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Jak Ťulínek
přestal být líný

V Čarodějnické  zemi  byla  Čarodějnická  vesnice,  za
vesnicí  byl  les,  v lese  byla  skála,  pod  skálou  byla
chaloupka  a  v chaloupce  žila  čarodějnická  rodinka:
maminka  čarodějnička  Kuliočka,  která  vařila  léčivé
čajíčky  z bylinek,  tatínek  čarodějník  Větroplach,  který
létal po světě a čistil komíny, a jejich synek čarodějnický
kluk Ťulínek.  Maminka  s  tatínkem  mu  vybrali toto
jméno,  protože  se  k  nim pořád  tulil  a  říkal:  „Ťuli  ťuli
ťuli!“

Jednoho  dne maminka  Kuliočka  chystala  snídani
a zase slyšela Ťulínka, jak křičí: „Já chci jíst! Já se chci
dívat na televizi! Já chci hrát hry na počítači! Já, já, já…!“
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Změnil se tak  pokaždé,  když tatínek Větroplach odletěl
za prací. Ťulínek by pořád jenom lenošil – nechtěl vůbec
nic  dělat,  nechtěl  si  ani  hrát  se  svými kamarády.
Maminka Kuliočka z toho byla smutná. 

Když už si s Ťulínkem nevěděla rady, rozhodla se, že
zavolá  na  pomoc  skřítka  Pomocníčka.  Šla  k  velkému
starému stromu a  zaťukala na něj – ťuky ťuk, ťuky ťuk,
ťuky ťuk. 

„Kdopak to na mě ťuká?“ ozvalo se ze stromu. 
„Dobrý den skřítku Pomocníčku, to jsem já, Kuliočka,

a mám k tobě velikou prosbu.  Už si  nevím rady s tím
naším  klukem Ťulínkem.  Mohl bys mi prosím poradit,
jak mu pomoct od té jeho veliké lenosti?“ 

Pomocníček se dlouze zamyslel a pak řekl: „Kuliočko,
jak  bude  Ťulínek  spát,  přenesou  ho  mí  kamarádi
skřítečkové  Pracovníčci  do  království  čarodějnice
Křiklounky, a tam se s ním budou dít zázračné věci. Však
to všechno sama uvidíš v zrcadle, které ti půjčím.“ 

Kuliočka  poděkovala  za  pomoc  i  za  zrcadlo,  se
skřítečkem Pomocníčkem se rozloučila a šla domů. 

Ráno se  maminka Kuliočka  probudila,  pohlédla  do
kouzelného zrcadla a opravdu tam spatřila zázračné věci:
Ťulínek se právě probudil  a když zjistil,  že není ve své
postýlce,  začal křičet:  „Kde to jsem? Já chci jíst!  Já se
chci dívat na televizi! Já chci hrát hry na počítači! Já, já,
já…!“ 

Uslyšela to královna Křiklounka, přiběhla k Ťulínkovi
a začala také křičet svým skřehotavým hlasem: „Co tady
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křičíš,  ty  kluku jeden čarodějnickej?  Nebudeš  tady tak
křičet  a budeš  mě poslouchat!  Nejdřív  budeš pracovat
a potom, možná, dostaneš něco k snědku!“ 

Ťulínek musel hned vyskočit  z postele,  pěkně ji  po
sobě  ustlat,  uvařit  jahodový  čaj  a  namazat  chleba
másélkem nejen královně, ale i sobě. Přitom vzpomínal,
jak to doma pro něj dělala maminka Kuliočka. Po snídani
musel umýt, utřít a sklidit nádobí a učesat královnu. Ta
mu pak poručila, aby uklidil celý její čarodějnický hrad.
Musel zamést všechny místnosti, utřít všude prach a zalít
královniny čarovné bylinky. Když všechno udělal, byl z té
práce tak unavený, že tvrdě usnul hlubokým spánkem. 

Na to čekali skřítečci Pracovníčci a Ťulínka ještě před
svítáním odnesli  domů, aby nezmeškal tatínkův návrat
a slet čarodějnic a čarodějníků. 

Ráno se  Ťulínek probudil  a  málem vykřikl  radostí,
když  zjistil,  že  je  zpátky  ve  své  postýlce,  doma
u maminky a u tatínka. Ale nechtěl je probudit, tak místo
toho  potichoučku  vstal,  postýlku ustlal  a  pro  všechny
k snídani  uvařil  malinový  čaj  a  namazal  chleba
čarodějnickou pomazánkou. 

