
Záchrana kouzelného lesa 

(vypravování) 

Bylo nebylo, za devatero horami, sedmero řekami a 

patnáctero rybníky byl jeden les. Nejprve vypadal úplně obyčejně, 

ale vůbec obyčejný nebyl. Na kraji samé stromy, keře, borůvčí, to 

sice ano, ale čím hlouběji, tím je stále tmavší a tmavší. A když 

půjdete ještě dál, najdete bažiny, močály, vyvrácené a zlámané 

stromy a kdybyste došli ještě dál, spatříte mohutnou jeskyni, ve 

které se to hemží čarodějnicemi. Ty vůbec nejsou ošklivé ani zlé. A 

jsou úplně jiné, než nějaké známé. Nosí na sobě jen nejnovější 

značkové oblečení a místo knihy kouzel mají začarovaný notebook, 

místo hůlky kouzelný mobil. Svá kouzla do něj vždy jen napíší a ta se 

hned vyplní. Nedaleko lesa bylo velké město, ve kterém byl velký 

zámek, kde bydlel král, který by pořád něco stavěl, budoval a 

opravoval. Měl poddané, kteří mu vždy museli vyhovět, jinak je zle 

potrestal. A tak mu pokaždé, i když ne vždy rádi, museli vyhovět, 

jinak je zle potrestal.  Král měl vždy spory s čarodějnicemi z lesa a 

dělal jim různé naschvály. Například jim před lesem na řece postavil 

přehradu, a tak v lese nebyla žádná voda. Čarodějnice svolaly 

všechny bobry z lesa a ti přes noc přehradu zničili. Král své město 

den co den rozšiřoval, až se dostal skoro až k lesu čarodějnic. Ale 

králův vrcholový plán byl vykácet úplně celý les a postavit místo něj 

sídliště s panelovými domy. Když se to čarodějnice dozvěděly, 

rozzlobily se a svolaly velkou poradu jak vykácení lesa zabránit. 

Šéfka všech čarodějnic, Berta, dala první návrh: „Vyšleme posla, 

který se s králem rozumně domluví.“ řekla Berta. „Kdo je pro, ať 

zvedne ruku,“ dodala. Všechny byly pro, až na Otku, která říkala: 

„Král je tvrdohlavý, s ním nikdo nehne, nemá to cenu!“ A měla 

pravdu, jak se později ukázalo. A tak byla svolána další porada, na 

které se domlouvaly dál. „Mám nápad“, zvolala Otka, „ navrhneme 

králi, aby postavil ve svém městě zoologickou zahradu, my se 

proměníme ve zvířata, ve dne budeme v zoo a v noci půjdeme krále 

strašit a donutíme ho zrušit vykácení lesa.“ Všechny čarodějnice 

souhlasily, že je to výborný plán, a tak byla schůze ukončena. A jak 

řekly, tak udělaly. Hned druhý den se Otka vydala ke králi. Král ji 

nepoznal, a tak se spolu domlouvali. Král byl velmi nadšen, a tak 

hned souhlasil. Domluvili se, že s výstavbou začnou hned zítra. Otka 

mu řekla, že všechna zvířata zařídí ona. Druhý den bylo vše 

připraveno, král rozdal rozkazy a všichni se dali do práce. Všichni 

pracovali, jak nejrychleji mohli, a tak bylo za dva týdny vše hotovo a 

už zbývalo jen přivézt zvířata. Otka, která už byla zpátky v lese, řekla 

všem čarodějnicím: „Teď se všechny proměňte v nějaké zvíře, které 

patří do zoo!“ Všechny poslechly a než bys řekl švec, měla před 

sebou Otka slony, opice, lvy, tygry a další zvířata. Když byla zvířata 

na zámku, byl král velmi šťastný. Rozdělil všechna zvířata do klecí. 

Večer, když šel král spát, tak se pět čarodějnic proměnilo v příšery, 

které zamířily ke královské ložnici. „Uáááá, vstááááveeeej!“ křičely 

příšery. „Co, co to bylo?“ řekl král vystrašeně. „Za to, že chceš zničit 

les, zaplatíííííš!“ A král na to: „Ne, všechno  stavění zruším, jen mě 

nechte být!“ Příšery tedy králi uvěřily a zmizely. Druhý den vstal král 

z postele a zjistil, že v zoo nejsou žádná zvířata. Nechal tedy 

zoologickou zahradu zbourat a hlavně zrušil plány na vykácení lesa. 



Všechny čarodějnice již byly v lese a velmi se radovaly. Dobře to 

tedy dopadlo a od té doby král nechal jejich les na pokoji, a dokonce 

přestal rozšiřovat své město, a tak měly čarodějnice ve svém lese 

klid. 
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