naznačila, ať k ní 
jde blíž a řekla mu: ,,Pojď za mnou, něco ti ukážu.“ Pekař tedy bez 
váhání zamířil za ní. Bílá paní ho vedla k tajuplným dveřím, které před 
tím v zásobárně nikdy neviděl. Když dorazili ke dveřím, Bílá paní se ještě 
jednou koukla na pekaře a tázavě se ho zeptala: ,,Opravdu půjdeš se 
mnou?“ Pekař souhlasně, i když trochu váhavě, přikývl. V tu chvíli se 
dveře rozletěly a pekař spatřil něco nevídaného! Všude byly samé 
housky, rohlíky, chleby, prostě pečivo, kam se jen podíval! Bílá paní mu 
řekla: ,,Tohle všechno může být tvoje!“ A dořekla: ,,Ale už by ses nemohl 
nikdy vrátit zpět.“ Pekař byl celý nadšený, už jen proto, jaký je to 
labužník. Skoro už souhlasně kýval, když vtom si vzpomněl na svoji 
rodinu, na ženu, kterou miluje, a své dvě krásné malé děti, které přece 
nemůže jen tak opustit. Takže se rychle vzpamatoval a Bílé paní odvětil : 
„Mě těma svýma očima neočarujete! Vraťte mě zpět do zásobárny a 
nechte mě být!“ Bílá paní věděla, že už pekaře nijak nepřesvědčí, a tak 
ho neochotně vrátila zpět. 

Ráno, když přišla jeho žena do pekárny, našla svého manžela spícího 
na podlaze. Okamžitě ho vzbudila a poté, co si vyslechla příběh o Bílé 
paní, který večer zažil, se šla převléknout do zástěry a nechápavě si 
klepala na čelo. Pekař si byl stoprocentně  jistý, že to nebyl jenom sen, 
jak mu všichni tvrdili. Jenže dokázat to nijak nemohl, protože po 
tajuplných dveřích a hromadě pečiva nebylo ani stopy. Ani doteď nikdo 
neví, jestli Bílou paní opravdu viděl, nebo to byl pouhý sen 
v zásobárně… 

 
                                                                                Šárka Linhartová 
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Kdysi dávno se v Českých Budějovicích tradovala pověst o ženské 
bytosti, jež trestá činy zlých lidí a poctivé lidi dělá šťastnými. Obyčejný 
smrtelník ji spatřit nemůže, pouze člověk, kterému pomohla nebo 
kterého potrestala. Také se ukazuje žebrákům nebo přistěhovalcům. 
Lidem, kteří ji spatřili, nejčastěji utkvěly v paměti obrovské svítící oči, 
připomínající dvě lampy. Popisují ji jako vysokou ženu štíhlé postavy, 
zahalenou v bílém plášti. Součástí jejího oděvu je i čepec kuželovitého 
tvaru. A díky tomu se jí začalo říkat Bílá paní.  

Je pondělí ráno a jdu do práce. Loudám se pomalým tempem. 
Nespěchám jako dříve. Proč taky? Vždyť právě teď mi doktor sdělil 
smutnou zprávu, že s manželkou nebudeme moci mít miminko. Jako 
kdyby nestačilo, že moje pekárna krachuje. Tak si ani neuvědomím, že 
už jsem došel ke své pekárně. První, co spatřím, je nápis, ten který mi 
nahání hrůzu. A čtu: ,,PEKÁRNA MIMO PROVOZ  Z  TECHNICKÝCH 
DŮVODŮ´´ 

Tohoto dne jsem se poslední týdny děsil. S mojí pekárnou to jde 
z kopce. A říkám si: ,,Ach, kam já jsem to dopracoval? Tento podnik byla 
vždy moje chlouba. Co teď jen budu dělat?´´ Vezmu za kliku a vejdu 
dovnitř. Rozhlédnu se po pekárně a začnu vzlykat. Najednou cítím, jak 
mi někdo zaklepe na rameno. Otočím se a vidím vysokou ženu štíhlé 
postavy, celou v bílém. Potom si všimnu těch očí. Jsou jako dvě svítící 
lampy. V tu chvíli mi dojde, kdo mě navštívil. Bílá paní! Chvíli na sebe 
bezradně koukáme a pak na mě promluví svým krásným hlasem: ,,Pojď 
se mnou, pekaři! A neboj se ničeho.´´ Bílá paní se vydala směrem 
k zásobárně pekařství.  