Maminku  a  tatínka  probudila  lahodná  vůně  čaje,
která je přilákala do kuchyně. 

„Dobré ráno, Ťulínku!“ 
„Dobré ráno, maminko! Dobré ráno, tatínku! Zvu vás

k slavnostní  snídani,  kterou  jsem  pro  vás  připravil.
Dobrou chuť!“ popřál Ťulínek a všichni si na snídani tuze
pochutnali. 
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Poté  maminka  vyprávěla  o  hodném  skřítečkovi
Pomocníčkovi,  pak vyprávěl  Ťulínek  o  přísné  královně
Křiklounce  a  o tom,  co  u  ní  zažil.  Jakmile  si  vše
povyprávěli, kouzelné zrcadlo zmizelo. 

Od  této  příhody  čarodějnický  kluk  Ťulínek rád  se
vším rodičům pomáhal  a často si  chodil  hrát se svými
čarodějnickými  kamarády  Všudybýlkem,  Chytrolínkem
a Vykukem. 

Ten  den  bylo  30.  dubna,  a  tak  se  všichni  začali
chystat  na  Čarodějnický  slet,  který  se  měl  jako  vždy
konat na Čarodějnickém kopci. 

A  na  tom  Čarodějnickém  kopci  byl  čarodějnický
zvonec,  na  čarodějnický  zvonec  zazvonili  bimbam,
bimbam, bimbambim. A čarodějnické pohádky je konec. 
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Ludmila Lujková

Pohádková dobrodružství
čarodějnického kluka Ťulínka

Ilustrace: Milan Václav Hakl
________________________________________

Jak Ťulínek
chtěl být vrabčákem

V Čarodějnické  zemi  byla  Čarodějnická  vesnice,  za
vesnicí  byl  les,  v lese  byla  skála,  pod  skálou  byla
chaloupka  a  v chaloupce  žila  čarodějnická  rodinka:
maminka  čarodějnička  Kuliočka,  která  vařila  léčivé
čajíčky  z bylinek,  tatínek  čarodějník  Větroplach,  který
létal po světě a čistil komíny, a jejich synek čarodějnický
kluk Ťulínek.  Maminka  s  tatínkem  mu  vybrali toto
jméno,  protože  se  k  nim pořád  tulil  a  říkal:  „Ťuli  ťuli
ťuli!“

Jednoho dne Ťulínek s maminkou Kuliočkou seděli
v kuchyni  a  z okýnka  sledovali,  jak  venku  poletují
sněhové  vločky  a  jak  se  ptáčci  vrabčáčci,  sýkorky

1



a pěnkavy slétají ke svačině na krmítko, do kterého jim
ráno nasypali  semínka  slunečnice.  Tatínek  Větroplach
doma nebyl, měl hodně práce s vymetáním komínů, aby
všem dobře hřála kamna. 

Ťulínek  pozoroval  ptáčky  a  byl  nějaký  zamyšlený.
Maminka si  toho všimla a  zeptala  se  ho:  „Ťulínku,  na
copak myslíš?“ 

„Chtěl  bych  být  ptáčkem  vrabčákem,  maminko,
a létat si jen tak po světě.“ 

„Ale  Ťulínku,  vždyť  ptáčci  to  vůbec  nemají  lehké,
hlavně teď v zimě.“ 

Najednou se ozvalo klepání  na dveře  – klepy klep,
klepy  klep,  klepy  klep.  Maminka  Kuliočka  šla  otevřít
a ejhle,  ve  dveřích  stála  paní  sousedka  čarodějnice
Šlápota.

„Dobrý  večer,  paní  Kuliočko,  přišla  jsem k vám na
návštěvu,“ pozdravila.

„Dobrý večer, paní Šlápoto, pojďte dál, uvařím vám
bylinkový čajíček a zrovna peču povidlové koláče,“ zvala
sousedku. 

Šlápota si pohodlně sedla ke stolu, a protože to byla
šikovná čarodějnice, tak hned věděla, že se chce Ťulínek
stát vrabčákem. 

Maminka se otočila k troubě, aby se podívala, jak se
koláče pečou, a v tu chvíli Šlápota nenápadně Ťulínkovi
kápla  do  čaje  kouzelné  kapky,  které  sama  uvařila
z čarovných bylin. 

