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Božský Kája a čokoládový Karlík
Králík Karel neměl své jméno rád. Zkuste říct 
rychle třikrát za sebou: „Králík Karel, králík 
Karel, králík Karel“ a zauzlujete si jazyk. 
V lepším případě budete krákorat. „Krá!“

„Kdybych byl aspoň král,“povzdychl si králíček. 
Nebyl velký, nebyl hbitý, neměl nejdelší uši. V ničem 
nevynikal. Ostatní si o něm mysleli, že je ňouma.
„Ale ty jsi král,“utěšovala ho maminka. „Můj král Karel.“
Když viděla, jak synek krčí čumáček, dodala: „Ale jestli  

chceš, budu ti říkat Kája.“
„Né, to né,“otřásl se, ale už mamince neprozradil, proč nemůže být Kája.

Kája byl totiž zpěvák, kterého milovala jejich 
učitelka. Vždycky když ho poslouchala, vzdy

chala a šeptala: „Ach, ten božský Kája.“
Kdyby někoho napadlo, že Karel má 

stejné jméno jako božský Kája, byl by 
ztracený. Úplně stačilo, že se ostatní 

dozvěděli o Karlíkovi. 
O kterém Karlíkovi?
Přece Karlíkovi z továrny na 
čokoládu!
„A co je to za jméno, ten Kar
lík?“ zeptal se někdo, když si 
četli příběh o továrně, ve které 

se vyrábí ta nejlepší čokoláda 
na světě.
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„Karlík můžeme říkat i našemu Karlovi,“ vysvětlila učitelka. 
„Králík Karlík,“ zopakovala několikrát za sebou třída. Všichni se smáli a tlap

kami se popotahovali za dlouhé uši, které se jim od chichotání třepotaly. A Karel 
se cítil sám, sám se svým jménem Karel. 

„Musíš se posměchu postavit,“ nabádala 
Karla maminka. „Kdo se chce druhému 
posmívat, důvod si vždycky najde.“

To se lehko řekne, ale hůř dělá. Král 
by jistě věděl, co na posměváčky platí. 

„Kdybych byl král, všechno by bylo jiné,“ 
pomyslel si opět králík Karel, ale tento-
krát místo vzdychání vzal do tlapek 
nůžky a ze žlutého papíru si vyrobil krá-
lovskou korunu. 
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Karel nebo Vašek 
Králík Karel byl na svou korunu pyšný. Představoval si, 
že je z ryzího zlata. A posázená těmi nejkrásnějšími 
drahokamy. Už se nemohl dočkat, až si ji nasadí 
na hlavu a prohlédne si, jak mu sluší. Dostrkal do 
koupelny dřevěnou stoličku a vylezl na ni. To, co 
v zrcadle spatřil, ho však vyděsilo.

„Kdo to je?!“ vyjekl jako opařený a sklouzl zpátky 
na zem. Nacpal se pod stoličku a drkotal zuby: 
„To přece nejsem já. V zrcadle se roztahuje nějaký 
cizí král!“

Pak mu to nedalo. Potichoučku, pomaloučku se 
vysoukal zpátky nahoru. Zůstal přikrčený a opatrně 
otevřel jen jedno oko. A tím okem viděl krále, jak na něj šibalsky mrká.

„Ty jsi král králíků?“ zeptal se král.
„Ne,“ špitnul králík. „Já jsem Karlík.“ 
„Jmenovec!“ popotáhl si král spokojeně 

knír. „V tom případě se králem králíků 
můžeš stát. S tímhle jménem určitě,“ po
vzbudivě se usmál. 

„S králem se Karel jenom plete,“ fňukl 
králík a obezřetně otevřel i druhé oko.

„Ale neplete. Karel je to nejlepší jméno 
pro krále,“ vypnul panovník v zrcadle 
hruď. „I když, vlastně, já se narodil jako 
Václav.“

„Vašek?“ zakřenil se králík. „Vašík je 
spíš jméno pro pašíka.“
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„Tobě, hloupý králíčku, nikdo neřekl, že ostatním se neposmíváme? A už vů
bec ne kvůli jménu?!“ Král Karel si ho změřil přísným pohledem. 

„Promiň, králi,“ pípnul králík, kterému pozdě došlo, co provedl. „Já, já ne
chtěl. Vyklouzlo to ze mě samo.“ Když viděl, že král už se nezlobí, osmělil se 
k otázce: „A proč sis tedy změnil jméno?“

„Když se přestaneš na té stoličce vrtět, řeknu ti to,“ ozvalo se z hloubi zrcadla.
„Poslouchám a nedutám,“ slíbil králíček a opřel si bradu o tlapky položené na 

umyvadle.
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„Narodil jsem se roku 1316. Moje 
maminka byla česká královna Eliška 
Přemyslovna. Václav se jmenoval její 
tatínek i bratr.“

„Tvůj strýc byl Vašek, děda se taky 
jmenoval Vašek,“ nevydržel mlčet králík. 
„A jak jste si doma poznali poštu? A nepletla 
si vás pošťačka?“ 

„Nepletla. Králové se nepletou. Králové se číslují. Prapradědeček byl Václav I., 
dědeček byl Václav II., strýc Václav III. a já bych byl Václav IV., kdybych si jméno 
ponechal.“ 

„Ale my jsme se ve škole o králi Václavovi IV. učili,“ špitnul ušatý posluchač. 
Pořád mu ta jména nějak nešla do hlavy. Karel, Václav, Václav, Karel…

„To rád slyším, že víš o Václavu IV. To byl totiž můj syn. A pro českého 
krále je Václav jméno jako ušité. Jenže mě poslali jako malého do Francie 
a tam se mé výchovy ujal můj kmotr, francouzský král Karel. Po něm jsem 
přijal jméno Karel.“

„A nebylo ti v té Francii bez maminky smutno?“
„Bylo,“ odpověděl král. „Ale kdo se chce stát králem, nemůže kvůli všemu hned 

fňukat,“ založil si paže na široké hrudi. Sálalo z něj sebevědomí a odhodlání být 
mocným panovníkem a dobrým králem. 

A tak si králík po posledních králových slovech v duchu slíbil, že na sebe bude 
přísnější. Jmenuje se přece Karel a právě si na hlavu nasadil královskou korunu. 
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