Když oba dorazili do zásobárny, pekaře čekalo překvapení. Stály před 
ním zásoby pytlů s moukou. A Bílá paní pravila: ,,Jestliže, pekaři, budeš 
péci z této mouky, tak tvá žena do roka porodí děťátko a tvá pekárna 
bude opět tvojí chloubou, jako byla dříve. Když dořekla, zmizela a já už 
jsem ji nikdy neviděl. 

Do roka a do dne se tak stalo. Pekařovi a manželce se narodilo 
děťátko. A stal se nejlepším pekařem ve městě. 

 
                                                                                Nikola Kortánová 
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Jsem součástí mnoha pověstí v jižních Čechách. Lidé si mě 
představují jako vysokou pobledlou postavu. Mé tělo bývá oděno do 
dlouhých bílých šatů, na hlavě nosím plachetku s dlouhým bílým 
závojem. Lidi často očarují mé kouzelné oči. Spatřit mne může jen 
člověk, který se narodil na novou neděli. Z domácích lidí se zjevím 
málokomu, ale nový příchozí nebo žebrák mne vidět může. Spatřil mne 
muž, který po pohledu na mě strnul hrůzou a nepohnul se z místa. Byla 
mi dána moc, díky které mohu určovat osud novorozeňat a stát se jejich 
ochranitelkou. Potrestala jsem již mnoho provinilců, kteří porušili slušné 
mravy. Jsem totiž i mstitelkou špatných skutků. 

V dřívějších dobách mne také lidé mohli spatřit na hradě Rožmberk, 
kde do dnešní doby visí můj obraz. Obraz připomíná pověst o mně a 
staré dobré časy na hradech a zámcích. Právě v této době se odehrál 
příběh nenaplněné lásky rytíře, který podvedl svou dívku. Při jedné noční 
procházce parkem uviděl rytíř na hradbách hradu můj bílý závoj. 
Leknutím omdlel a odnesla ho pod hradem protékající řeka Vltava.  

Další příběh se odehrál v Českých Budějovicích. V jedné budějovické 
zásobárně zadělával pekař na chléb. Když vložil chléb do pece, zjevil se 
mu můj bílý závoj. Pekař se podivil a řekl: ,,Jsem asi příliš přepracovaný 
a mám mžitky před očima.‘‘ Z mých očí a rukou vyčetl znamení: 
,,Následuj mne!‘‘ Bál se, nevěděl, co ho čeká, ale přesto šel. Kráčel za 
neznámou osobou a přitom přemýšlel: Kdo to může být a co může chtít? 

Následoval mě až k neznámým dveřím, které poté už nikdo nikdy 
neviděl a nenašel. Pekař stále následoval můj bílý závoj až do tmavé 
podzemní chodby. Nelibou vůni rozvířil náhle profukující vítr, který 
s sebou přinesl strašidelné nerozpoznatelné zvuky. A můj hlas: ,,Jsi má 
jediná a poslední naděje před krutým a nespravedlivým trestem.“ Byl to 
jediný důvod, proč se ještě nevrátil zpět. Pekař již prokázal velkou 
odvahu, statečnost a touhu mi pomoci, kterou má na světě jen málo lidí. 
Bylo to proto poslední setkání člověka se mnou a můj obraz se rozplynul 
jen v pekařových vzpomínkách. 

V pekaři by se krve nedořezal. Byl tak udivený, že se nezmohl ani na 
slovo. Chodba dále nevedla, a tak mu nezbylo nic jiného, než se vydat 
hledat cestu zpět. Po chvíli bloudění se ocitl u pece s pečícím se 
bochníkem. ,, Poklad? Zlatý pecen chleba? Kde se tu vzal?‘‘ podivil se 
pekař. Byla to má odměna za jeho statečnost a pomoc. Byla jsem jeho 
sudička, která mu v den jeho narození určila osud boháče. 

 
               Lucie Bohá čová 
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