„Je  tu  z té  trouby  nějak  moc  teplo,  na  chvilku
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vyvětrám,“ řekla maminka a otevřela okno. 
Ťulínek  se  napil  čaje  a  Šlápota  zašeptala:  „Pípuli

vrabčuli šup!“ 
Najednou se v kuchyni ozvalo zapípání: „Pípí,  pípí,

pípí!“ A otevřeným oknem vyletěl ven – vrabčák! 
Maminka Kuliočka se otočila od trouby a podivila se:

„Kdepak je Ťulínek, paní  sousedko? Nevíte, kam šel ten
můj kluk?“ 

„Nevím,  nevím,  opravdu  nevím,“  vykrucovala  se
Šlápota. „Asi někam odběhl, snad za kamarády.“ 

„Za chvíli už přece budou koláče a Ťulínek je má tak
rád,“ řekla maminka a nechápavě kroutila hlavou. 

Mezitím  Ťulínek-vrabčák  létal kolem  domečku.
Z toho  létání  dostal  hlad,  a  tak  si  řekl:  „Ochutnám
zrníčka z našeho krmítka,“ a vletěl dovnitř. 

Jen co si začal pochutnávat na slunečnici, ozvalo se:
„Mňau mňáu, mňau mňáu, mňau mňáu!“ a na krmítko
skočil  velký černý  kocour  Mour.  Měl  velikou  tlamu,
špičaté zuby a  ostré drápy.  Ťulínek-vrabčák už už cítil,
jak  ho  chce  kocour  Mour  spolknout,  ale  na  poslední
chvíli udělal frrr – a jen tak tak mu stačil ulétnout. 

„Pípí, pípí, pípí, to jsem měl ale štěstí, že mě kocour
Mour nechytil!“ 

Po těch sezobaných zrníčkách dostal Ťulínek-vrabčák
žízeň, a tak si řekl: „Půjdu se napít k sousedovic pejskovi
Bleskovi,“ a zaletěl k jeho boudě. 

Jen co začal pít z jeho misky, ozvalo se: „Baf haf, baf
haf,  baf  haf!“  Pejsek Blesk totiž  spal,  a  jak se  ho lekl,
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začal štěkat, vyskočil z boudy a chtěl ho chytit.  Ťulínek-
vrabčák už už cítil, jak ho chce  pejsek Blesk spolknout,
ale na poslední chvíli udělal frrr – a jen tak tak mu stačil
ulétnout. 

„Pípí, pípí, pípí, to jsem měl ale štěstí, že mě  pejsek
Blesk nechytil!“ 

Z toho  všeho už byl Ťulínek-vrabčák  moc unavený,
a tak  si  řekl: „Musím si  na  chvilku  odpočinout,  abych
nabral  sílu  pro návrat  domů.“  Slétl  na  zem  a  začal
vzpomínat na maminku, co asi dělá a jestli ho nehledá.
Ani si nevšiml, že je na silnici. 

Vtom  se  ze  zatáčky  vyřítil  velikánský  náklaďák
s naplno  rozsvícenými  světly,  hrozně  rachotil,  valil  se
z něj dým a rychle se k němu přibližoval: „Hrrr brrr, hrrr
brrr, hrrr brrr!“  Ťulínek-vrabčák už už cítil, jak ho chce
náklaďák zhltnout,  ale  na poslední  chvíli  udělal  frrr  –
a jen tak tak mu stačil ulétnout. 

„Pípí,  pípí,  pípí,  to  jsem měl  ale  štěstí,  že  mě  ten
velikánský náklaďák nezhltnul!“ 

Už se začalo stmívat, Sluníčko šlo spát za Sluníčkový
kopec,  na  nebi  se  začaly  objevovat  první  Hvězdičky
a vykoukl Měsíček. Ťulínkovi-vrabčákovi byla zima a čím
dál víc se mu stýskalo po mamince. Hladový a žíznivý
z posledních sil  přiletěl  k domečku a  usedl na parapet
pootevřeného okna. 

Slyšel,  jak se maminka ptá paní sousedky:  „Kdepak
ten můj nezbedný Ťulínek je? Koláče už budou upečené
a on je má tak rád ještě teplé,“ povzdechla si maminka.
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„No, už je musím vytáhnout, ať je nespálím.“ A otočila se
k troubě.

Než  stačila  sousedka  odpovědět,  Ťulínek-vrabčák
radostně  vletěl  do  kuchyně  a  usedl  na  stůl,  kde  byla
miska,  do  které  mu  Šlápota  připravila  vodu  s kapkou
nového lektvaru. Měl velikánskou žízeň, tak hned pil. 

„Pípuli  vrabčuli šup!“  zašeptala  Šlápota  a  hned po
prvním doušku se Ťulínek proměnil z vrabčáka zpět na
čarodějnického kluka. 

Maminka Kuliočka vytáhla koláče z trouby, otočila se
a co nevidí – za stolem sedí její synek. 

„Kdepak ses toulal, ty můj kluku? Přišel jsi ale právě
včas, koláče jsou hotové.“ 

„Ty ale voní, moje milá maminečko!“ 
Maminka položila na stůl mísu voňavých povidlových

koláčů, přisedla si a zeptala se: „Šlápoto, nemáš nějaký
kouzelný  lektvar  pro  Ťulínka,  aby  se  mohl  stát
vrabčákem? Říkal mi, že by si to moc přál.“ 

Ťulínek  však  vykřikl:  „Nééé!  Už  nikdy  nechci  být
vrabčákem,  nechci  být  ani  ničím  jiným,  chci  zůstat
klukem  Ťulínkem!“  A  vyprávěl  o svém  ptačím
dobrodružství. 

Šlápota  se  jen  potutelně  usmívala  a  na  Ťulínka
šibalsky pomrkávala.  Na koláčích si  všichni pochutnali
a se  sousedkou  Šlápotou  se  rozloučili.  Pár  koláčů
schovali pro tatínka Větroplacha. 

Od této příhody čarodějnický kluk Ťulínek  chtěl být
jen a jen sám sebou. 
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A  byl  tam  Čarodějnický  kopec,  na  Čarodějnickém
kopci  čarodějnický  zvonec,  na  čarodějnický  zvonec
zazvonili bimbam, bimbam, bimbambim. A čarodějnické
pohádky je konec. 
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Ludmila Lujková

Pohádková dobrodružství
čarodějnického kluka Ťulínka

Ilustrace: Milan Václav Hakl
________________________________________

Jak Ťulínek
šel na noční výpravu

V Čarodějnické  zemi  byla  Čarodějnická  vesnice,  za
vesnicí  byl  les,  v lese  byla  skála,  pod  skálou  byla
chaloupka  a  v chaloupce  žila  čarodějnická  rodinka:
maminka  čarodějnička  Kuliočka,  která  vařila  léčivé
čajíčky  z bylinek,  tatínek  čarodějník  Větroplach,  který
létal po světě a čistil komíny, a jejich synek čarodějnický
kluk Ťulínek.  Maminka  s  tatínkem  mu  vybrali toto
jméno,  protože  se  k  nim pořád  tulil  a  říkal:  „Ťuli  ťuli
ťuli!“

Jednoho  dne  zažil  Ťulínek  se  svým  kamarádem
Všudybýlkem opravdu velké dobrodružství. Byl poslední
den  v dubnu  –  den  Čarodějnického sletu.  Je  to  velký
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svátek,  kdy  se  slétnou  všichni  čarodějníci,  čarodějnice
a čarodějnické děti, aby společně spálili ve velikém ohni
všechno  špatné,  i  ošklivá  slovíčka,  a zase  v celé  zemi
kvetla láska. 

Ťulínek byl celý nedočkavý. Ráno se probudil už ve
čtyři  hodiny, kdy všichni ještě spali.  Otevřel  okno a tu
uslyšel nějaký hlas. 

„Ťulínku,  ty  už  taky  nespíš?“  Pod oknem stál  jeho
kamarád čarodějníček Všudybýlek. 

Ťulínek  vykoukl  z okna  a  pověděl  mu:  „Nespím,
Všudybýlku, nemůžu se dočkat Čarodějnického sletu.“ 

„Víš  co?“  navrhl Všudybýlek,  „půjdeme  se  někam
projít, třeba do lesa!“ 

Ťulínek  se  oblékl  a  potichoučku,  aby  neprobudil
maminku, vyšel ven. 

Přestože  byla  ještě  tma,  oba  čarodějničtí  kluci  se
statečně  vydali  k  lesu.  Šli  po  pěšince  a  světlušky  jim
svítily na cestu. 

„Kam mě to vedeš?“ ptal se Ťulínek. 
„Jdeme se podívat na lidičky do jejich Lidské země,“

odpověděl Všudybýlek. 
„Ale tam my nesmíme!“ ulekl se Ťulínek. 
„Ještě jsme je nikdy neviděli, jsem zvědavý, jací jsou.

Půjdeme  jen  na  okraj  vesnice,  koukneme  se  na  ně
z dálky,“ lákal Všudybýlek. 

Kluci vešli do lesa a aby se nebáli, povídali si o tom,
jaký asi bude Čarodějnický slet – jestli tam bude tak jako
loni velký oheň, voňavý buřtguláš,  sluníčková limonáda
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a zábavné soutěže se sladkou odměnou. Ani si nevšimli,
že už je světlušky nedoprovázejí a  okolo nich je jenom
černá tma. 

Ťulínek zakňoural: „Já se bojím!“ 
„Neboj se, za chvilku vyjdeme z lesa, tam už taková

tma nebude,“  uklidnil  ho  Všudybýlek.  A  kluci  šli  lesní
pěšinou dál, až přišli na louku. 

„Podívej,  Ťulínku,  tamhle  je  nějaký malý  domeček,
v něm se schováme a počkáme, až vyjde Sluníčko.“ 

Šli tedy k domečku. Najednou se k nim s obrovským
rámusem řítilo strašidlo, které dělalo: „Haú haú haú, baf
baf baf!“ Čarodějničtí  kluci se strašně vylekali  a utíkali
pryč. V té tmě vůbec nepoznali, že je to pejsek. 

A uviděli další, o trochu větší domeček. „Všudybýlku,
rychle poběž, tam se schováme!“ 

Otevřeli  dveře  a  znenadání  se  ozvalo:  „Kykyryký,
kokokodák, pípípípíp!“ Tady byla také strašidla. Kluci se
zase  strašně  vylekali,  zabouchli  dvířka  a  utíkali  rychle
pryč.  V  té  tmě  vůbec  nepoznali,  že  je  to  kohoutek,
slepička a kuřátko – celá slepičí rodinka. 

Pak uviděli domek s velkými vraty a běželi k němu,
aby se konečně schovali tam. 

Otevřeli  vrata,  vešli  dovnitř,  když  vtom  se  ozvalo:
„Chrochrochro, mé mé mé, bů bů bů, bé bé bé, íhahá!“
Kluci si mysleli, že jsou v pekle u čertů. Vylekali se tak,
jak  nikdy  v životě.  Vzali  nohy  na  ramena a utíkali  co
nejrychleji  pryč.  V  té  tmě  vůbec  nepoznali,  že  je  to
prasátko, kozička, kravička, ovečka a koníček. 
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V dálce uviděli velký dům se svítícími okny, ale ten je
už  nelákal.  Byli  tak  vystrašení,  že  se  otočili  a  utíkali
zpátky k lesu a volali: „Pomóc, pomóc, pomóc!“

Uslyšelo  je  Sluníčko,  které  se  zrovna  probouzelo
v mráčkové postýlce.  Vykouklo  ven,  vyskočilo  na nebe,
zazářilo a podívalo  se,  zda  neuvidí  Ťulínkova  tatínka
Větroplacha,  který  se  měl  vracet  domů  z práce.
Rozhlédlo se po zemi, našlo ho u studánky Hlubánky, jak
odpočívá, a povědělo mu, že kluci potřebují jeho pomoc. 

Větroplach  poděkoval,  nastartoval  motorové  koště,
vzlétl do oblak a už viděl kluky, jak běží k lesu a strachy
sotva  popadají  dech.  Přistál  před  nimi,  posadil  je  na
koště a společně odletěli do vesnice, kde je již vyhlížela
maminka Kuliočka a rodiče Všudybýlka. 

To bylo radosti, že se zase všichni ve zdraví setkali!
Ťulínek  s  Všudybýlkem jeden  přes  druhého  vyprávěli
o svém dobrodružství a dospělí jim pozorně naslouchali.
Tatínek  Větroplach  jim  pak  ale  řekl,  aby  to  už  raději
nikdy nedělali,  že je  to  nebezpečné.  Kluci slíbili,  že  se
víckrát v noci toulat nebudou. 

Od této  příhody  čarodějnický  kluk  Ťulínek už  není
v den Čarodějnického sletu nedočkavý a nevymýšlí žádné
vylomeninky ani lumpárničky. Raději ostatním pomáhá,
třeba míchá sváteční buřtguláš, aby se nepřipálil. 

A  byl  tam  Čarodějnický  kopec,  na  Čarodějnickém
kopci  čarodějnický  zvonec,  na  čarodějnický  zvonec
zazvonili bimbam, bimbam, bimbambim. A čarodějnické
pohádky je konec. 
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